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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních 

Čech. Ročník XIII, 2004, letos Listy č. 9 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 93) z 14.8., stran 20, 

náklad 600 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně 

jako barevné bříško Plže č. 9/2004 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

******************************************************************************** 

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. 
 

(Jean-Marie Guyau) 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ V KULTURNÍ KAVÁRNĚ JABLOŇ. Ve čtvrtek 27. května 2004 v 18.00 

hodin jsme se po měsíci opět viděli v Jabloni. Marek Velebný poreferoval o průběhu Jičínského poetického jara, 

přivezl fotografie, publikace od tamních autorů a preclíky (na které bohužel zapomněl a objevil se s nimi až v pátek 

v knihovně). Martin Zajíček byl nezvykle zamlklý. Daniel Mikeš si na hlavu zvolil tentokrát šátek barvy bílé. 

Lubomír Mikisek se živil chlebem (nejen psaním živ jest člověk) a svěřoval se, jak pokračuje v práci na nové tlusté 

sbírce povídek, proložených sem tam básní a sem tam ilustrací. Josef Korous si také snil o vlastní malé knížce prózy a 

byl už od ní pouhý krůček. David Růžička nám upřesňoval okolnosti letošního Dne poezie na velhartickém hradě. 

Vyšlo najevo, že mnozí autoři si nečtou informace právě pozorně, ptali se na věci dávno publikované. (Zato jaký gel 

používá David A. Šakal na vlasy, si z jeho “reportáže” v květnových Listech zapamatoval samozřejmě každý…) 

Helena Šlesingerová přinesla fotografie z předešlých akcí a kromě jiného například poslední číslo brněnského 

měsíčníku Host (pravidelně ho vyměňujeme za Plže). Také Dr. Vladimír Novotný dorazil. Lucie Koutná, Jana 

Horáková (ta rovnou z performance Milana Kozelky v Galerii města Plzně), Tamara Kopřivová (vyšly jí básně 

v almanachu pana Kostihy), Irena Velichová (statečně poprvé)... Milena Písačková s Bidlem Průchou přijeli na 

kolech. Vyprávěli nám o pobytu v Anglii, ukázali nám minivideo na digitálním aparátu – zachycovalo interiér domu, v 

němž tam bydleli, Bidla v zrcadle a Milenu při “literární činnosti”. Společně jsme pak rozvinuli debatu o recitaci a 

výslovnosti, o sebevyjadřování a autorském sebevědomí. Milan Čechura volal ze Šumavy. Jiří Č. Ulrich byl právě 

v lázních a Katka Sachrová ujela na venkov… 

 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ V KULTURNÍ KAVÁRNĚ JABLOŇ PODRUHÉ. 

AUTORSKÉ ČTENÍ A KŘEST MALÝCH KNÍŽEK ASON-KLUBU. Ve čtvrtek 24. června 

2004 jsme se pokusili spojit nemožné, totiž: autorské čtení Lucky Koutné a jejích hostů s tradičním 

posezením Ason-klubu v Jabloni. Důvody k tomu byly prosté: jinak bychom to obojí do prázdnin 

nestihli. Naše červnová “ani ryba ani rak” nebyla ale zas tak špatná, jen přítomní se špatně počítali. 

V úvodní části večera, v níž Lucka Koutná a Josef Korous představili své právě narozené knížky,  

sedělo v kavárně 27 lidí. Helena Šlesingerová nedobrovolně zahájila a dál se účinkující spravedlivě 

střídali. Lucie četla z malé zelené publikace s názvem Střihač břečťanů, Josef z o trochu větší 

červené s názvem Podivné cestičky, básnířka Markéta Irová jenom tak z papírů, zatímco 
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harfenistovi Jiřímu Vyšatovi snad vycházela hudba přímo z duše. V pozadí sem tam lístek 

břečťanu, za okny auta, tramvaje, hluk ulice. Za kmotra Střihači šel Jiří Kohout. V publiku seděli 

Lubomír Mikisek (s profesionálně svázanou vlastní knížkou), Daniel Mikeš (v bílém šátku a 

v doprovodu přítelkyně), Jiří Č. Ulrich, Martin Zajíček, Irena Velichová (od Marka dostala 

čokoládové srdíčko), Dr. Vladimír Novotný (zkoušel studentky do poslední chvíle), Marek 

Velebný (jako obvykle fotografoval), Vladimír Bidlo Průcha (fotografoval též), Milena 

Písačková (redaktorům Plže přivezla z Anglie figurky plžů na kolečkách – dnes již k vidění 

v plžáriu v kanceláři u Polanovy síně)… Umění skončilo, cizí odešli, většina “našich” se přesunula 

do Čajírny v Pallovce. Milan Čechura s Katkou Kašákovou, David A. Šakal s Helenou 

Šlesingerovou se však v Jabloni náramně pobavili. Milan s Kateřinou se přeli o to, zda je těžší 

napsat báseň vázanou, anebo báseň s volným veršem. A vsadili se, kdo co napíše lépe do příště. 

Téma vybrali náhodně: Orchidea – viz nápis na Katčině tričku. (Kdyby byl s námi Ivo Fencl, mohl 

by začít s novou rubrikou “Triko slečny Kateřiny”…) 

 

     Od MILANA ČECHURY: Milí přátelé, členové Asonklubu: 
     Sezení, které proběhlo v Jabloni 24. června 2004 se opravdu, alespoň pro mě, vyvedlo. Určitě jste si všimli, že jindy 

přijdu okolo šesté a úderem osmé odcházím. Nejsem totiž diskusní typ. Moc mi to nejde. Rád si poslechnu názory, ale 

oponovat moc neumím. Tentokrát bylo všechno jinak. Přišel jsem už v pět (byl jsem neotřesitelně první) a těšil se na 

autorská čtení. Po jejich skončení přišel křest a šampaňské. To se mně také líbilo a začal jsem bejt chytrej. Ale abych to 

nezdržoval. Všichni odešli a zůstali Helena Šlesingerová, Kateřina Kašáková s přítelem a já. A diskutovali jsme. No 

považte. Já bez sebemenšího literárního vzdělání jsem nejdříve polemizoval a posléze se hádal s lidmi, kteří tomu 

rozumějí. A nejvíce jsem se přel s Kateřinou o volný a vázaný verš. Jak říkám, byl jsem chytrej. A došlo to tak daleko, že 

jsem ji vyzval na souboj. Tedy naštěstí jen literární. Snažili jsme se, aby nám sekundanti vybrali téma, ale ti se k tomu 

neměli, tak jsme si ho určili sami. Já jsem si zvolil jako zbraň vázaný a Kateřina volný verš. A pak nás přísedící 

přinutili, abychom použili i zbraně protivníka a na téma napsali oba oboje. A to téma zní “Orchidea”. Tak se na mě, 

Kateřino, za to vyzvání nezlobte. Doufám, že i když se zasáhneme svými projektily, nezůstane v našich tělech ani duších 

díra neporozumění. P. S.: Za volný verš se předem omlouvám a tuším, že to bude pěknej průšvih. Milan Čechura (Plzeň, 

28.6. 2004)  

- M. Č. (*1949) je básník a prozaik, žije v Plzni a pracuje jako prodavač dřeva. 

 

Milan Čechura 
DÍVCE MÉHO SRDCE. 

 
Jsi krásná jako orchidea, ó mea culpa, culpa mea. 

Já nevěděl jsem, co se sluší, a byl jsem hluchý víc než hlušší, 

a slepý víc než slepější, tvá přání byla vedlejší. 

Čekalas‘, že ti řeknu, že ty jsi krásnější než všechny květy, 

vždyť každá dívka touží nej, být nádherná jak orchidej. 

 

Však já jsem mlčel tebou jistý a osychaly tvoje listy 

a květy vadly a to zlé je, když umírají orchideje. 

Když barvy blednou, tvar se ztrácí a pochybnosti ty se vrací 

a dny jsou krátké, noci dlouhé a ty na slůvko pouhopouhé 

čekalas‘, znělo: ty jsi nej, jak nejvzácnější orchidej. 

Teď vím, co měl jsem hlupák říci, a při večeřích svítit svící, 

nešetřit slůvky, která hřejí, jak něžná krása orchidejí. 

A podepřou dům zbořený a znovu nutí kořeny 

těch květů lásky, aby žily, a prozáří tvůj úsměv vílí, 

snad není pozdě, culpa mea, jsi krásná jak ta orchidea. 

 
A teď verš volný: 

 

KYTICE 
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Natrhal jsem kytku a rozhodl se jí dát první holce, kterou potkám. 

A tak jsem to udělal, a když jsem na první narazil, 

vtisknul jsem jí kytici do ruky. 

Podívala se na mě vlahým pohledem a řekla. 

Aj ty. 

A zavolala policajty. 

Od těch dob vím, že nemám škubat orchideje v botanické zahradě. 

No to je přece nasnadě. 

A taky se příště každý zeptám, co dělá. 

Tahle dělala u ochránců přírody. 

 
 

 
* LITERÁRNÍ VÝLET KRUHU PŘÁTEL KNIŽNÍ KULTURY. Ve čtvrtek 15. července 2004 

uskutečnil Kruh přátel knižní kultury, který působí při Knihovně města Plzně, tradiční, v pořadí 

šestý literární výlet, tentokrát s názvem Lounsko nejen literární. (Poprvé v r. 1999 se jelo po 

stopách Karla Čapka a na Dobříš, v r. 2000 po stopách Oty Pavla, v r. 2001 po stopách Bohumila 

Hrabala, v r. 2002 byly na programu legendy a v r. 2003 jsme sledovali literární stopy Karla 

Klostermanna). Osvědčený řidič autobusu Jan Soustružník a osvědčený průvodce doc. Viktor 

Viktora popichovaný Václavem Malinou nás vezli cestou necestou z Plzně na zámek Líčkov do 

Galerie Oskara Brázdy, do Března u Loun do skanzenu pravěké vesnice, v Lounech do Galerie 

Benedikta Rejta a ke hrobu Karla Konráda, do Slavětína ke hrobu Konstantina Biebla a do Peruce 

k tisíciletému dubu knížete Oldřicha a nakonec do Galerie Emila Filly. Celých šest členů Ason-

klubu se pokusilo snížit věkový průměr účastníků… 
 

     Od LUCIE KOUTNÉ: Co jsme viděli na literárním výletě (Lounsko, 15.7. 04): 

     Naší první zastávkou byl zámek Líčkov s galerií Oskara Brázdy. Provázela nás majitelka zámku paní Brázdová. Ještě 

v autobuse pan doc. Viktor Viktora vtipně poznamenal V. Malinovi o Brázdových aktech: “Nejsou tam trojúhelníky a 

čtverce, ty se ti nemůžou líbit.” Zámek je nádherný. Nejvíc se mi líbila místnost s krbem, ve kterém hořel oheň. 

V knihovně byly knihy, většinou cizojazyčné. V místnosti se bydlí. Některý nábytek je původní, některý nový, avšak ve 

starobylém stylu. Paní byla tak hodná, že by nás i pozvala na kafe a nechala sedět v zámeckém pokoji. To by bylo 

nejspíš velmi inspirativní, to bych napsala další příběh ze zámku nebo pohádku. Škoda, že jsme neposeděli.  

     Dále jsme navštívili skanzen Březno. Přesunuli jsme se v čase o mnoho století dozadu. Před námi stála slovanská 

polozemnice a vedle ní germánská. V jedné té chatrči jsme měli tu čest se potkat s plžem. (Později jsme šneka viděli 

ještě dvakrát). Hřbitovy jsme viděli dva. Prý to není tolik oproti předchozím výletům. Na hřbitově v Lounech jsme se 

zastavili u hrobu spisovatele Karla Konráda. Na jeho desce seděl šnek, tak jsme upozornili paní Horákovou, aby to 

zdokumentovala. V Lounech mě ještě zaujal šopský salát v jedné kavárně (moc dobrý) a galerie Benedikta Rejta, která 

má po známém architektovi jen to jméno. Líbily se mi ty prostory a výstava “drátěného umělce” (jak ho pojmenovala 

Helena Šlesingerová) Karla Malicha. Vytváří objekty z drátů a ze skla. Nejvíc exponátů se jmenuje Mrak a ani nevím 

proč.  

