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

Čech. Ročník XIII, 2004, letos Listy č. 10 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 94) z 22.9., stran 16, 

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

jako barevné bříško Plže č. 10/2004 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Přítomnost nikdy není naším cílem. 
 

(Blaise Pascal) 
 

* 

BYLO NEBYLO 
Proč jen je naše paměť natolik dobrá, že uchová tu nejmenší banalitu,  

která se nám přihodí, a přesto se nedokáže upamatovat na to,  

kolikrát jsme už o ní vyprávěli té samé osobě?  
(Francois de La Rouchefoucauld) 

 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ V HOTELU VICTORIA. Ve čtvrtek 26. srpna 2004 v 18.00 hodin se Ason-

klub sešel v plzeňském hotelu Victoria ještě jednou. (V Jabloni pro nás otvírali až v druhé polovině září.) Bidlovy 

fotografie tentokrát zachycují literáty opravdu v akci – kterak se baví ve dvojicích či trojicích, divoce diskutují, 

gestikulují, smějí se, anebo aspoň boří nosy do papírů, například do povídky Josefa Korouse. - Autor pak hltal 

připomínky a názory a na lístečcích posílal adresu vlastních webových stránek zájemcům na druhý konec stolu. 

Lubomír Mikisek, který to pro nás ve Victorii zamluvil, usedl s pevným odhodláním vydat si povídkovou sbírku 

Někoho mít v řádném kamenném nakladatelství. Líčil nám zkušenosti z jednání s různými nakladateli. S Milanem 

Čechurou si potom vzájemně vyměnili a zapsali náměty na povídky, které sami nechtějí zpracovat. Katka Kašička 

Kašáková splnila slib. Přinesla panu Čechurovi básně na téma “Orchidea”, o něž se v červnu v Jabloni vsadila. Tu 

volnou delší, tu rýmovanou kratší, a obě navíc v gratulaci s obrázkem orchideje na obálce. (Milan bohužel uprchl 

předčasně a nestačil se ani “pohádat” a ani vyzvat někoho na další literární souboj…) Krátce před postupovými 

zkouškami z češtiny nám zapáleně vyprávěla o pražské fakultě a tamních učitelích. Její a Šakalova přítomnost setkání 

bezesporu oživila. Ač jsme však Davida A. Šakala u křížového výslechu téměř mučili, neprozradil nám ani slovo ze 

svého soukromí. Zato Ilona Gruberová poodhalila tajemství zamčeného šuplíku. Už dlouho v něm prý odpočívají dvě 

recenze na asonklubí díla, nakonec se však prý rozhodla je nepublikovat. Měla za sebou období plné práce, ba přímo 

práce na práci doktorské. Od Jiřího Č. Ulricha jsme vyzvěděli, jak pokračují zkoušky Havlovy Audience a vyloudili 

jsme i pozvánky na premiéru. Daniel Mikeš v modrém šátku byl ještě společensky unavený po přestálém čtyřdenním 

koncertě. Vylíčil zážitky z autorského čtení ve Strašicích (bývalá učitelka češtiny tam jeho drsné verše prý přirovnala 

k Charlesi Bukowskému) a pozval nás na místní akci “Židle” (to účastníci putují, každý se svou židlí, pár kilometrů 

přírodou, tam někde usednou a začnou číst). Martin Pavlovič Zajíček má nový mobil. Martin Pavlovič Zajíček byl 

jako vždycky: básnicky posmutnělý, upravený, upíjel z šálku černou kávu a chválil Domažlice, konkrétně Chodské 

slavnosti. Smutný fotograf Vladimír Bidlo Průcha namísto stativu používal Markovu hlavu a cosi tajemného si špital 

s Korousem. Markovi Velebnému došly baterky, balíček snímků měl ale stejně s sebou – šlo o záběry z festivalu Na 

ulici, jež zachycovaly též Bidla Průchu při rozhovoru se Sestrami Steinovými pro noviny. Básnící cyklistka Milena 
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Písačková se rozdělila o tlusté album z pobytu v Anglii, na krku se jí zhoupl pegásek a na stole sklenice piva. Helena 

Šlesingerová přinesla plnou tašku. Pro ty, kdo ještě neviděli, podruhé velhartické album, k rozdání čerstvou malou 

knížku Michala Tejčka z Přeštic Requiem pro tebe, pro mne a pro kocoura. (Chudák Tejček ji ještě nemá, básníci 

z Ason-klubu ano!?) Slíbené Literární menu zůstává stále v šuplíku. Alespoň jsme se rozhodli vyslat výzvědnou 

delegaci za nenávratně ztracenou ilustrátorkou Lenkou N. Novosadovou…    

  

Kateřina Kašáková 

 

ORCHIDEJ I 
 

Orchidej se plazí 

orchidej jako had 

horší než masoví vrazi 

uštkne tě nastokrát 

 