     Třetího plže jsme zahlédli za výlohou květinářství, byl velký a keramický a usmíval se na nás. 

     Další hřbitov – Slavětín. Zde odpočívá Konstantin Biebl. Hned vedle je kostel sv. Jakuba Většího s nádhernými 

gotickými freskami. Na varhany nám zahrála jedna účastnice zájezdu. Pak jsme navštívili rodný dům K. Biebla, 

s mistrem jsme se nesetkali, ale mohli jsme obdivovat jeho psací stůl. Škoda jen, že z původního domu zbyla jen malá 

část. Zbytek domu byl dostaven později a slouží coby pošta. Inu alespoň to má něco společného s psaním. Proč se dům 

nedochoval celý? Zeptejte se zlata chtivých lidí, kteří v domě neustále vrtali a tak ho poškodili a zlato stejně nenašli.  

     Shledali jsme, že stoletý Oldřichův dub stále stojí, přežil i dva požáry. Je svázaný, aby se nerozpadnul a nesmí se 

k němu chodit, ale jinak myslím, že se mu daří dobře.  

     Zámek Peruc je na prodej, kdybyste měl někdo zájem. Je to hezký zámek, alespoň z venku. V části zámku je umístěna 

galerie Emila Fily. Při prohlídce jsme si museli vzít na nohy papuče, abychom neprošoupali parkety. Místnosti byly 

malé, a tak jsme je procházeli po malých skupinách. Dochoval se zde původní nábytek a kachlová kamna. Pak jsme 

chviličku poseděli v zámeckém parku, vychutnávali si to ticho a nakonec jsme se odebrali do autobusu a jeli směr Plzeň. 

Z těch všech zážitků se mi už chtělo docela spát, ale neúnavný pan doc. Viktor Viktora pořád povídal. Obdivuji to, jak 

dokáže tak dlouho povídat a že má stále o čem. Výlet se mi moc líbil, děkuji taky všem průvodcům. (Plzeň, 1.8. 2004) 

- L. K. (*1980) je básnířka a prozaička, absolventka Pedagogické fakulty ZČU (obor manažer výtvarné kultury), 

žije v Plzni.  
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* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ V HOTELU VICTORIA. Oproti očekávání bylo první letní asonklubí 

posezení navštíveno relativně hojně. Do kavárny hotelu Victoria si v úterý 27. července 2004 našlo cestu jedenáct 

autorů (a někteří ji museli doopravdy hledat). Lubomír Mikisek nám přinesl ukázat čestné uznání ze soutěže Literární 

Vysočina. Čestně jsme uznali, že ze stovky soutěžících je to umístění více než velmi pěkné. Rovněž jsme díky němu 

mohli zalistovat ve starších číslech chotěbořského fanzinu Zbraně Avalonu. Jiří Č. Ulrich informoval o zahájení 

zkoušek (s básníkem Janem Sojkou) Havlova dramatu Audience a my ostatní jsme si představovali, co by bylo, 

kdyby… Totiž: kdyby pak představení navštívil sám velký dramatik V. H. Marek Velebný se dostavil jako vždy 

vyzbrojen aparátem a fotkami – z literárního výletu KPKK a z autorského čtení Dana “Kocoura” Mikeše v Ďáblově 

klíně. Vladimír Bidlo Průcha se zájmem prohlížel negativy. Fotodokumentace ze Dne poezie na velhartickém hradě 

naplnila zas další album a Helena Šlesingerová přinesla snímky pro jednotlivé autory. Irena Velichová si objednala 

zmrzlinový pohár se šlehačkou a oplatkou, zatímco Lucka Koutná zmrzlinu bez šlehačky. Lucie vyprávěla, jak se žije 

čerstvým absolventům oboru manažer výtvarné kultury a jak si v místních galeriích a knihovnách prozatím marně hledá 

práci. Svatava Heinlová mezi nás zavítala rovnou z jednání s nakladatelem Frausem. Ukázala nám zbrusu nový Česko-

anglický obrázkový slovník, na němž autorsky spolupracovala, zato nám vůbec neukázala pouhý den staré brýle na 

čtení. (Luboš Mikisek nás pak poučil, jak si mačkáním akupresurních bodů na dlani zlepšit básnické vidění.) Milan 

Čechura postrádal Kateřinu Kašákovou – zřejmě byl zvědav, jak dostála jejich vzájemné sázce o volný a vázaný verš. 

Katka se Šakalem však byli právě někde na dovolené. Omluvili se také Tamara Kopřivová a David Růžička. (Ti se však 

rekreovali každý zvlášť.) Mezi posledními dorazil Daniel Mikeš. Na chvíli. A na hlavě měl místo šátku tentokrát dvě 

čepice s kšilty – jedním dopředu a druhým dozadu, jež ukrývaly čerstvý sestřih vlasů s vyholeným obrazcem jistého 

významu. Daniel přijel rovnou z vody. Milena Písačková na kole. Rozložila si izolepou úplně olepenou mapu, album 

záběrů z Irska, objednala si čaj a tajně pod stolem ukusovala banán. Takové to bylo pěkné setkání… 

 

* 

LISTOVÁNÍ 
* VÍTÁME:  
     Z letošního ročníku Literární soutěže studentů západočeských středních škol uvízl v asonklubích sítích prozaik 

Ladislav Konečný (*1985). Žije v Mariánských Lázních a nyní byl přijat ke studium na Literární akademii Josefa 

Škvoreckého v Praze. 
 

Ladislav Konečný 

 

MŮRKA 

 

     Byla hluboká noc a já nemohl za boha usnout, což byl můj každodenní problém na koleji, tedy 

pokud jsem nepřišel tak unaven, nebo zpit. Přetočil jsem si polštář i sebe už snad na všechny strany, 

ale chrápání mého spolubydlícího nešlo zastavit. Do toho se z vedlejšího pokoje občas ozvaly 

vzdechy rozkoše šťastného a rozjařeného páru, a tak jsem byl nucen se zvednout a jít si vykouřit na 

balkón svoji pozdně večerní cigaretku. Potáhnul jsem si a plivaje na silnici mezi řítící se auta 

osvětlenou ulicí velkoměsta jsem zpozoroval můru, toho překrásného motýla noci, jak bojuje 

s žárem jedné z lamp. Koupala se v jejím světle, šťastná z toho zázraku, že i ona si může aspoň na 

chvilku dopřát napodobeninu denního slunce. Pořád kolem ní tančila, předváděla se jí, vrážela do 

ní, chtěla toho víc a víc. Jak nestydatě šla za svým cílem a svou rozkoší, to mně učarovalo. 
     Odhodil jsem nedopalek a ještě chvíli pozoroval její vzletné kroužení v závoji noci a uvědomil si, jak by to bylo 

krásné, kdyby každý člověk odkryl světu svoje nejtajnější touhy. Kdyby se aspoň na chvíli dokázali bezohledně a 

z celého svého obrovského srdce radovat třeba i z toho, že nám na noc svítí tisíce “městských sluncí”… 

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* ŠRÁMKOVA SOBOTKA 2004. V rámci 48. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka proběhlo v sobotu 3. července 

2004 i vyhlášení výsledků stejnojmenné literární soutěže, kterou tradičně pořádaly Středisko městské kultury Sobotka a 

Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové. 
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     Od MICHALA TEJČKA: V úterý jsem se vrátil ze Sobotky, dali mi čestné uznání, jako asi 

šesti dalším kolegům, a protože prý úroveň básní rok od roku klesá, v básních se nic neděje, všude 

samá abstrakce a skepse, jak nám bylo p. Rubášem sděleno, neudělila porota (Rudolf Matys, 

Stanislav Rubáš, Veronika Forková) žádnou cenu, krom právě čestných uznání. No, na rozborovém 

semináři nám porotci vysvětlili své postoje (bohužel, Rudolf Matys tam kvůli nemoci nebyl), museli 

jsme uznat jejich profesionální kvality a poctivost, s jakou ke čtení našich věcí přistupovali, ale 

jinak si myslím, že byli vedle jak ta jedle. Pokud budu mluvit za sebe, nejvíce ocenili mé 

konzervativní básničky, které jsem tam posílal do počtu, báseň, která je onou kratší v knížce, již mi 

právě vydáváte, vůbec nevzali na vědomí, a když, tak jen jako příklad toho, jaký mi dělá problém 

zpracovat a vypointovat námět. Schválně jsem tu báseň přinesl do dílny tvůrčího psaní, kterou vedl 

Jiří Dědeček a jež právě dneska končí, a všichni se shodli na tom, že je dobrá. Já vím, že to zní jako 

zhrzený pláč přepyšnělého básničkáře, ale když ona je to opravdu dobrá básnička, byť se nemusí 

každému líbit, ale že by se tam nic nedělo, bylo to bez zkušeností, abstraktní a bez života? No, aspoň 

mi nenapsali to, co Ladislav Stroupežnický Járovi Cimrmanovi: “Nepište mi a pokud možno, 

nepište vůbec.” Dílna Jiřího Dědečka, do které nás chodilo pět, byla příjemná a užitečná, je to 

moudrý a laskavý pán a umí to, setsakramentsky to umí. Mějte se hezky, Michal T. (Přeštice, 8.7. 

2004) 
- M. T. (*1976) je básník, žije v Přešticích a pracuje v Okresním archivu v Klatovech. 

 

Michal Tejček 
 

REQUIEM PRO TEBE A PRO MNE 
 

Když umírala´s 

nedržel jsem tě za ruku 

byl jsem už dávno mrtev 

      - to víš ty cigarety 

a příliš tučná jídla. 

Když umírala´s 

seděl jsem v hospodě 

a pil vždy dvě piva 

a třetí vyléval 

čekal jsem na tebe 

číšník ten byl fajn 

na stěnách originály impresionistů 

a zvláštní lilie 

ve sklenkách na stolech 

nezněla hudba jenom šum 

kamarádů – vzpomínáš: 

ten jak hrál na basovku 

a pak to napálil do autobusu a shořel 

a zapomenutý básník pana Merty 

nebo třeba V. už bez vozíku 

všichni tu byli když umírala´s 

čekali na tebe. 

Pocity study všechno bylo passé  

jen letmý soucit v krajkách moudrosti 

a klid klid bez bouří. 

Byl jsem to najednou opravdu já sám 

kdo čekal tě 

mé pracně svlékané cibulové slupky 

se očištěny vracely k jádru 
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     - duše a tělo setkají se 

a políbí. 

Nic po nikom jsem nechtěl 

ten hlavní ve mně rozhodoval správně 

tak jsem tu čekal na tebe až přijdeš. 

Snad mžouravě jsem tušil 

proč se bojíš odejít a přijít 

musel bych si vzpomenout leč 

je to tu tak těžké. 

Spíše – film odvíjel se představ 

jak vklouzneš dveřmi 

ne snad nahá 

      - i když nahou jsem tě mívával tak rád – 

ale v šatech jež září nahotou 

bez lepkavosti 

takovou tu růžovou tu dětskou 

a přitom ke splynutí. 

Posadíš se a dáš si co ti chutná 

a já budu poslouchat okouzlené žvatlání nováčkovo. 

Zatím však umírala´s 

a já tě nedržel za ruku 

protože jsem byl mrtvý 

protože čas se rozlévá do miliónů ramen 

té delty jménem lidstvo 

protože snad jsem chtěl být opět 

první. 

 
 

* BÁSNICKÉ PROMOCE. Ve čtvrtek 8. července 2004 byl na zámku Kozel u Plzně slavnostně 

promován magistrem asonklubí básník Milan Šedivý (*1977). V pátek 9. července 2004 obdržela 

vysokoškolský diplom s titulem bakalář plzeňská básnířka a prozaička Lucie Koutná (*1980). 

Blahopřejeme! 
 

* LITERÁRNÍ VYSOČINA 2004. Od pátku 9. července do neděle 11. července 2004 probíhal v Chotěboři už II. 

ročníku festivalu Literární Vysočina s podtitulem Setkání regionů, jehož součástí byla přirozeně i stejnojmenná literární 

soutěž. Plzeňské barvy zde hájil prozaik a básník Lubomír Mikisek… 
 

     Od LUBOMÍRA MIKISKA: Reportáž psaná na uznání:  
     Ve dnech 9. - 11.7. 2004 jsem se zúčastnil Literárního festivalu 2004, který probíhal v Chotěboři, a tak bych vás 

chtěl s několika zážitky seznámit. Kromě autorů byli pozvaní také jejich známí a přátelé, takže já jsem pozval svoji 

manželku, která tam na Vysočině má dvě přítelkyně a chtěla je při té příležitosti navštívit. 

     Cesta po dálnici probíhala bez problémů,  občas jsem do éteru zavolal vysílačkou, zda před 

námi není policejní hlídka, inkasující pokuty, či dopravní nehoda, ale auto jsem měl v pořádku a 

vzhledem k jeho stáří stejně víc jak 120 km/hod. nejede, takže to byl spíše dotaz  informativní, než 

reálná obava.  
     Po příjezdu do Chotěboře jsme zjistili, že tam probíhá ještě další festival Fantazie, takže všechny ubytovací kapacity 

byly téměř plně obsazené. Ubytování zajišťovala jakási agentura v  místním kulturním domě, kam jsme se také záhy 

dostavili. Její pracovník k nám po chvíli přišel s hnědou dekou přehozenou přes ramena. Vyslechl naše přání a  začal 

telefonovat, načež nám po chvíli sdělil, že by měl ještě jeden čtyřlůžkový pokoj v hotelu, v němž sice probíhá rozsáhlá 

rekonstrukce, nicméně hotel je z části funkční, i když za velmi skromných podmínek. Jako druhou variantu nám nabídl 

pobyt v jiném hotelu, také ve čtyřlůžkovém pokoji, ale ještě se dvěma jinými lidmi a podstatně dražší,  takže jsme raději 

zvolili tu první možnost.  

     “Jeďte tam,” řekl nám, “na chodbě bude ležet kluk v posteli a ten vám dá klíč od pokoje. Ale 

musím vám říct, že kromě těch 4 postelí na pokoji není vůbec nic, žádná skříň, rádio, televize, 

prostě nic. Berete to?” 
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     “Bereme,” řekl jsem a zaplatil požadovanou sumu, protože stejně jsme už žádnou jinou šanci 

neměli.  

     Po příjezdu na hotel jsme prošli prázdným přízemím, vystoupili do 1. patra a skutečně… naproti 

schodišti tam stála bíle povlečená postel a v ní ležel asi osmnáctiletý kluk, který sledoval program 

v přenosné televizi, postavené na židli. Byl již o našem příjezdu informován, takže odhodil peřinu a 

sáhl pod polštář pro klíč… Jako provizorní recepce to byl nápad vskutku originální.  

     V pokoji byly opravdu pouze 4 hnědé vyřazené vojenské postele, s tak tvrdými matracemi, že se 

téměř vyrovnaly dřevěné podložce. Nikdy bych si nepomyslel, že lze takhle tvrdě nacpat matrace… 

Chudáci vojáci, jestli na tomhle museli spát několik měsíců, nebo dokonce 2 roky, tak to jsem je 

tedy litoval… Podle očekávání byla noc zcela bezesná, plná převalování a utrpení a ještě dnes, po 

pěti dnech, cítím tvrdost oněch tří matrací v celém  těle.  

     Nyní k samotnému festivalu a literárnímu vyhodnocení. Od pátku až do neděle byly na pořadu 

samé zajímavé programy. Svoje krásné verše tam přednášela Zora Šimůnková (vítězka Literární 

soutěže 2003 a zároveň letošní pořadatelka) a Pavel Veselý. Průběžně tam probíhala také výstava 

obrazů francouzského malíře (s nímž jsme potom náhodně večeřeli u stejného stolu v místní 

restauraci a manželka se tam s ním bavila francouzsky), hudba, besedy se spisovateli, přednášky, 

autorská čtení, recitály a vystoupení  kouzelníka, prodej knih našich i cizích  – opravdu, celé tři dny 

byl program velmi bohatý a na úrovni. Dokonce měl přijet i zpěvák Pavel Dobeš, ale ten se na 

poslední chvíli omluvil, takže vystoupila jakási náhradní hudební skupina.  
     Literární soutěže v poezii i v próze se zúčastnilo celkem 100 autorů z celé republiky a mnozí z nich už měli v 

nakladatelství vydanou knihu, vesměs sbírky básní, povídek, nebo román. Dokonce tam byla i autorka asi osmi knih 

Marta Urbanová, moravská básnířka a prozaička. Podle názoru pořadatelů a poroty byla soutěž na velmi vysoké 

úrovni, jak po stránce zpracování soutěžních prací, tak i tematické. Bylo vyhodnoceno 1. - 3. místo a 5 čestných uznání, 

z nichž jedno jsem získal také já za svoji povídku NĚKOHO MÍT. Obdržel jsem diplom, dárkový balíček, vstup na 

festival zdarma a nabídku na čtení svých autorských textů. 

     Během  slavnostního večera, po  vyhodnocení a udělení cen, se potom četly soutěžní práce 

převážně autorů, kteří žádné umístění nezískali, nicméně některé z nich byly velmi krásné, až jsme 

se divili, že zůstaly bez ocenění. Toto čtení bylo průběžně prokládáno písněmi hudební skupiny 

Marcela Kříže a vystoupením kouzelníka. 

     Mám-li zhodnotit úroveň a průběh celého Literárního festivalu 2004, pak mají organizátoři a 

pořadatelé můj dík, obdiv a uznání, protože odvedli obrovský kus práce, převážně zdarma a v době 

svého osobního volna. Neboť vymyslet a zorganizovat Literární festival na 3 dny s bohatým 

programem a zároveň spojený i s celostátní literární soutěží bez omezení věku, to je opravdu věc 

velmi náročná. Ale povedlo se a i oni sami byli velmi spokojeni s návštěvností, s vystoupením 

účinkujících i samotných autorů, s vysokou úrovní festivalu i soutěžních prací a při závěrečném 

ukončení již vyhlásili termín příštího ročníku Literární Vysočina 2005. (Plzeň, 15.7. 2004) 
- L. M. (*1950) je básník a prozaik, žije v Plzni, pracuje jako vedoucí technického oddělení ve státním úřadu. 

    

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* Ve čtvrtek  23. září 2004 v 18.00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do Kulturní kavárny Jabloň 

(Plzeň, Krátká 2 – zastávka tramvaje č. 2 u Centrálního autobusového nádraží) na další společné 

posezení mladých a nezavedených autorů západních Čech a jejich přátel. Jako příloha Literární 

menu. Setkání bude zároveň výroční valnou hromadou občanského sdružení Ason-klub spojenou 

s volbami nového výboru. Žádné obavy! Úřední šiml zařehtá jen krátce, než ho pegasové roznesou 

na kopytech. Tipy, nápady, texty vítány! 

 

* V pondělí 27. září 2004 v 19.30 hodin Vás manželé Eva a Jan Kosovi v součinnosti s Českou 

společností elektroniků - Hifiklubem Klatovy (e-mail: hifiklub-klatovy@pcse.cz) zvou do Literární 

vinárny ve vinárně U Zvonu (Klatovy, Krameriova ul.) na pořad s názvem Kratochvilné vyprávění 

z lékařské praxe. Připravili a účinkují MUDr. Josef Časta, emeritní přednosta oddělení 

hematologie a krevní transfúze nemocnice v Klatovech, a MUDr. Richard  Majer,  emeritní 
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přednosta zubního oddělení nemocnice v Klatovech. (Ve vinárně jsou navíc denně kromě neděle od 

18 hodin k dispozici Literární noviny, Přítomnost, Magazín Klubu Vltava, Zprávy Společnosti 

bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů apod.)  
 

* Ve středu 29. září 2004 v 19.00 hodin Vás Amceth srdečně zve do Divadla Dialog  (Plzeň, Klatovská 7) na premiéru 

divadelní hry Václava Havla Audience. V poněkud netradičním pojetí známe aktovky hrají Jiří Č. Ulrich a Jan Sojka. 

(Co když přijde i autor?) 

 

* Ve čtvrtek 30. září 2004 v 18.30 hodin Vás manželé Eva a Jan Kosovi v součinnosti s Českou 

společností elektroniků - Hifiklubem Klatovy (e-mail: hifiklub-klatovy@pcse.cz) zvou do klubovny 

ve Vrchlického sadech (Klatovy) na pořad s názvem Zemí faraónů na Mojžíšovu horu. Přednáška 

ing. Petra Vlčka doprovázená promítáním diapozitivů a autorským čtením z vlastních cestopisů 

v pořadu České křesťanské akademie. 
 

* Literární pořady Kruhu přátel knižní kultury v Polanově síni Knihovny města Plzně – viz bílé stránky Plže. Další 

literární pořady – viz Kultura – Plzeňský kulturní přehled. 

 

* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* SOUTĚŽ ROKYCANSKÉHO DENÍKU. Redakce Rokycanského deníku vyhlašuje literární 

soutěž pro všechny mladé autory. Lze zaslat příspěvky, které se týkají aktuálního dění, a to jak na 

Rokycansku, tak v celé republice, tj. glosy, poznámky, názory či kritiku. Do soutěže nebudou 

zařazovány pocitové články, básně apod. Každý autor může používat pouze jeden pseudonym, musí 

však uvést také civilní jméno s adresou – to pro případné vyplacení honoráře. Příspěvky, pokud 

možno v elektronické podobě, posílejte na e-mail: rokycansky.denik@denikybohemia.cz, lze je též 

v redakci odevzdat na disketě osobně. (Ručně psaným textům se prý redakce ovšem rovněž 

nebrání.) Každý týden bude na čtvrteční stránce otištěno jméno výherce, který se může těšit na 

propagační předměty Rokycanského deníku. Soutěž platí do odvolání.  

 

* PRIX BOHEMIA RADIO 2004. Pořadatelé festivalu Prix Bohemia Radio 2004, tj. Město 

Poděbrady ve spolupráci s Českým rozhlasem, vyhlašují výtvarnou a literární soutěž, která je 

určena všem autorům bez rozdílu věku. Letošní zvolené téma dává příležitost těm, kteří chtějí 

vyjádřit svoji představu domova, rodiny, společnosti, světa, ve kterém by chtěli žít. Současně je to 

příležitost uvědomit si skutečné životní hodnoty. Ve výtvarné části budou přijímány práce v 

libovolné technice a formátu, v literární části práce o max. rozsahu 3 strany textu formátu A4 

(povídka, báseň, úvaha, novinový článek aj.). Soutěžní práce je možné zaslat na adresu: MěÚ 

Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 01 Poděbrady, e-mail: meu@mesto-podebrady.cz. Uzávěrka 

je v neděli 26. září 2004. Porotou vybraní autoři nejlepších prací obdrží diplom a hodnotné ceny!  
 

 

* LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2004. Městská knihovna Klatovy pod záštitou Obce spisovatelů – 

Střediska západočeských spisovatelů v Plzni, starosty města Klatovy, Českého rozhlasu Plzeň, 

regionální redakce Mladé fronty Dnes, Klatovského deníku a Západočeské energetiky, a. s., Plzeň 

vyhlašuje XIV. ročník soutěže Literární Šumava. Soutěže se může zúčastnit každý autor starší 15 

let, který není profesionálním spisovatelem nebo novinářem. Lze zaslat původní, dosud 

nepublikované práce z oboru poezie (3 – 5 básní) a prózy (max. 5 stran textu), psané na stroji nebo 

počítači na formátu A4, ve čtyřech vyhotoveních. Práce lze zaslat rovněž e-mailem ve formátu 

DOC (MS Word 95, 97, 2000) nebo RTF. (V dokumentu nesmí být vloženy žádné obrázky a musí 

být použity základní znakové sady.) Příspěvky mohou být na volné téma, hlavní cena bude udělena 

za příspěvek vztahující se k Šumavě a Pošumaví. Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, 

kontaktní adresu vč. telefonu a e-mailu, školu či povolání. Uzávěrka je 30. září 2004. Adresa: 

Městská knihovna Klatovy, Balbínova 59, 339 01 Klatovy, e-mail: reditel@knih-kt.cz, 

mailto:meu@mesto-podebrady.cz
mailto:reditel@knih-kt.cz
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http://www.knih-kt.cz. Práce bude hodnotit pětičlenná odborná porota, a to ve dvou věkových 

kategoriích: autoři do 25 let a nad 25 let. Porota si vyhrazuje právo případně všechny ceny neudělit. 