ORCHIDEJ II 

 
(Opravdu jsem se snažila, ale je to na mě příliš exotické téma, a tak mě zřejmě diskvalifikujete, neboť Orchidej č. 2 

nemám. Připojuji však něco, co vychází přímo ze srdce:  

 

Dnes chytila poštolka 

vrabčí mládě přímo v letu 

ozval se zvuk 

něco jako rachtání sena 

v zubech vidlí 

všechny stromy naježily stopky 

ve chvíli 

kdy padat smělo jen peří 

a pak 

bylo ticho 

nyní však slyším i za dny 

ten přelétavý sbor 

nevím jen zda je to zádušní mše 

nebo snad óda na západ slunce 

je to tak krásné 

že to nemohu poznat 

 

- K. K. (*1982) je básnířka, žije v Klabavě u Rokycan a studuje na 

Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze  

(obor český jazyk – francouzský jazyk). 
 

  

     Od MARKA VELEBNÉHO: Svěží večer s roztrhanými mraky: 

     Do Hotelu Victoria jsem šel trochu unaven a čekal jsem, zda to bude večer relaxace, a ono jo. 

Přišel jsem ke stolu, kde všechny židle byly obsazené, jak lidmi, tak taškami. Dan mně nabídl místo, 

ale zacláněl jsem konverzaci s panem Mikiskem, tak jsem raději využil místa vedle Bidla. Bidlo dnes 

fotil a bleskal za dva - mně baterky hlásily, že jsou totálně unavené a neudělají pro mne již ani 

snímek, škoda. Zvláště Kašička by dnes byla vděčným námětem. Bidlo zachytil pěkně rozevláté vlasy 

pana Ulricha a povídali jsme si o rozbouřených vodách na oceánu trhu s prací. Možná by byl dobrý 

nápad napodobit Dustina Hoffmana ve filmu “Tootsie”. Osazenstvo proti mně dost brzo odcházelo, 

jen pan Čechura stále plnil k mé trochu nelibosti proti mně popelník a hovořil o své výjezdové 

dovolené Plzeň – okolí, kde si začínal hrát na zbohatlíka a provozoval tenis a golf. Kašička dnes 

byla obzvlášť krásná, vlasy nakrátko, černé tričko, oproti “oficiálním” čtením byla taková mile 

osobní a její bouřlivou gestikulaci s Helenkou zuřivě snímal Bidlo. Pak se přihnala nebezpečná 

básnířka Milena. Osvěžila atmosféru třemi tučňáky, kteří se jí hřáli na prsou. Jak bych chtěl být v tu 

chvíli tučňákem. Opravdu “image je nanic”, poslechla své tučňáky. Šakal vyprávěl o práci ve škole 

a snažil se nás mnohé technické ignoranty osvítit popisem regulátoru na příkladu splachovače. 

Dostavil se také klidný a tichý Zajíček, který přišel na obligátní kávu. Chvíle, kdy jsem sklonil hlavu 
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k ubrusu, využil Bidlo a udělal si ze mne na chvíli stativ. Zlatým bodem programu, ani nevím jak se 

to stalo, bylo, že mi Milena polila poznámkový bloček pivem, které jsme sušili plátěnými ubrousky, 

aspoň budou mít číšníci něco na práci. Milena byla tak jako vždy “happy”, jakoby se nechumelilo, i 

když trochu ano, a ukazovala fotky z Anglie. Inu básnířky jsou trochu nebezpečné bytosti. A tak jsme 

pak dále pokračovali v povídání o hospodách, fakultě, literárních časopisech a dalších tématech za 

doprovodu hudební kulisy Kryla v Landově remixu, lambady, Superstar, Elánu a dalších. Odešel 

jsem doprovodit Bidla na nádraží. M. V. (Plzeň, 26.8. 2004) 
 

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

je zaměstnán v technické inspekci. 
 

* 

LISTOVÁNÍ 
* DĚKUJEME: 

     Za nabídku. Pracovnice Střediska volného času dětí a mládeže v Ledecké ulici v Plzni na Lochotíně Hana 

Kršňáková nabídla Ason-klubu spolupráci v oblasti ilustrování malých knížek a dalších publikací dětmi a mládeží 

v rámci činnosti výtvarných kroužků. Děkujeme, pouvažujeme. 

     Paní Zora Šimůnková, která se kromě vlastní tvorby rovněž zabývá např. organizováním literárních večerů, se 

obrátila na redakci Plže s prosbou o kontakt na západočeské autory, kteří ji zaujali v letošním letním dvojčísle a ráda by 

je pozvala k autorskému čtení do Prahy. Jedná se o Václava Grubera, Zdeňka Holuba, Bohumila Jiráska a Luboše 

Vinše.  

     Za publikace. Od pořadatelů festivalu Šrámkova Sobotka se Janě Horákové pro Ason-klub podařilo získat všech 

osm čísel “Soboteckého pravidelného lehce avantgardního věstníku Splav!” . Hned v prvním (ze soboty 3. července) 

najdete informaci o průběhu tamní literární soutěže, na výsledkové listině pak jméno přeštického poety Michala Tejčka 

(*1976) a níže jeho báseň Stará romance. 

 

* VÍTÁME:  
     O prázdninách jsme se (prostřednictvím milé babičky) potkali s verši básnířky Jany Balonové (*1970). Jana se 

narodila v Plzni, trvale žije v Bělé nad Radbuzou a momentálně ji zaměstnávají její tři děti. Počátkem září o Ason-klub 

a Plže projevila zájem osmnáctiletá Jana Mráčková z Horažďovic. Básně píše prý čtyři roky, bohužel ale neposlala ani 

řádku na ukázku. Naopak mnoho řádek jsme obdrželi od nám dosud zcela neznámé prozaičky Veroniky Novákové. 

Autorské řady nedávno posílila též  Lenka Pangrácová (*1988), jež studuje na Masarykově gymnáziu v Plzni.  

 

 

Jana Balonová 

 

K USÍNÁNÍ 
 

Skládám, skládám básničku 

o hřejivém sluníčku. 

Skládám, skládám veršování, 

snad poslouží k pousmání. 

 

Skládám, skládám říkanku, 

co pomůže ke spánku. 

Počítej si do deseti, 

hezké sny už k tobě letí. 

 

Ve snech se nám plní přání, 

nač pomyslíš, vše je k mání. 

 

 
 

Veronika Nováková 
 

APOKRYF  O  ADAMOVI  A  EVĚ 
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     S Adamem  to jde poslední dobou čím dál tím víc z kopce, od  té doby, co zemřela Eva, už ani 

nevychází z domu, říkal si a téměř mimoděk zamířil k Adamovu domu. Musím ho donutit, aby začal 

zase žít. Jak dlouho jsem ho neviděl se smát? Minimálně od pohřbu, pokračoval v úvahách skoro na 

prahu domu. Zabušil na dveře, a aniž čekal odpověď, otevřel je a vstoupil dovnitř. Adama našel na 

téměř tradičním místě, v houpacím křesle s pohledem upřeným do dáli. 

     “Zdravím tě, Adame. Jak se máš?” zaburácel, ale Adamova odpověď ticho sotva narušila. 

     “Říkal jsem si, že se zastavím, ale jak vidím, nemáš zrovna chuť na přátelské  posezení…” 
     “Ne, jen se posaď,” vpadl mu do řeči Adam, “víš, poslední dobou jsem často myslel na Evu. Od té doby, co Kain 

zabil Ábela a musel odejít, se úplně změnila. Měla Kaina moc ráda a nikdy nepochopila, jak mohl něco takového 

udělat.” 

     Přitáhl si židli a sedl si naproti Adamovi. 

     “Jak to teda s vámi dvěma bylo? To stvoření, vyhnání z Ráje?” zeptal se spíš proto, aby Adam něco povídal, než že 

by ho to opravdu zajímalo. 

     “Evu stvořil Bůh z mého žebra. Ještěže ji nestvořil třeba z kolene, akorát by dostala dřív revma 

a byla by paličatější.” Adam se po dlouhé době opět zasmál, tedy spíš naznačil úsměv. 
     “No a pak jsme spolu žili v Ráji velmi šťastně a spokojeně, ani si nepamatuji, jak dlouho. Každopádně jsme měli 

zakázáno jíst ovoce ze stromu poznání, což jsme také dlouho  dodržovali. Ale Eva byla vždycky hrozně zvědavá, čehož 

využil ten lump had. Kdyby přišel s tím svým drzým nápadem za mnou, já bych mu ukázal, zač je toho loket,” rozohnil 

se Adam zcela nečekaně a zhoupl se tak divoce, že málem spadl z křesla, “kde jsem to přestal?  Už vím. Snědli jsme 

jablka a byli jsme vyhnáni z Ráje, abych to zkrátil. Tady to ale také   nebylo špatné, dokud Eva žila.” 

     Tak a teď mu to musím říct, jinak tahle příležitost odejde a žádnou další nedostanu, říkal si 

v duchu a ryl špičkou sandálu do podlahy. Zhluboka se nadechl: “Adame, nechtěl bys jít se mnou 

na trh jako za starých časů?” 

     “Ne, to opravdu nejde. I když špatný nápad to není,” Adam vstal z křesla, “já s tebou půjdu, trhy 

jsem měl vždycky rád, ale nepůjdu kolem jezera, protože ta cesta vede do kopce. Půjdeme lesem, je 

to mnohem pohodlnější.” 