Všichni účastníci budou počátkem prosince pozváni na závěrečný seminář, na kterém budou 

vyhodnoceny a odměněny nejlepší příspěvky.  

 

* KLADENSKÁ VEVERKA 2004. Magistrát města Kladna, Střední zdravotnická a Vyšší 

zdravotnická škola Kladno, Kladenský deník, Rybářský svaz Kladno, Mezinárodní český klub 

Praha, Chovatelé exotického ptactva Kladno a sdružení pro záchranu ohrožených a 

handicapovaných zvířat Aves vyhlašují XV. ročník mezinárodní soutěže s ekologickou tematikou 

Kladenská veverka. Cílem soutěže je vzbudit v dětech a mladých lidech zájem o životní prostředí a 

přírodu kolem nás. Letošní témata znějí: “Ochrana přírody a životního prostředí, klady a zápory 

z činnosti lidí ve vztahu k přírodě.” “Záchrana a pomoc nemocným a zraněným živočichům, kteří 

žijí ve volné přírodě.” “Ochrana životního prostředí v rybníku, řece, moři.” Soutěž v oboru 

výtvarném (práce libovolnou technikou), fotografickém (černobílé i barevné fotografie o formátu 13 

x 18 cm) a literárním (z oblasti poezie a prózy) je určena dětem a mládeži od předškolního věku 

do 19 let. Autoři se mohou přihlásit v rámci škol i jednotlivě. Uzávěrka je 4. října 2004. Adresa: 

Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola Kladno, Havířská 1114, 272 01 Kladno, tel./fax: 

312 623 123, tel.: 312 622 287. Všechny práce musí být doplněny jménem a příjmením autora, 

věkem a adresou bydliště, anebo školou, třídou a jménem učitele. (Vloni byl hlavní cenou zájezd 

k moři.) 
 

* SLAM POETRY 2004. Anglické slovo “slam” vyjadřuje ostrý nebo práskavý zvuk. V našem 

případě jde o soutěž v podání poezie - básníci vystupují se svým dílem a jsou posuzováni porotou 

vybranou z diváků. Zaměřují se tedy na to, co sdělují a jak to sdělují, jejich vystoupení bývají často 

inspirovaná hip-hopovou kulturou a pohybují se na pomezí performance a rapu. Podle Martina 

Pluháčka (v Tvaru č. 11, 2004) je “slam poetry textový happening, kdy nejen hlas, ale celé tělo, 

mimiky, gesta, oči prodávají text…” - Tento nový způsob veřejného čtení poezie vznikl v Chicagu v roce 1984. 

První ze série takových čtení uspořádal stavební dělník a básník Marc Smith v jednom chicagském jazz-klubu s názvem 

“Get Me High”. Od roku 1986 se zde prý dodnes “čte” každou neděli. V posledních letech se slamy šíří po celé Evropě 

a navštěvují je stovky diváků. Např. v Berlíně se prý utvořil okruh autorů, kteří se vyhráváním slamů de facto živí. - 
Brněnské nakladatelství Petrov (www.ipetrov.cz) spolu s dalšími partnery pořádá II. ročník 

celonárodní soutěže v slam poetry – klání v autorském přednesu vlastních básnických textů. 

Zatímco loni měla soutěž pouhá dvě kola – pražské a brněnské, letos by měla proběhnout už 

v deseti městech – v Českých Budějovicích, Brně, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Ostravě, 

Plzni, Praze, Ústí nad Labem a  Třebíči. Regionální vítězové se pak v rámci IV. ročníku 

mezinárodního festivalu Poezie bez hranic utkají na národním finále v sobotu 9. října 2004 

v Pavilonu E výstaviště Flora v Olomouci. (A ti nejlepší později pojedou do Berlína na Německo-

český slam.) Pravidla soutěže: Základní kolo je přístupné každému, kdo se chce přihlásit. Soutěží 

společně jednotlivci mužského i ženského pohlaví od 15 let výše. Soutěž probíhá ve dvou kolech, 

přičemž v každém podle vylosovaného pořadí vystoupí účinkující s jinou básní dle vlastní volby. 

Každý má na své vystoupení maximálně tři minuty, překročení časového limitu o více než 20 

sekund se penalizuje ztrátou jednoho bodu za každých započatých deset vteřin. Během produkce 

není povoleno používat žádné hudební nástroje, nahrávky, kostýmy, doplňky ani rekvizity; jediným 

povoleným nástrojem je lidské tělo. Je naopak dovoleno využívat prostředí, které je k dispozici, a 

prostředky, které poskytuje jeviště, tj. mikrofony, stojany mikrofonů, židle na jevišti, uličku mezi 

sedadly, vše za předpokladu, že tytéž prostředky jsou k dispozici také ostatním soutěžícím. Jsou 

vítány nejrozmanitější formy přednesu, s nutným přihlédnutím k tomu, že přednes básnického textu 

není totéž, co zpěv písně. Obsah ani forma nejsou omezeny. Může se číst poezie milostná či 

sociální, hořkosladké osobní zpovědi či komické kousky. Nezáleží na tom, zda básník přednáší své 

verše zpaměti, čte je z listu, anebo tvoří až přímo na pódiu (tzv. free style). Porotu, zpravidla pět- až 

desetičlennou, tvoří na místě zvolení zástupci z publika. Výkon soutěžících se hodnotí známkami 

od jedné do deseti, přičemž deset je nejvyšší hodnocení. Nepočítá se nejnižší a nejvyšší známka, 

zbývající se sčítají. Porota má možnost v případě velkého množství účastníků na místě rozhodnout, 

http://www.ipetrov.cz/
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že ti slabší budou vyřazeni už v prvním kole. Celou soutěž řídí moderátor, který nejprve vybere a 

instruuje porotu, poté se stará o plynulý a rychlý průběh soutěže a má pravomoc rozhodovat na 

místě sporné případy. Během slamu se aktivně zapojuje publikum. Mělo by otevřeně a hlasitě 

reagovat na vystoupení jednotlivých básníků, na bodování poroty nebo na moderování. Diváci 

mohou během vystoupení i po něm fandit či protestovat, tleskat, luskat prsty, dupat, pískat, volat na 

účinkujícího nebo dokonce bučet. Vítěz celostátní soutěže získá finanční odměnu 30.000 Kč.  

     Bližší informace, přesné termíny a místa konání postupně naleznete na stránkách: 

www.poetry.cz. Básníci západních Čech se mohou přihlásit do regionálního kola, které se 

uskuteční 6. října 2004 v 19.00 hodin v plzeňské Kulturní kavárně Jabloň. Adresa: Kulturní 

kavárna Jabloň, Tomáš T. Kůs, Krátká 2,  Plzeň, mobil: 732 355 614, e-mail: 

jablon.slam@centrum.cz, http://jablon.wz.cz. Uzávěrka je 5. října 2004. Prezence nejpozději 2 

hodiny před začátkem soutěže. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, rok narození, místo kde 

chcete soutěžit, adresu, e-mail, telefon, mobil a fax. Vítěz krajského kola dostane 2.000,- Kč. 

 

* POLIBEK MÚZY 2004. Odbory pro výchovu roverů a rangers ve spolupráci s roverským 

spolkem “Potkali se…” vyhlašují VII. ročník soutěže roverské tvořivosti Polibek Múzy 2004 s 

mottem “Proměny”. Popusťte letos i vy uzdu vaší fantasii a zúčastněte se soutěže nabízející 

příležitost prakticky každému. Lze zaslat práce literární, hudební, výtvarné, fotografické a filmové. 

Při hodnocení budou účastníci rozděleni na věkové skupiny 14 – 17 let a 18 – 26 let (záleží na věku 

v době uzávěrky soutěže), v případě malé účasti, tj. méně než 5 děl v kategorii, mohou být také 

sloučeni. Práce budou hodnoceny z hlediska vystižení tématu, technického provedení a uměleckého 

dojmu. Jeden autor může zaslat max. dva příspěvky od jednoho žánru. V literární oblasti lze zaslat 

poezii a prózu (povídku, novelu, esej, publicistiku) o max. rozsahu 5 normostran formátu A4, a to v 

elektronické podobě e-mailem, eventuálně na disketě. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, 

připojte název díla, soutěžní kategorii, jméno a příjmení (ne přímo na dílo), věk, adresu, kontaktní 

telefon, e-mail, jméno střediska a oddílu/ kmene a také vyjádření, zda požadujete příspěvky po 

skončení soutěže vrátit zpět a zároveň zda souhlasíte s jejich případnou prezentací na internetových 

stránkách Polibku a v skautských periodikách. Zásilku označte heslem “Polibek Múzy”. Informace 

o dalších uměleckých oblastech naleznete na webu. Uzávěrka je 6. října 2004. Adresa: Junák - 

svaz skautů a skautek ČR, Kancelář Ústředí Junáka, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1, e-

mail: polibek@skaut.cz, http://www.skaut.cz/polibek. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 3. 

prosince 2004 v Praze, v předvečer Mikulášského roverského semináře. 

 
* O CENU PROFESORA ANTONÍNA VORÁČKA 2004. Šmidingerova knihovna ve Strakonicích a Město 

Strakonice vyhlašují  III. ročník literární a výtvarné soutěže O cenu profesora Antonína Voráčka. Soutěž pod 

patronací starosty města je určena studentům středních škol České republiky a klade si za cíl objevovat a podporovat 

nové talenty, podnítit jejich zájem o domov, nalézt nové pohledy na skutečnosti kolem nás a připomenout osobnost 

profesora Antonína Voráčka, děkana, profesora strakonického gymnázia a převora maltézského řádu (*1889 – †1978). 

Lze zaslat poezii, prózu, populárně naučné pojednání, ilustraci a plakát na téma Vztah k domovu, Méně známé tváře 

života, Očekávání, Co mi v životě chybí, Nové pohledy na problémy či jiná málo frekventovaná témata, o max. rozsahu 

5 textových stran, ve třech vyhotoveních. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, přiložte volný list papíru, na něm 

uveďte jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, školu a e-mail, připište souhlas se zařazením Vašich 

osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním textu. Bez těchto údajů nemohou být příspěvky do 

soutěže zařazeny. Uzávěrka je 15. října 2004. Adresa: Šmidingerova knihovna Strakonice, ředitelka Mgr. Ivana 

Parkosová, Zámek 1, 386 11 Strakonice II. Obálku označte heslem “LS 2004”. Sedmičlenná porota bude texty hodnotit 

po stránce tematické a formální úrovně, jejich stylu a myšlenkového přínosu. V každé žánrové kategorii budou uděleny 

3 ceny, případně čestná uznání. Všichni účastníci budou pozváni na slavnostní vyhodnocení v prosinci 2004. 

 

* ROŽNOVSKÝ FEJETON 2004. Rožnovský T – klub pod záštitou ostravské Obce spisovatelů 

vyhlašuje XI. ročník literární soutěže Rožnovský fejeton. Soutěž je otevřena všem autorům bez 

ohledu na věk, národnost či členství ve spisovatelských organizacích. Lze zaslat fejeton na 

libovolné téma, o rozsahu max. 45 řádků, ve čtyřech vyhotoveních. Soutěž je anonymní, k zásilce 

přiložte zalepenou obálku označenou heslem, v ní jméno a příjmení autora, rodné číslo a adresu 

bydliště. Uzávěrka je 20. října 2004. Adresa: T KLUB - kulturní agentura, Zemědělská ul. č. 592, 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Vítězné práce budou oceněny, kromě hlavní ceny budou letos 

http://www.poetry.cz/
mailto:polibek@skaut.cz
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udělena také tři čestná uznání. Výsledky soutěže budou oznámeny prostřednictvím sdělovacích 

prostředků v prosinci. Ke dni slavnostního vyhodnocení pořadatelé plánují vydat almanach 

soutěžních prací.  

 

* MALUJEME EX LIBRIS 2004. Městská knihovna Kladno ve spolupráci s 1. základní 

uměleckou školou v Kladně vyhlašuje IV. ročník výtvarné soutěže Malujeme Ex libris. - Ex libris, 

latinsky “z knih”, je název drobného lístku vlepovaného na vnitřní stranu knižní desky, taková majitelská tabulka. Na 

lístku bývá jméno vlastníka knihy, obrázek, který ho vystihuje, či námět, který si u výtvarníka objednal. Zpravidla 

nechybí ani text – Ex libris nebo též česky “z knih” a jméno vlastníka knihy. Na prvních lístcích, jaké měl např. Jiří z 

Poděbrad, býval rodový erb. Později se z Ex libris stal malý grafický list, tištěný ve větším počtu číslovaných kusů 

(zpravidla 200). Neoznačoval “jen” vlastnosti majitele, ale také např. ráz určitých knih (cestopisy, vědeckou literaturu, 

milostnou poezii, sport apod.). Náměty se množily a Ex libris se stalo předmětem sběratelské vášně. Existují spolky 

sběratelů nejen u nás, ale i v zahraničí, kde naši grafici získávají řadu ocenění a mezinárodního uznání. - Soutěž je 

určena dětem a mládeži, účastníci budou hodnoceni ve věkových kategoriích: a) do 6 let, b) 7 až 9 

let, c) 10 až 12 let, d) 13 až 15 let, e) 16 až 19 let. Lze zaslat Ex libris nebo návrhy na Ex libris o 

max. formátu A4 (ne křídou nebo suchým pastelem!). U návrhu by mělo být uvedeno, jakou 

technikou by měl být Ex libris vytištěn. Uzávěrka je 22. října 2004. Adresa: Ústřední půjčovna 

dětské knihy, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, tel. 312 608 288,  www.mkkl.cz. Slavnostní 

vyhlášení výsledků se uskuteční u příležitosti 103. výročí narození kladenského rodáka malíře a 

grafika Cyrila Boudy 10. listopadu 2004. 

 

* O CENU JANA SKÁCELA 2004. Obec spisovatelů vypisuje další ročník literární soutěže o 

Cenu Jana Skácela. Cena je podle statutu udělována za “významné české básnické dílo, které 

navazuje na nejlepší tradice a ducha moravské poezie”. Lze zaslat básnické sbírky, které v prvním 

vydání knižně vyšly v období od října 2001 do října 2004. Písemné nominace spolu s pěti exempláři 

soutěžních sbírek posílejte na adresu: Sekretariát Ceny Jana Skácela, středisko Obce spisovatelů 

Brno, Dřevařská 19, 602 00 Brno. Díla mohou nominovat autoři sami, jejich nakladatelé, členové 

Obce spisovatelů a také členové poroty, jmenovaní radou Obce spisovatelů. Uzávěrka je 28. října 

2004. Cena ve výši 20.000,- Kč bude udělena ke dni výročí narození Jana Skácela - k 7. únoru 

2005. Případné další podrobnosti sdělí sekretariát Ceny Jana Skácela. 
 

* NEZÁVISLÁ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ KRAKATIT 2004. Ředitel a pořadatel akce Dave 

Matějíček (*1980) za pomoci přátel z nezávislé skupiny OZDRAVOVNA 3 z Českých Budějovic 

i odjinud (bližší informace o ní na: http://ozdravovna.unas.cz) vyhlašuje 4. ročník nezávislé 

literární soutěže v próze Krakatit 2004. Soutěž je tematicky i žánrově zcela neomezená. Může se jí 

zúčastnit každý, zejména jsou vítáni mladí začínající autoři. Lze zaslat max. 2 příspěvky v próze, 

každý o max. délce 15 normostran (tj. na stroji 30 řádek po 60 úhozech; na počítači cca 1.800 znaků 

vč. mezer na stranu, minimálně písmo velikosti 12, okraje min. 1 cm, běžné řádkování). Práce musí 

být dosud nepublikované a neoceněné v jiných soutěžích. Soutěž je anonymní - povídky označte 

pouze jejich názvem, ve zvláštní zalepené obálce přiložte jméno a příjmení, datum narození, adresu 

bydliště, telefon, e-mail a hlavně seznam názvů Vašich příspěvků. Práce v pěti kopiích zasílejte 

poštou (ne doporučeně!) na adresu: Dave Matějíček, Roudné 150, 370 07 České Budějovice; 

www.krakatit.sf.cz. Uzávěrka je 31. října 2004. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, chcete-li 

originál zpět, pošlete s příspěvkem písemnou žádost - bude Vám vrácen osobně na finále v prosinci 

2004 nebo zaslán s pozvánkou. Pětičlenná porota složená ze spisovatelů, novinářů apod. texty 

ohodnotí a určí vítěze. Z vybraných prací bude možná vydán sborník a nejlepší budou zveřejněny 

také na Internetu.  

 
* O TACHOVSKOU RENETU 2004 Městské kulturní středisko v Tachově pod záštitou starosty 

města Tachova vyhlašuje XI. ročník literární soutěže O tachovskou renetu. Soutěž je určena 

výhradně ženám autorkám od 15 let bez ohledu na místo bydliště. Soutěží se ve dvou žánrových 

kategoriích (poezie a próza). Téma pro tento rok zní: “Veselost je druhem odvahy.” Lze zaslat 

poezii o max. rozsahu 3 strany a prózu o max. rozsahu 5 stran normovaného strojopisu A4 (tj. 30 

http://www.krakatit.sf.cz/
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řádků po 60 úhozech), každou práci v pěti vyhotoveních. Příspěvky nad stanovený limit počtu stran 

budou vyřazeny. Soutěž je anonymní. Texty nepodepisujte, k zásilce přiložte písemnou přihláškou 

obsahující základní údaje o autorce (jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon, e-

mail a profesi), připište souhlas se zařazením vašich osobních údajů do databáze soutěžících a 

s případným zveřejněním soutěžního textu. Uzávěrka je 30. listopadu 2004. Adresa: Městské 

kulturní středisko - odbor KNIHOVNA, Hornická 1695, 347 01 Tachov; tel.: 374 723 534 (paní 

Kačírková), 374 722 711 (paní Pavlíková); e-mail: knihovna@mkstc.cz; www.tachov.cz a 

www.tachov-mesto.cz. Práce bude hodnotit porota složená z renomovaných literátů – členů 

Střediska západočeských spisovatelů v Plzni. V každé kategorii bude uděleno 1.- 3. místo, případně 

čestná uznání, porota si však vyhrazuje právo některou z cen neudělit, popřípadě ji rozdělit. 

Vybrané práce budou postupně zveřejněny ve sborníku Tachovská reneta, v Tachovské jiskře, 

popřípadě v dalším regionálním tisku. Vyhodnocení soutěže proběhne 16. dubna 2005. 

 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* ZAHRADA SLOV V PRAŽSKÉM RÁDIU AKROPOLIS. 

 
     Od MARTINY BITTNEROVÉ: Ráda bych Vám sdělila, že už nějaký čásek v pražském rádiu 

Akropolis připravuji pořad Zahrada slov o knihách a literatuře, kam si zvu různé autory - podmínka 

je, aby měli už vydanou nějakou knihu - nemyslím tím asonklubí knížky, protože pro úplně začínající 

autory je tu jiný pořad, kam se lze také dostat. Nicméně jsem chtěla nabídnout všem autorům, 

kterých by se to týkalo, že je ráda uvítám ve svém pořadu coby hosty. Zatím se pořad předtáčí a tak 

je možnost domluvit natáčení v Praze v podvečerních hodinách, nebo třeba v sobotu, vše záleží na 

domluvě. Mohou mě kontaktovat na mailu: rezi@email.cz, nebo ještě lépe na 777 605 854. Martina 

Bittnerová (Neratovice, 30.7. 2004) 

 
* MOŽNOST PRONÁJMU VÝSTAVNÍCH PROSTOR PLZEŇSKÉ RADNICE. Magistrát města Plzně spolu s 

Unií výtvarných umělců nabízí pro rok 2005 možnost vypůjčení výstavních prostor v I. patře plzeňské radnice k 

prezentaci činnosti např. základních škol, neziskových organizací, občanských sdružení a ostatních organizací. 

Zájemci musí odevzdat písemnou žádost. Do formuláře, který je k dispozici na http://info.plzen-

city.cz/article.asp?itm=2641&lang=1029, je kromě názvu a adresy pořadatele nutno vyplnit název a téma výstavy, 

návrh termínu její realizace (4.1. 0 31.3., 5.4. – 24.6., 28.6. – 30.9., 4.10. – 30.12. 2005), případně návrh termínu 

vernisáže. Nájemce si zajistí na své náklady oba převozy výstavních exponátů a instalaci výstavy. Na požádání obdrží 

plán výstavních prostor a seznam výstavního fundusu, který může použít při instalaci. Výstava bude vybavena 

pozvánkou, příp. plakátem, katalogem (náklady hradí nájemce). Instalace a deinstalace výstav a program závisí na 

vzájemné dohodě. Výstavní prostor je přístupný v pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin. Uzávěrka je 30. září 2004. 

Adresa: Statutární město Plzeň, sekretariát náměstka primátora JUDr. Krejsové, Nám.Republiky 1, 306 32  Plzeň, e-

mail bernaskova@mmp.plzen-city.cz. Ve spolupráci  s Unií výtvarných umělců proběhne výběr ze všech zájemců o 

výstavu, o výsledku  pak budou informováni.  

 

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Ad fontes, tentokrát O odbočce 
 

     Ačkoliv jsme si plně vědomi toho, že jsme dosud ani za mák nevyčerpali všechny literáty, literární žánry, literární 

díla, figury (ty tedy povětšinou básnické, nikoli “literární”), přece cítíme vtíravou nutnost objasnit název naší rubriky. 

Renezanční učenci, kteří o sobě soudili, že oni první po staletích temnoty znovu nahlédli do pramene antické 

vzdělanosti, razili zásadu ad fontes – k pramenům, to jest k literárním dílům, které je třeba podrobit především 

filologickému, ale také filozofickému a historickému zkoumání. Velmi brzy se ale jako fons – pramen osvědčily i staré 

listiny, a tak získala své pevné kořeny nejen historická věda, ale i celý paklík jejích věd pomocných v čele 

s diplomatikou, kodikologií a všemi dalšími –istikami. Jako u mnoha latinských citátů (které kdekdo připisoval 

kdekomu včetně sebe sama) i u tohoto lze jen těžko hledat autora-prapůvodce. Snad jím byl italský profesor Lorenzo 

Valla (1407-1457), který se svému “živiteli a dobrodinci” papeži odvděčil tím, že základní kámen evropského 

mailto:knihovna@mkstc.cz;
http://www.tachov.cz/
http://www.tachov-mesto.cz/
mailto:bernaskova@mmp.plzen-city.cz


 13 

náboženského života – Nový zákon podrobil jazykovědné analýze provedené na základě překladu co nejstarší řecké 

verze. To se katolický svět divil, co všechno tam ti evangelisté píší! A od těch dob by všichni historikové, editoři, ale i 

literáti měli chodit k pramenům, aby je objevili, a nezdržovali se tak hledáním již nalezeného, a aby se z nich pokorně 

napili (pokud možno až do dna, pánové, tam je pravda!). 