     A tak šli.                 

* 

OZNÁMENÍ 

 
* Od JOSEFA KOROUSE: Všem zájemcům o tvorbu prozaika Josefa Korouse (*1983), autora 

malé knížky povídek Podivné cestičky, která vyšla v Ason-klubu těsně před prázdninami, 

oznamujeme, že více si mohou přečíst na stránkách www.yosef.wz.cz. (Plzeň, 27.8. 2004) 

 

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* PLZEŇ V LIHU. Mladý plzeňský básník Jan Heinl (*1986) si v jarních měsících letošního roku vlastním nákladem 

(a vlastníma rukama) vydal knížku. Sbírka s názvem Plzeň v lihu má černou obálku s bílým písmem a obsahuje verše, 

které vznikaly od června 2002 do dubna 2003.  

 

Jan Heinl 

 

AUTODESTRUKCE 
 

Zabil jsem 

dvě mouchy jednou ranou 

ale nestačilo mi to 

Dnes se věci dělají masově 

 

Šel jsem tedy a vymočil se 

do nejbližšího včelího úlu 

Beze strachu 

http://www.yosef.wz.cz/
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Voda je nejničivější živel a včely 

jak známo neumějí plavat 

 

Ani to mi však nestačilo 

 

Rozběhl jsem se tedy dále do lesa 

k nejbližšímu mraveništi 

a začal jsem po něm 

ze všech sil skákat 

Nebolelo mě to Neboť jsem věděl 

že vraždím po tisících 

 

Ani to mi však nestačilo 

 

V přímém přenosu jsem se uprdl 

do televizní kamery 

neboť jak známo Jenom televize 

dokáže hubit národy po miliónech 

 

 

 

* MÁJ - MĚSÍC POEZIE 2004. Krajská vědecká knihovna v Liberci – oddělení dětí a mládeže -

vyhlásila XII. ročník soutěže Máj – měsíc poezie. V rámci tohoto klání se soutěžilo také o 

nejvtipnější rým. Zúčastnili se autoři ve čtyřech věkových skupinách od 6 do 25 let. Druhé místo 

v nejstarší kategorii (20 až 25 let) zde získal básník Martin Kredba (*1979), člen Ason-klubu a 

student Západočeské univerzity v Plzni.  

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
Život lze prožít v jednom dni. Ale co s tím zbývajícím časem ? 

(Stanisław Jerzy Lec) 
 

* V pátek 1. října 2004 ve 13.00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve na otevření nové pobočky 

v Koterově (Koterovská náves 7 – sokolovna, 1. patro). 

 

* V sobotu 2. října 2004 Vás Krajské muzeum Cheb (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4) zve na 

IV. ročník Knižního minitrhu regionální literatury, tentokrát pod názvem Knihobraní. Akce je 

určena všem milovníkům knih z řad odborné i laické veřejnosti. Pořadatelé pozvali především 

vydavatele z širšího regionu, tedy západních Čech. Zaměřili se nejen na velké nakladatelské domy, 

ale i drobné vydavatele, muzea a galerie, města a spolky. Součástí Knihobraní jsou doprovodné 

akce, které nabízejí přímo vystavující (besedy o knihách, autogramiády apod.), a také program, 

který připravuje muzeum.  
 

* V úterý 5. října 2004 v 17.00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně “13” (Pražská 13) na 

další díl z cyklu Herecká setkání. Herec a zpěvák Zdeněk Matouš představí své hosty a knihu Život s lehkou múzou. 

Uvádějí Jiří Šantora a Jiří Hlobil. 

 

* Ve středu 6. října 2004 v 19.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 

Slam poetry 04: regionální kolo otevřené celonárodní soutěže v “novém” přednesu poezie, z kterého 

si vítěz odnese 2.000,- Kč a postup do finále do Olomouce (tam odměna vítězi 30.000,- Kč!). 

Informace na www.jablon.wz.cz, přihlášky na jablon.slam@centrum.cz až do 5. října. Vstupné 20,- 

Kč. 

 

* Ve čtvrtek 7. října 2004 v 19.30 hodin Vás manželé Eva a Jan Kosovi v součinnosti s Českou 

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

Vrchlického sadech na večer s názvem “Zlato” pro českou literaturu. Vzpomínku na udělení 

http://www.jablon.wz.cz/
mailto:jablon.slam@centrum.cz
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Nobelovy ceny za literaturu básníkovi Jaroslavu Seifertovi před 20 lety ve Stockholmu s unikátní 

videoprojekcí připravili Kosovi. 
 