     Jedním z velmi charakteristických útvarů antické literární produkce je odbočka. Zavedl ji už 

Homér, a … pokud bys, vážený čtenáři, považoval sled našich článků v této rubrice za jakýs takýs 

text, tak jsme právě jednu takovou, pevně ohraničenou, dokončili. Ale pokračujme! 

     Protože Homér ve svém 8. století před Kristem kromě celé evropské literatury položil základy 

literárnímu druhu zvanému epika, byla odbočka využívána nejhojněji právě při epickém líčení. Byla 

jedním z prvků, kterými se dosahovalo pověstné epické šíře: Básník (v tomto případě vždy 

s velkým B) přeruší již tak velmi pomalý tok dějů před Íliem a zařadí odbočku, v níž vylíčí celý 

rodokmen bojujícího hrdiny, dějiny bojujícího kmene či zástupců obce, sahající až k božskému 

zakladateli. Nejslavnější homérovskou odbočkou je popis nového štítu pro Achillea (XVIII. kniha), 

líčící vizi světa alegoricky jako města. Latinskou verzi této odbočky, líčící slávu Romulových 

potomků, najdeme ve Vergiliově Aeneidě (VIII. kniha, verše 626-728). Ovšem tahle odbočka není 

odbočkou “čistou”, a to proto, že obsahuje popis předmětu a nikoli genealogická, geografická, 

etnografická či podobná líčení.  

     Vzhledem ke svému charakteristickému obsahu zdomácněla odbočka nejprve u historiků: otec 

dějepisu Hérodótos při líčení dějin Řeků a barbarů až do řecko-perských válek včetně zlomil 

v počtu odboček jistý rekord, o jehož překonání se naštěstí  - alespoň pro dnešního čtenáře – již jeho 

následovníci nepokusili. Tohle povzdychnutí ale skutečně pronáší teprve čtenář 20. století, zvyklý 

na pokud možno jednoduchý děj s rychlým spádem. Starověký čtenář si zřejmě při odbočce “přišel 

na své”; stále týž příběh by jen nudil, odbočka byla pokládána za příjemné zpestření!  

     Tak Caesarovy slavné Zápisky o válce gallské, což byla i v chápání současníků látka historická, 

byly kritizovány pro svou suchopárnost, jež je způsobena kromě střízlivého jazykového vyjadřování 

také absolutním nedostatkem odboček. Zato ty odbočky, které Caesar do svého díla vložil, vešly do 

historie nejen literární! Obě jsou v VI. knize, pojednávají o poměrech v Gallii a v Germánii a pro 

nás, pro Čechy jsou veledůležitým pramenem poznání poměrů v centrální Evropě v době, kdy tady 

o nějakém psaní slyšel sotvakdo (v letech 58-50 př. n. l.). Daleko menší je odbočka věnovaná 

Británii (v V. knize), ale o její důležitosti si vzhledem k dobrým vztahům k United Kingdom 

nedovolíme nijak pochybovat. 

 

Když jsme dospěli až sem, nezdá se nevhodným vyložit něco o mravech Gallů a 

Germánů i čím se liší tito národové od sebe navzájem…. Gallský národ je vesměs 

nadmíru oddán náboženství a kultu bohů. A proto ti, kdo jsou postiženi zvlášť 

těžkými nemocemi, kdo chodívají do boje a ocitají se vůbec často v nebezpečí 

života, obětují buď místo zvířecích žertev lidi, nebo se zaslibují, že budou 

obětovat, a druidy si k těm obětem berou za pomocníky…   (Caes.Gall. VI.11.,16.) 

                                                                 
     Odbočka velmi rychle pronikla kromě hrdinského eposu a historií i do dalších epických žánrů. Oblíbenou se tady 

stala odbočka – bajka. Užívá ji už Řek Hésiodos, když do naučného líčení polních prací a nástrojů k nim určených ve 

svém didaktickém eposu Práce a dny vloží příběh slavíka, který sice krásně zpívá, ale proti mocnějšímu – v tomto 

případě jestřábovi – nemá žádnou šanci (Svatopluk Čech napíše na tohle téma celou povídku, jen slavíka v ní nahradí 

poněkud “slovanštější” hrdličkou). Podobně použije odbočku-bajku o sedm století a o celou řadu spisovatelů později 

augustovský básník Horatius (ten, který v lyrice užíval tolik různých metrických forem), když ve svých Satirách napíše 

o myši venkovské a myši městské, aneb každý má být šťastný ve svém bydle. A pro odbočku už je na čase! Inu po 

Vergiliovi už vychází velký epos na dlouho z módy, historikové píší často jen stručné monografie a i mnohosvazkové 

syntézy mají svižnější tacitovsko – polybiovský kabát, takže žánr satiry se svou nekonečnou touhou po různosti se stane 

odbočce novým, avšak daleko skromnějším domovem.  

     Mimochodem mne napadá, že odbočka možná zažije v 21. století svou renezanci! Pryč je doba 

jednoho silného příběhu v díle. Nejen, že “letí” filmy, kde v jednom příběhu jsou scény-motivy 

z příběhů jiných (např. Troškova pohádka Z pekla štěstí), či filmy s rychlými (či souběžnými) 

průstřihy na různé děje, ale i současná próza často skládá děj ze vzpomínek, představ, snů, 

novinových zpráv, jen aby se konzument nenudil. Což tedy vložit nějakou poučnou odbočku? 
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- I. G. (*1970) žije v Plzni a působí jako učitelka češtiny a latiny na středních i vysokých školách. Spolu  

s manželem Josefem G. Je autorkou a též interpretkou literárně hudebních pořadů, přednášek apod. 
 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 
* VOJTĚCH NĚMEC: Zdravím:  

     Pan Vladymír Novotný my (omlouvám se, ale klávesnyce, na kterou zrovynka pýšu, má rozbyté 

pýsmenko měkké y - no vydíte, any to nemůžu napsat. Že to ale vypadá hrozně...) sdělyl, že prý 

chcete publykovat novou knyhu (rouhám se...). Mymochodem, je my jasné, že mé dyvné povídky jsou 

tak, ehm... jaksy nepublykovatelné ve vašem nádherně opečovávaném měsíčníku. No. A tak se ptám: 

Kde bych mohl svou prácy ještě publykovat. Chtěl bych to celé vyblít. Prostě mě zajímá reakce 

nevynných čtenářů. Chtěl bych do toho skočyt po hlavě. Právě teď jsem v té nejlepší fázy 

počátečního zachytávání drápků. No. Tendlencten dopys vypadá, jako by ho psal Vyetnamec. 

Hrůza. (A koneckonců, tenhle dopys můžete klydně (fůůůj!) otysknout - abych se alespoň trošku 

podílel na takové fajn věcy, která tak chybí našemu městu.) Kilian Nedory (Cheb, 25.6. 2004) 
- V. N. (*1983) je prozaik, žije v Chebu, zde po maturitě studoval na jazykové škole Winfield College. 

 

* MAREK VELEBNÝ: Malé knížky: 

     Lucka Koutná napsala milou knížečku, která i svou barvou obalu vyjadřuje symetrii s obsahem. Při čtení jsem si 

“promítal” Lucčin hlas při čtení v Jabloni. Obdivuhodné, že Lucka udělá příběh i z drobností. Je to pravda s 

břečťanem, jak se pne a směřuje do výšky. Josef Korous - Podivné cestičky, opravdu podivné. Proti lidskému, snad i 

něžnému příběhu Lucky se najednou člověk ocitne ne snad ve sci-fi, ale v příbězích plných krve, násilí, špíny, bolesti. 

Na čtenáře se valí tanky, M 16tky, Kalašnikovy, bolest, smrt. Možná že inspiraci Josef bere v prostředí Charity, asi tam 

se setkává s bolestí a nespravedlností. Nebo i jinde, v normálním světě kolem? Ten je také krutý. Nemohl jsem knížku 

dočíst, byla na mne velmi plná násilí a bolesti. Přeskakoval jsem odstavce v naději, že někdy to násilí skončí. Bohužel 

neskončilo. Jen poslední věta je to, co je mottem, naučením, pravdou života. M.V. (Plzeň, 7.7. 2004) 

 

* LUCIE KOUTNÁ: Den poezie na Velhartickém hradu (19.7. 04):   

     Přišla jsem na místo odjezdu autobusu u Pekla a zahlédla jsem několik mně známých tváří. Krom básníků, prozaiků 

a přátel literatury s námi cestoval ještě živý šneček (plž), kterého pozvala do Velhartic Helena. Mili se na cestu vybavila 

krásnými pruhovanými ponožkami. Dorazil i Dan Mikeš coby žluťásek. Měl na sobě žluté tričko, na hlavě žlutý šátek a 

moc mu to slušelo. Už ráno svítilo sluníčko, a tak jsem doufala, že bude krásně celý den.  

     Literární zkratka - dorazili jsme na hrad. Jen na chvíli jsme se rozhlédli, nakousli svačinu a pak už nás organizátor 

David Růžička svolával na čtení. Hned ze začátku mě čtení zaujalo, nejvíc se mi líbilo čtení Milana Čechury, kterému 

děkuji za zmínku o motýlcích. Zasmála jsem se krátkým básničkám Vládi Vacátka. Moc hezky četl i Marek Velebný, J. 

Č. Ulrich aj. Překvapilo mě, s jakou suverenitou četl Dan Mikeš, na to, že to bylo jeho první autorské čtení. Bylo to i 

vtipný. Katka Sachrová udivovala svou dokonalou recitací, vybrala si dost těžkou báseň na recitování, ale zvládla to 

výborně. K básním hrála skupina Duo Ad Libitum, to se mi taky moc líbilo. Pak jsme si vyslechli přednášky pana Dr. 

Vladimíra Novotného a Doc. Viktora Viktory, které se staly tradicí, a nedovedu si bez nich Den poezie na Velhartickém 

hradu představit.  

     O přestávce jsme snědli svačiny. Někdo vyrazil na oběd do hospůdky. Počasí se trochu zhoršilo, pršelo.  

     Odpoledne jsme vyslechli čtení dalších členů Ason-klubu. Byli uvedeni jako hvězdy, ale Milan Šedivý skromně 

prohlásil, že se za hvězdy nepovažují. Četl Tomáš T. Kůs, Martin Šimek. Občas jsem si dělala poznámky, to když mě 

něco hodně zaujalo. Zapsala jsem si: “déšť v dubnu zločin na včeličkách” (Milan Šedivý). Ještě měl číst Radim Kopáč, 

jehož recenze na knihy slýchávám na Českém rozhlase, ale nestihnul to, jelikož měl drobnou autonehodu.  

     Součástí programu byla i vernisáž absolventů výtvarné katedry na Pedagogické fakultě. Dva obrovské obrazy, 

olejomalby, spadly ze zdi. K vernisáži hrál nádherně Jirka Vyšata na harfu. 

     Originální a vtipný byl chřest knížky Miroslava Jonáka. Chřtít přišel i Jaroslav Hutka. Abych neříkala jen samá 

pozitiva, když se vyskytly i věci, které mi vadily (ale nebylo toho tolik), tak tedy: přišlo mi dlouhé čtení paní Jaroslavy 

Tvrzníkové. Četla ukázky od různých členů Asonu. Četla moc hezky, avšak bylo toho moc. Při koncertě Jaroslava Hutky 

jsem málem usnula. Těšila jsem se na veselé písničky typu: “A Morava je pěkná zem...”, anebo: “... ve Vltavě plavou 

kapři...”  Zazněly písně spíše pesimistické a básničky taky nebyly nikterak veselé. A po celodenním poslouchání básní 

jsem už z toho byla poněkud unavená. Nemohli jsme tam zůstat až do konce koncertu, autobus odjížděl někdy kolem 

deváté hodiny. Myslím, že letošní Velhartice se vydařily, moc se mi to líbilo. (Plzeň, 30.6. 2004)  

 

* LUCIE KOUTNÁ: Knížka Podivné cestičky od Josefa Korouse:  
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     Do ruky se mi dostala povídková knížka s červenou obálkou Podivné cestičky a lákala k přečtení už jen tím názvem a 

tou červenou vyzývavou barvou. Mohla bych se ptát, proč si autor vybral zrovna červenou barvu. Pokusím se nad tím 

zapřemýšlet. Jedna možnost je, že má Pepa červenou barvu rád, a tudíž si přál, aby jeho první knížka měla červený 

kabátek, to je však méně pravděpodobné. Nemohla by ta červená barva souviset s textem? Červená – krev nebo 

dramatičnost, vyzývavost aj. Takhle bych mohla bádat dál, ale asi se mi nepodaří tu záhadu vypátrat. Možná to nemá až 

takový význam. Zaměřím se tedy na knížku samotnou, na její obsah, ten mě totiž u knížek zajímá ze všeho nejvíc. Nejsem 

češtinářka.  

     Tak tedy – co je to za knížku? Těžko říct, je zvláštní. Na autorském čtení v Jabloni (24.6. 04) jsem prohlásila, že 

Pepova knížka je taková, taková... Ještě jsem nevěděla o čem celá je, neboť autor přečetl jen asi dvě povídky. Až když 

jsem si přečetla celý soubor povídek, došlo mi, že vlastně je “taková”. Za to taková si můžeme dosadit různé přívlastky 

– zvláštní, originální, morbidní a já nevím co ještě. Ani se raději neptám, jakými podivnými cestičkami knížka Podivné 

cestičky vznikala. Kde autor čerpal námět? Možná příliš čte knihy o válce, rád se dívá na horory, na detektivky. 

K jednotlivým povídkám: Za nejzdařilejší považuji povídku Sběrná surovina. Když se řekne sběrné suroviny, představím 

si haldu šrotu, bojlery, staré vany, roury, vraky aut..., ale hromada kostí, to by mě fakt nenapadlo. A ten závěr, to jsem 

taky nečekala. Docela jsem si oddychla, když jsem se dočetla o smrti pana X. Pokud se na to budu dívat z jeho pohledu, 

pak smrt nejspíš pro něj byla vysvobozením. Kdo by chtěl, aby se mu den co den zdálo o červech, o mouchách, haldách 

kostí atd. Jediným východiskem by snad bylo změnit práci anebo zemřít. Rozhodně bych nechtěla být v jeho kůži. 

Některé z těch próz mi připomínají tvorbu Mirka Vorla (Lháři) jež měl také zálibu v morbiditách. Psal však jiným 

stylem – víc realisticky. Časem by mohla vzniknout únava z těchto témat. Ještě pořád si čtenáři rádi přečtou o hrudníku 

proraženém kulkou, když vědí, že to není jejich hrudník.  

     Co se týče povídky Věc v bažině – zajímavé téma, ale připadá mi to tak nějak neukončené.   

Zajímavá je povídka Zavření. Líbí se mi zvláště ten nápad – alegorie vězení. Pepa si nevybral zrovna jednoduché téma, 

ale tohle zpracování je originální, má to myšlenku a pointu. Co se týče hlavního hrdiny, který vypráví, nebylo by lepší, 

kdyby to byl přímo vězeň nebo bachař anebo někdo, kdo by byl víc spjat s místem? To je jen takový nápad. A možná by 

bylo dobré napsat, proč tam hrdina je. (Např. zda je tam zavřený apod.) Nepochopila jsem, proč tam hrdina přetrvává, 

když má horečku, strach z toho místa. Mám-li to vzít z mého pohledu, nechtěla bych tam být a zabývat se těmi 

hnusotami a ještě ke všemu jen tak bezdůvodně. Jestli má autor takovou zálibu, prosím, proč ne, ale ne každý čtenář 

bude mít pro to pochopení. Téměř všechny povídky vypráví o hrdinech, kteří se setkávají s různými přeludy nebo se jim 

něco zdá, mají halucinace. Tímto jsou povídky svázány dohromady v jeden celek. To se mi na knížce líbí, že ač je každá 

povídka o něčem jiném, přeci mají cosi společného. Jsou to podivné cestičky, jimiž se ubírají hrdinové knížky. Celkově 

se mi knížka líbí a pro asonklubí knihovnu je rozhodně obohacením. (Plzeň, 5.7. 2004) 

 
* LUCIE KOUTNÁ: Vzkazy: 

     Milane, překvapuješ mě, nikdy by mě nenapadlo, že bys šel na čtení Michala Viewegha a že tě 

zaujme zrovna tahle reportáž. Udělal jsi mi radost. Myslela jsem, že tě bude zajímat spíš jiná 

reportáž, a to o Václavu Vokolkovi, když jsi o něm psal diplomku.   

     Mili, díky za ten rozhovor Mili a Millie, člověk se z toho dozví spoustu zajímavostí, hlavně jsem 

si udělala obrázek o té rodině. Vyčetla jsem z nadpisu lítost, že se tě nikdo neptá. Možná tam ta 

lítost není, nevím. Třeba bych se na ty věci zeptala, ale nevím, na co bych se ptala, prostě mě to asi 

nenapadlo, ale není to tak, že by mě to nezajímalo.  

     Milanovi Čechurovi: Moc Vám děkuju za povzbuzení při mém autorském čtení v Jabloni, bylo to 

něco, co jsem potřebovala, protože jsem z toho byla nervózní. Četlo se mi pak lépe. Taky se mi 

líbila Vaše reportáž z koncertu P. McCartneyho a je mi líto, že jsem tam nebyla, musel to být 

ohromný zážitek. (Plzeň, 11.7. 2004) 

 
* MAREK VELEBNÝ: Nad prázdninovým dvojčíslem Plže: 

     Jirka Ulrich zase dovedl z malého drobného plžíka učinit jemné laskavé zamyšlení. Držitel Kašpara pan Čechura 

nám vlídně popsal cestou za Paulem. Také nejsem nadšen vidinou tisícihlavého davu, trochu jsem také přemýšlel tam 

jet. Také povídka pana Mikiska byla příjemná, i když já se nikdy na šachy nesoustředím. Z básní jsem si podtrhl “Tato 

noc” a hlavně “Náhrobní kameny”, což mne trochu inspirovalo viz dále: 

  

Stále se chystám něco napsat 

i když už vyčpělo to víno 

kdy předčasně vyspěla dívka či duše 

jak píše krásná Markétka 

skoro jak vystřižená od Nohavici 

  

Kdyby každá láska měla svůj pomník 
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nebylo by jich v mém srdci mnoho 

ale pro svou intenzitu by náhrobky 
trhaly mou duši… 

(Plzeň, 14.7. 2004) 

 

 

* JAN VAVŘIČKA: Moc děkuji za zasílání Plžů,  

     každý měsíc mě láskyplně ožužlají a osliznou. A také chci poděkovat Milanovi Čechurovi za mile 

nostalgickou Procházku vonící kávou a láskou. Paráda! Honza Vavřička (Stříbro, 16.7. 2004) 
- J. V. (*1975) je prozaik zaměřený na sci-fi, žije ve Stříbře. 

 

* JOSEF KOROUS: Autorské čtení Dana Mikeše, Ďáblův klín 24.07. 2004: 

     Účast Asoňáků žalostně nízká. Kromě mne dorazil ještě Marek Velebný. Možná to bylo tím, že 

prostředí Ďáblova klína se zdá pro poetiku poněkud nehostinné. Avšak Danovy verše sem dokonale 
zapadly. Mám pocit, že se skvěle bavil a publikum též. Četl ze sešitu plného svérázných záložek, ptal se, proč tolik 

chlastá (asi proto, že mu to chutná), oznamoval, že pije jako vlastenec, i to, jak to potom dopadá (no a co!). Klín byl 

celkem zaplněný, nezdá se, že by se někdo nechal odradit zjištěním, že večer dojde na básnění, a už vůbec ne, že by toho 

potom litoval. Kromě Dana vystupovala kapela Já, ty a on, která také sklidila stejně potlesku (to znamená hodně). 

Kdybych měl Dana hodnotit – jeho tvorba je současná, pojednává o známých, každodenních věcech (chlast), nic moc 

neřeší, tím pádem je lidem sympatická. Asi nejlépe se zhodnotil on sám, když prohlásil: tak vidim, že se tady pár lidí 

směje, to je správný, proto to vlastně dělám. Odešel jsem během pivní a kořalkové pauzy, takže nevím, jestli byla 

nakonec nějaká ostuda. A i kdyby byla - no a co! (Losiná - Plzeň, 26.7. 2004) 

- J. K. (*1983) je prozaik, žije v Losiné (okr. Plzeň – jih), po absolvování náhradní vojenské služby v Městské charitě 

Plzeň se dál věnuje práci u této organizace. 

 

* LUCIE KOUTNÁ: Letní pozdrav Asonu: 

     Já vím, že Ason je mými literárními příspěvky zásoben. Nedám si pokoj ani v tomto letním čase a 

píšu vzkazy, recenze, reakce na výlety a ještě mám pocit, že toho píšu málo. Přece jen bych ráda 

napsala ještě takový letní pozdrav, něco jako se vodáci zdraví: “Ahóóój!” Jaký pozdrav zvolit? 

Ahoj, čau, nazdar, nazdárek, zdar, ahojky, tě pic... Když to je tak těžký, každý s členů zdraví jinak. 

Zvolila bych ahojky, to je takové neutrální a veselé. 

     Ahojky, Asone, vy mě teď nevidíte, ale kývla jsem hlavou, usmála se a trochu zvedla levou ruku. 

A Ason mi zřejmě odpoví: “Čau, čau!” Asi je půlka prázdnin pryč, to to uteklo, viď, no jo no, mám 

dojem, že hezký věci vždycky tak nějak utečou. Vzpomínky však zůstávají. Píšu si deník, výhoda 

psaní je ta, že si tak můžu uchovat vzpomínky déle čerstvé. Jiní ukládají maso do mrazáku nebo 

zeleninu do ledničky, aby vydržela déle čerstvá, a já zmrazuji vzpomínky. Někdy mi připadá, že se 

v tom “mrazáku” přehrabuju a tu a tam vylovím nějakou tu vzpomínku. Zajímavá představa – 

vzpomínka, co vypadá jako kolečko uheráku. Může být hezká nebo ošklivá. Mám radši ty hezké 

vzpomínky, stejně tak jako hezká a nezelená kolečka salámu. Proč o tomhle všem mluvím? Tak si 

představ, milý Asone, že jsem byla týden v Adršpaškách. Tam ti bylo tak nádherně! Proto na to stále 

vzpomínám. Ty skály, Metuje, ta příroda, lesy... Bydleli jsme ve velké dřevěné chalupě v Dědově a 

odtamtud jsme podnikali výlety. Cože? Aha, tebe zajímá, zda jsme viděli něco, co se týká literatury. 

No, viděli jsme Ratibořické údolí i s domkem, v němž bydlela babička, ta babička, co o ní psala 

Božena Němcová. A téměř ve všech skalních městech je napsáno, že tam byl J. W. Goethe. Ten snad 

byl úplně všude. (Mimo jiné navštívil i některé české porcelánky). V Teplickém skalním městě má 

desku, je na ní napsáno: “Duše rve z pout hmoty křídla svá...”  Faust. A v Adršpašských skalách 

mají dokonce i Goethovu bustu a turisté se u ní fotí. A co jsem ještě viděla? Každá skála s trochou 

fantazie něco připomíná, třeba želvu, orla, supa, ale i např. Starostu a Starostovou atd. Viděla jsem 

i hodně motýlů, ty mám moc ráda. Zvláště mě zaujal obrovský otakárek, ten se hned tak nevidí. Co 

letního bych ti ještě napsala? V neděli jsme pekly vánoční cukroví (já, maminka a Janinka). Janina 

totiž brzy pojede do Domaslavi a tam bude slavit Vánoce. Je to zvláštní, ale nějak se stalo populární 

slavit Vánoce v létě, ale také silvestra. V Čajírně jsme už měli Vánoce i silvestra. Táta byl na nějaké 

party, kde byl silvestr i s rachejtlemi. Možná se to děje proto, aby lidi nezblbli a odreagovali se od 

těch všech starostí, anebo jsou už tak zblblí. Jinak na letních Vánocích nevidím nic špatného. No, 

teda to pečivo, není to ono a není sníh a kapr je nejspíš samá kost. Pozitivní na tom je, že se sejdou 
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přátelé, možná i celá rodina. Nevim nevim, kdo by se vrátil z dovolené v Řecku, aby oslavil 

s rodinou Vánoce, když vezmu však v úvahu, že Vánoce jsou dvakrát do roka, tak přeci stojí za to si 

je užít. Tím jsem asi vyčerpala všechna témata, co jsem ti chtěla sdělit, Asone, vždyť to měl být jen 

krátký prázdninový pozdrav. Tak teda: “Ahóóój! (Plzeň, 3.8. 2004) 

 

* IRENA VELICHOVÁ: Lucce Koutné: 

     Minulý měsíc mě v časopise upoutal účes, v kterém měla figurantka ve vlasech zapleteny 

břečťanové lístky - podtitulek zněl: “Hlava plná břečťanu.”  A tak doufám, milí Asonklubané, že 

jste se v posledních měsících ocitli, stejně jako já a ona modelka, v zajetí Lucčina “Břečťanu”. 