* V úterý 12. října 2004 v 19.30 hodin Vás manželé Eva a Jan Kosovi v součinnosti s Českou 

společností elektroniků Hifiklub Klatovy zvou do Literární vinárny ve vinárně U Zvonu (Klatovy, 

Krameriova ul.) na pořad s názvem Příliš hlasité samomluvy. Autorské čtení a beseda s mladým 

západočeským básníkem Martinem Šimkem (*1975). (Ve vinárně jsou denně od 18.00 hodin 

kromě neděle též k dispozici Literární noviny, Přítomnost, Zprávy společnosti bratří Čapků, Plž, 

díla regionálních autorů aj.) 
 

* Ve středu 13. října 2004 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) 

na večer s názvem Co zbylo z beat generation III.: Josef Rauvolf, který stál za stejnojmenným 

projektem České televize, znovu uvádí pásmo zasvěceného vyprávění a nahrávek. Vstupné 30,- Kč. 

 

* Ve čtvrtek 21. října 2004 v 17.00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 

“13” (Pražská 13) na křest knížky Miloše Macourka a Adolfa Borna Rodinné album 

z nakladatelství Granát. Hosty manželé Hákovi – nakladatelé. Uvádí Jiří Hlobil, hudební doprovod 

Julie Sukupová (flétna). 
 

* Ve čtvrtek  21. října 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. 

 

* V úterý 26. října 2004 v 17.00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně “13” 

(Pražská 13) na pořad s názvem Čím víc se blížím, tím víc se vzdaluji. Texty A. Šimotové a 

Vladimíra Holana vybral, upravil a přednese Přemysl Rut s přáteli. 
 

* V úterý 26. října 2004 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 

večer s názvem Jan Kryl: autorský recitál okořeněný vzpomínkami na bratra Karla. Vstupné 50,- 

Kč. 

 

* Ve středu 27. října 2004 v 17.00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 

“13” (Pražská 13) na pořad s názvem Ladislav Smoček – “Koncert”. Smočkovy povídky v podání 

Josefa Nechutného a Iva Pavelky. 

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

literární pořady – viz Kultura – Plzeňský kulturní přehled. 

 

* 

FÉNIXOVY CESTY 



 7 

Přehled plánovaných kulturních akcí Fénixových cest na podzim a zimu 2004 

 
* Od DAVIDA RŮŽIČKY: Milí básníci, kdo si ještě pamatujete existenci časopisu Studentský 

Fénix, v němž působily mimo jiné i básnické veličiny jako Milan Šedivý či Vladislav Hřebíček, 

možná jste postřehli, že pod názvem Fénixovy cesty pokračovaly aktivity, které se týkaly romantiky 

a putování po památkách i podílení se na pomoci památkám či organizování Dne poezie. Protože si 



 8 

myslíme, že akce Fénixových cest by mohly zaujmout i některé z básníků Asonu, zveřejňujeme pro 

všechny zájemce program podzimních a zimních akcí. Podrobnosti i aktuální informace včetně 

kontaktů naleznete na internetových stránkách www.fenixovycesty.netcafe.cz. 

 
     TEPLICE A DUBÍ MILANA ŠEDIVÉHO. Dlouho plánované Teplice a Dubí s putováním po 

stopách dosud žijícího klasika asonklubí poezie spojené s návštěvami zajímavých a romantických 

míst konečně tady. Garantem akce je sám Básník – Milan Šedivý. Termín: 15. - 17. října 2004. 

Detaily budou upřesněny po naznačení programu, který organizuje sám velikán současné lyriky. 

Předběžně: Pátek - příjezd, sobota - hlavní program v Milanově režii, neděle – odjezd. Spaní: 

Předběžně se hovořilo o spaní ve vytápěné místnosti na karimatce na podlaze. I když je zejména 

Dubí proslulé jistými lokálními specifiky, náš večerní program bude čistě kulturní a obcovat 

hodláme pouze s Múzami!!! Druhý den budeme provedeni místy, kde básník vyslovil první slabiku, 

kde jej poprvé líbla múza, kde rozechvělou ručkou zaznamenal budoucím generacím první veršíky 

na aršík papíru, plus nějaké nezbytné banality z místních pamětihodností a půvabů města, 

pravděpodobně i nějaké občerstvení. Pro ty, kdo nejsou tak zběhlí v současné poezii: Milan Šedivý 

je mladý úspěšný básník, vyznačující se osobitou lyrikou. (Ano, Alenko V., to je ten, co tě tak 

zaujal svým posledním nevšedním vystoupením v Jabloni.) Autor několika básnických sbírek, 

přispěvatel do Listů plzeňského sdružení mladých literátů Ason - klubu (sdružení, co se podílí na 

Dni poezie ve Velharticích). Po absolvování Pedagogické fakulty v Plzni nastoupil na místo 

knihovníka v rodném Dubí... Nebo Teplicích? Pokud chcete toto tajemství rozřešit, nebo máte 

Milana rádi či vás pohání zvědavost, neváhejte a přidejte se k výpravě! 
 

     Od MILANA ŠEDIVÉHO: Nápady, které bych chtěl realizovat. Sobota: Výlet na Komáří vížku s výhledem na 

Teplice a okolí. Cestou dolů do středověké Krupky návštěva středověkého cínového dolu Svatý Martin. Neděle 

dopoledne: podaří-li se mi sjednat skupinovou návštěvu cisterciác. kláštera v Oseku, jednotlivce tam neberou, takže by 

se mi tam podařilo i podívat. Kolik by nás bylo? V případě krachu něčeho z toho, náhradou je teplické zámecké muzeum 

a Teplice jako takové. Uvidíme. (Dubí, 16.9. 2004) 

 

     ZAMYKÁNÍ HRADU VELHARTICE. Datum: Prodloužený víkend 28. - 31.10. 2004. 
Proběhne na známém dnes už skoro básnickém hradě Velhartice mezi Klatovy a Sušicí. Hlavní 

program pro veřejnost, organizovaný hradem, připadá na sobotu 30.10. 2004. Od účastníků se 

počítá s pomocí v roli organizátorů právě při slavnostním zamykání hradu během oné soboty. 

Program: Čtvrtek 28.10.: příjezd – koncertování v hradní ubytovně, disputace, etc. Pátek 29.10.: 

dopoledne – případná pomoc s přípravami, dojezd dalších lidí, výlet do okolí Velhartic (naučná 

stezka v Horách Matky Boží (hornictví a příroda) s návštěvou hornických kapliček, křížové cesty, 

výprava do Horního Staňkova k podivnému zámku pana režiséra a výtvarníka Švankmajera; zdi 

kolem zámku jsou opatřeny surrealistickými ozdobami. Návrat romantickou cestou lesem a podél 

říčky Pstružné zpět do Velhartic. Nadšenci se cestou mohou konečně pokusit dobýt vrcholek 

magicky vyhlížejícího kopce jménem Borek. Večer: V případě potřeby pomoc při přípravě surovin 

na tradiční velhartický zamykací guláš servírovaný ve vydlabaném bochníku chleba, diskuse, hry na 

kytaru, fakultativně účast na slavnosti Zamykání studánek v místní hospodě (etnograficky zajímavé, 

avšak jen pro otrlé). Sobota 30.10.: 13:00 Zamykání hradu Velhartice. Program dne: Již pátý 

ročník “Běhu o hradní klíč” - běžecký závod ve všech věkových kategoriích, doprovodný program, 

speciální prohlídka hradu, lampiónový průvod atd. Prostě vše, bez čeho si už Velhartice a jejich 

zamykání ani neumíme představit. Neděle 31.10.: dopoledne – úklid. Prohlídka hradu a zámku pro 

nové účastníky, či štol pod hradem. Pak odjezd. Vybavení: Spacák, karimatka, velmi velmi teplé 

oblečení a to i na spaní. Jídlo na snídaně a večeře, ve městečku funguje samoobsluha, cukrárna (kde 

ale koupíte i ostatní základní potraviny a třeba i salám), několik hospod, vinárna (kde se ale rovněž 

vaří), takže hlady tam nikdy nikdo neumřel, kytara či jiný hudební nástroj. Pomoc hradu: Bude 

spočívat v pomoci při přípravě guláše, čili loupání cibule a tak. V sobotu pak při speciálních 

kostýmovaných prohlídkách (máme šanci vytvořit si své story!!!) a jako organizátoři při startu, 

vydávání odměn, zapisování výsledků a provozování disciplin. Ubytování: Tradiční na palandách 

na statku pod hradem. Anžto je počet limitován, potřebuji, aby se zájemci přihlásili včas e-mailem 

http://www.fenixovycesty.netcafe.cz/
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na: fenixovycesty@netcafe.cz. Doprava: Vlakem (přes Klatovy či Sušici) do stanice Nemilkov, pak 

pěšky cca 5km, busem do Velhartic, autem.  

 

     ZA RUSALKOU I JAPONSKOU KULTUROU DO CHUDENIC. Víkend 12. – 14.11. 2004 
Chudenice. Ano, po téměř dvouletém volání fénixího lidu, Chudenice opět tady!!! A na celý víkend. 