Lucka sama nazývá své poslední dílo pohádkou pro dospělé. Já osobně si myslím, že tohle označení 

je nepřesné. To, že vztahy v příběhu o moudrém střihači břečťanů jsou velmi jemné a že to nakonec 

všechno dobře dopadne, neznamená přeci, že jde o pohádku. Jediné, co bych možná autorce vytkla, 

je nedotažený vztah Střihače a Anny. Čekala jsem trochu víc než jedno vyznání, po kterém se vztah 

těchto dvou lidí už nijak nevyvíjel. Přes tuhle malou vadu na kráse ve mně “Střihač břečťanů” 

vyvolal to samé jako šálek čaje Earl Grey. Hřejivý pocit a vzpomínku na starou dobrou Anglii. 

(10.8. 2004)                             - I. V. (*1987) je básnířka, žije ve Starém Plzenci a studuje na Gymnáziu Blovice. 

 

* DAVID A. ŠAKAL: Vzkaz pro Milana Šedivého: 

     Po přečtení tvého příspěvku (Plž - Listy Asonu 7/8 - 2004) musím konstatovat, že studium na PF-

ZČU mělo na tebe pozitivní vliv. Do krve se ti dostala jedna z primárních zásad pedagogiky a tou je 

celoživotní vzdělávání. Úplně tě vidím, jak ve volných chvílích na pobočce knihovny (když tě zrovna 

postarší dámy neobtěžují otázkami, zda-li vyšel nový svazek červené knihovny edice Desire, či 

nemusíš hlídat pubertální jedince snažící se ukrást časopis s plakátem popové hvězdy) noříš hlavu 

do anatomického atlasu, abys fundovaně mohl zhodnotit postavy našich básní. 90-60-90 to asi nikdy 

nebude. Jen se měj na pozoru, až někdy zavítáš do Plzně, aby tě ta houžvičkovatá pěstička neposlala 

k zemi. A to myslím fyzicky. Milý Milane, měj se fajn a doufám, že se někdy ukážeš v Jabloni. (Plzeň, 

13.8. 2004) 
- D. A. Š. (*1974) je básník, prozaik, publicista a recitátor, žije v Plzni a zde také pracuje jako asistent na katedře  

                                                                                                 technické výchovy Pedagogické fakulty ZČU.  
 

* MILENA PÍSAČKOVÁ: Vzkazy: 

     Milanovi Šedivému: Miši, při vší úctě ke tvým vyjadřovacím schopnostem nemůžu nezareagovat 

na tvůj vzkaz v minulých Listech, jelikož je pro mě takřka nevydýchatelné, jaké dezinformace šíříš 

mezi prostý a nicnetušící lid. Pominu tvé výpočty týkající se svalů ve vztahu k mnohovýznamovosti 

veršů psaných jejich nositeli (byť nemám k dispozici učebnici biologie, přec jen se mi zdá - dle toho, 

co si pamatuju - že těch svalů je na paži ještě o něco více) a pominu i tvůj hyperkorektní spelling 

´cnock-outu´ a budu se nadále zabývat jen tím, co se mě bezprostředně týká, tj. mojí parketou:    

1. Termín ´bikerství´ jsi sebral kde, prosímtě? V které hospodě jsi tohleto slyšel? To není 

malířství, sochařství… Co svět světem stojí a tenhle fenomén existuje v ČR, vždycky to byl 

jen ´biking´ [bajking] - ostatně už kolem roku 1974, kdy Gary Fisher postavil první horské 

kolo, to byl biking. Samozřejmě se nejedná o odvozeninu od feminina bajka, -y, nýbrž o 

zkrácení výrazu mountain-biking, tj. horská cyklistika. Ten je zas očividně odvozen od 

mountain bike, tj. horské kolo, a tím se konečně dobereme k tomu, že jak bike, tak biking 

vydatně proniká do češtiny (podobně jako leasing, spinning, marketing…) a je počešťován 

na bajk a bajking. Kromě substantiva bike (které je zkratkou z bicycle) existuje ještě sloveso 

to bike, odtud pak české bikovat/ bajkovat, což lze zpodstatnit na bajkování. Je pravda, že 

jedinec věnující se bikingu se nazývá biker/ bajker, ale bikerství je vskutku pouze tvůj 

neologismus a v žádné bandě bikerů bys s ním asi neobstál. Hned by poznali, že jsi básník. 

(Tak, a můžu si tu založit jazykový koutek.)       

2. Poté nechápu, jak jsi přišel na to “vaginárně typizované kolo”. Když se např. jedou závody 

P.A.L., je poměr účasti žen ku mužům asi tak 1:8. Někdy i 1:10. To samé na maratonech - 

žen asi tak desetina. On je totiž tento outdoorový sport občas o něco drsnější než nabušení 

v posilovně (viz hesla bahno, déšť, zima, mlha, …) a ne každá křehká žena je ochotná tohle 



 18 

podstoupit. Mimochodem, zmíněný Tomkůs taky bajkuje, nebo aspoň  kdysi bajkoval, neb 

byl jednou viděn v Nečtinech na jakémsi Giantovi s pevnou vidlí…  

3. Jo, a neprokecla jsem to nezodpovědně a neprozřetelně, nýbrž zodpovědně a prozřetelně! 

Biku zdar! (Plzeň, 12.8. 2004) 
- M. P. (*1980) je básnířka, absolventka Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, v minulých měsících pracovala ve Velké 

Británii. 
 

* MILENA PÍSAČKOVÁ: Ad Vojtěch Němec a Milan Čechura: 

     Chlapi, mám radost, že jste ve svých reportážích v letním Plži navázali na moji snahu nenápadně 

prostrkávat do Listů neliterární témata. Proč ne, že jo, když se jedná o zajímavou věc. Je to 

rozhodně přínosnější a příjemnější počtení, než sledovat nekonečné polemiky, zda je “desetník 

skanulý” (na schody nebo kam) dobrá nebo špatná metafora. A oběma se vám to povedlo krásně 

popsat. Dík. Milena (Plzeň, 12.8. 2004) 
 

* MAREK VELEBNÝ: “Na ulici” aneb Jak jsem přišel o Žalmana: 

     Festival už prolézám kolik let, letos jsem si myslel, že už mne tolik nezaujme, ale zase je to 

příležitost vidět v Plzni různé interprety a vidět spoustu známých, které člověk normálně nepotká. 

Asi to bude mojí zálibou ve focení, že jsem se často viděl s Bidlem i Lucindou. Minulý pátek jsem si 

při jazzíku sedl s J. Č. Ulrichem a zahříval se medovinou. To byla ještě dobrá. Včera už ji nějak 

pančovali. Těšil jsem se zase na Žalmana, kterého rád poslouchám od Porty, na kterého jsem chodil 

i minule a při jehož předloňském koncertu jsem napsal první esemesku Aleně. No, viděl jsem ho 

včera před recitálem Pavlíny Jíšové (začala mojí oblíbenou “Já, písnička”) za pódiem, kdy prošel 

přede mnou z kovových zábran. Bohužel člověk nemůže být na všech místech najednou, ledaže bych 

to tryskem objížděl na kole. Tak jsem pln očekávání zašel se spolužákem k Zachovi na “Sestry 

Steinovy”. Potkal jsem hned Lucindu, slečnu knihovnici i Bidla. “Jé, Bidlo, chtěl jsem ti tě ukázat 

na fotce. Tak vyběhnu vedle do bytu a vezmu fotky. Deštník? Nechám ho doma, jen vyjdu z domu, 

prší! Tak ještě jednou vyběhnout schody. “Sestry Steinovy”, myslel jsem že to bude židovský folklór, 

ale chvilku očekávání vystřídala chvilka překvapení. Hezká mladá děvčata, co mi trochu 

připomínala vizáží duo “Tatu”, které jsem v knihovně viděl při listování časopisy, to docela 

“rozjela na tvrdo”, a ačkoliv prý jsou “křesťanská skupina”, docela nekřesťansky bušila do kytar. 

Ale proč ne, už v sedmdesátých letech jsem v Polsku jako klučina viděl “chrámový bigbít” v kostele. 

Stál jsem se spolužákem vzadu a přemýšlel, zda po přestávce půjdu na náměstí na Žalmana, a šel 

jsem pak dopředu ještě za Bidlem. Koukám, nevidím. No však víte, co se říká, že nedostatek sexu 

způsobuje krátkozrakost, tak jsem Bidla nějak nemohl rozeznat. Až na mne zpod “bedny” houkl. 

Prý bude s děvčaty dělat rozhovor, a jestli nezůstanu a neudělám mu fotky z interwiew. Zůstal jsem, 

“Sestry Steinovy” sice neprovedly ohlášenou změnu image za 10 minut, ale zahrnuly nás 

rytmickými písněmi odrážející i jejich nitro. O tom, jak nerady myjí okna, jak jsou rády svobodné a 

nezávislé, i když prý už mají děcka. Také zazněly názvy písní jako “Ryba” a symbolicky se loučily 

písní “Smrt”. Několik fanoušků předvádělo před pódiem taneční kreace a ani jim nevadil pak déšť. 

Když jsem šel fotit, seděl jsem přímo pod “bednou”, což nebyl úplně nejlepší nápad. Kluci mi říkali, 

jestli zpěvačky nemají vzor v Ivě Bittové, no trochu podobnost by tu byla. “Sestry” nejen podle 

názvu, ale i ve skutečnosti se opravdu ukázaly jako takové nespoutané, nezávislé folk rockerky. 

Šeptl jsem Bidlovi, že by se jich člověk trochu bál, Bidlo na to: “Hlavně to neříkej nahlas.”  Tak 

jsme pak počkali s Bidlem, až holky uspokojí své fanoušky po 250 korunách, tedy za cédéčka. Jedna 

pak hned referovala mobilem o koncertu svému příteli a druhá si koketně zapálila cigaretu. Kolem 

nás na pódiu běhal pan Kratochvíl a “likvidoval” aparaturu a jedna interpretka popoháněla 

druhou volající, aby si pospíšila, že pan redaktor “Bidlo” netrpělivě čeká na rozhovor. Bidlo 

nesměle prohlásil, že bude klást stupidní otázky, načež holky obratem řekly, že oni jiné než stupidní 

rozhovory neposkytují. Tak jsem tak běhal s foťákem okolo a natahoval uši, co špitají do diktafonu, 

a nabídl propisku při konci rozhovoru jako “hbitě připravený mladý autor”, nebo spíš jako 

“Hujerovy švestičky”. Nakonec jsem Bidlovi ukázal fotky z interwiew. Tak jsem nakonec díky focení 

Bidlova interwiew přišel o Žalmana na náměstí. A Žalman klasicky do Plzně přinesl déšť. M. V. 

(Plzeň, 20.8. 2004.) 
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- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a momentálně 

je zaměstnán v technické inspekci. 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 22.9. 2004. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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