Předběžný program: Pátek 12.11. – příjezd a ubytování. Sraz u starého zámku v centru Chudenic, 

potažmo v hospodě. V případě nouze volat organizátora (mobil poskytnu na požádání všem, kdo mi 

napíší, že mají zájem zúčastnit se akce). Sobota 13.11. – dopoledne: Brigáda dle potřeb kastelána 

zámku. Poledne: oběd. Odpoledne: Brigáda dle potřeb kastelána zámku. Večer: večeře v hospodě, 

platívalo, že obec brigádníkům platí nápoje krom tvrdého alkoholu, tj. limo, pivo, kafe, čaj. Pozdní 

večer: Tematický pořad zaměřený na poslech hudby v salonku zámku a diskuse. Pravděpodobně 

japonská hudba a kultura. Nápady a vlastní přispění účastníkův vítáno. Neděle 14.11. - prohlídka 

zámku s kastelánem, prohlídka zámeckého parku s Kvapilovým (básník!!!) jezírkem, rozhlednou 

Bolfánek a loukou s tajuplným altánem Kuchyňka. Odpoledne či večer: Odjezd. Pozn.: Bude se spát 

v budově zrušené mateřské školky hned vedle zámku. Z oken je krásný výhled na zámek i na 

zalesněné kopce kolem. Spí se na podlaze na koberci ve spacáku na karimatce. Nutno vzít si něco 

potravin (alespoň na snídaně), jinak je tam hospoda. Funguje sprcha i wc. Kdo umí hrát na kytaru, 

nechť vezme nástoj. Motivace: Účastníci minulé akce si jistě rádi vzpomenou na večerní koncerty, 

fotografování se se Smrtí i potulky podzimním parkem a celkově nádhernou atmosféru s možností 

průniku do prostor zámku, kam se normální turista nedostane. Anžto je počet limitován, potřebuji, 

aby se zájemci přihlásili včas e-mailem na: fenixovycesty@netcafe.cz. Doprava: Vlak do Švihova, 

pak pěšky nebo uprosit organizátory o svezení autem, bude-li k dispozici. Bus. Do Švihova nebo i 

přímo do Chudenic.  
 

     PŘIPRAVUJEME NA ROK 2005. Duben 2005 – Pravděpodobně se zúčastníme akce s 

tajemným názvem MOFANCON 2005, kde se scházejí lidé milující rozličné druhy hudby a filmů, 

převážně pak tvorbu Mike Oldfielda. Jaro 2005 - Slet gentlemanů a gentleladies z Tmavomodrého 

světa (2. světová válka, letadla, novodobé dějiny, třetí oboj a vůbec tak podobně, včetně nějaké té 

kultury. Členové se masově zúčastnili i Dne poezie, dokonce i sponzorsky, jistě si budete pamatovat 

i vystoupení Tmavomodrého básníka Jonáka). Červen 2005 – 5. ročník Dne poezie na 

velhartickém hradě. (Plzeň, 15.9. 2004) 

* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ TECHFILMU 2004. Organizátoři 42. Mezinárodního 

festivalu filmů o vědě, technice a umění Techfilm 2004 vyhlašují VII. ročník literární a výtvarné 

soutěže pro děti a mládež, letos na téma Moje kniha. Soutěž je určena dětem tří věkových 

kategorií: do 6 let, do 10 let a do 16 let. Lze zaslat výtvarné příspěvky (jakoukoli technikou) a 

literární příspěvky (básně, povídky apod.) o max. rozsahu 2 strany A4. Máte-li texty psané na 

počítači, pošlete je kromě té papírové také v elektronické podobě e-mailem nebo na disketě. Uveďte 

jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, telefon, případně adresu školy (u hromadných přihlášek). 

Uzávěrka je 15. října 2004. Adresa: Krátký Film Praha a. s., Techfilm 2004 – soutěž, 

Kříženeckého nám. 1079/5b, 152 53 Praha 5, tel.: 267 091 303, 267 091 314; e-mail: 

techfilm@kratkyfilm.com; http://www.techfilm.cz/detsout.asp. O výsledcích rozhodne odborná 

porota. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční 8. listopadu 2004 v 11.00 hodin 

při oficiálním zahájení festivalu v budově Univerzity Hradec Králové. 

 

* O ČESTICKÝ BRAMBOR 2004. Kulturní spolek pro Čestice a okolí spolu s místní základní 

školou a Listy Strakonicka vyhlašuje již X. ročník dětské literární a výtvarné soutěže O čestický 

brambor. Téma pro letošní rok zní: “Rodina”. Pořadatelé je zvolili proto, že právě letošek je 

Mezinárodním rokem rodiny. Účastníci budou rozděleni podle věku, tj. na žáky 1. – 3. tříd, žáky 4. 

– 6. tříd a žáky 6. – 9. tříd. Soutěží se v žánrových kategoriích poezie, próza a publicistické 

mailto:fenixovycesty@netcafe.cz
mailto:techfilm@kratkyfilm.com
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formy. Každou práci je třeba označit jménem autora, třídou a adresou školy, kterou navštěvuje. 

Uzávěrka je 31. října 2004. Adresa: Mgr. Věra Rodová, ZŠ Čestice, 387 19. V listopadu budou 

soutěžící pozváni do obce k slavnostnímu předání cen. Při té příležitosti společně vzpomenou na 

zakladatele soutěže Josefa Křešničku, který by se letos dožil 65. narozenin. - Josef Křešnička nebyl sice 

čestický rodák, ale v pracoval v tamním družstvu. Na základní škole také vedl reportérský kroužek. Psal pohádky, 

povídky, básně a divadelní hry z historie Čestic a okolí.  
 

* MAMI, TATI, CO JE TO RASISMUS? Multikulturní centrum Praha v roce 2004 vyhlašuje 

výtvarnou a literární soutěž pro děti s názvem Mami, tati, co je to rasismus? Soutěž je tradiční 

součástí projektu Rozmanitost do knihoven, probíhá ve veřejných knihovnách a ve školách vždy na 

podzim a mohou se jí zúčastnit jednotlivci či třídní kolektivy. Cílem je vést děti k zamyšlení nad 

otázkami tolerance a rasismu. Jaký by byl svět bez rasismu? Jsem něco víc než ostatní? Jak 

vyléčit rasistu? Inspirujte se otázkami a nakreslete na téma jedné z nich obrázek nebo napište 

příběh. Uzávěrka je 15. listopadu 2004. Adresa: Multikulturní centrum Praha, o.s., Na Poříčí 12 

(Palác YMCA), 115 30 Praha 1; http://www.mkc.cz; http://www.rozmanitost.cz. Nezapomeňte uvést 

své jméno a příjmení, věk a zpáteční adresu. Na obálku uveďte heslo “Rozmanitost do knihoven”. 

Nejlepší práce budou odměněny zajímavým dárkem!  

 
* CENA KARLA ČAPKA 2005. Prezident, Rada ČS fandomu a organizátoři Parconu vyhlašují XXIV. ročník 
literární soutěže Cena Karla Čapka. Soutěžit mohou pouze původní, v profesionálních médiích dosud nepublikované 
povídky v žánru sci-fi, fantasy nebo horroru s fantastickými prvky. Fantastika je podmínkou, bez těchto prvků bude 
práce bez ohledu na literární úroveň vyřazena. Texty otištěné v amatérských či klubových časopisech přihlásit můžete. 
Ne však překlady zahraničních povídek ani literární přepisy filmů, dramat či komiksů. Připouštějí se ale nové příběhy 
klasických hrdinů (Conan, Star Trek aj.).  Do soutěže nebudou zařazeny texty, které se již zúčastnily některého 
z předchozích ročníků nebo jsou zároveň přihlášeny do jiné soutěže celostátního významu. Rozsah je libovolný, limit 
pro zařazení do jednotlivých kategorií je následující: krátká povídka do 10 normostran, dlouhá povídka do 60 
normostran, román či novela nad 60 normostran. Do rozsahu se nepočítají ilustrace, mapy aj., nejsou-li organicky 
nezbytnou součástí díla. Pořadatelé doporučují číslovat stránky, každou práci sešít sešívačkou, případně vložit do 
samovázacích desek. Ve čtyřech čitelných kopiích nejlépe normovaného strojopisu (tj. 60 řádek na stránku, 30 úderů na 
řádku) je posílejte na adresu hlavního koordinátora: Martin Koutný, Křížová 31, 674 01 Třebíč. Do obálky přiložte 
průvodní list papíru s vaším jménem, přesnou adresou, kontaktním telefonem, e-mailem a seznamem názvů 
přihlášených prací. (Není-li text v normovaném strojopise, uveďte též přepočet rozsahu na normované stránky.) A dále 
čestné prohlášení, že texty dáváte k dispozici pořadatelům pro jedno otištění bez nároku na honorář. Nejlepší povídky 
bývají totiž zařazeny do sborníku Mlok. Proto nic nezkazíte, přiložíte-li texty zároveň také na disketě. Odměnou 
nejlepším bývá i zvýhodněná až zcela bezplatná účast na Parconu, kde bude CKČ vyhlášena. Uzávěrka je 30. 
listopadu 2004. Práce došlé po termínu mohou být po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku. 

 
* O CENU BARDA MARIGOLDA 2004. Sci-fi klub Terminus (http://www.mensa.cz/terminus) 
při Osmiletém Gymnáziu Buďánka o. p. s. v Praze vyhlašuje VIII. ročník literární soutěže O cenu 
barda Marigolda. Bard Marigold je postavou literárního díla polského fantasy spisovatele Andrzeje 
Sapkowského. V jeho knihách je Marigold největším básníkem své doby. Soutěž probíhá 
v žánrových kategoriích vědecká fantastika, fantasy, horor a pohádka. Zúčastnit se mohou mladí 
spisovatelé do 19 let včetně, ve zvláštní kategorii pak také autoři starší - 19 až 26 let (tento věk je 
pořadateli považován za oficiální konec mládí). Dosud nepublikované příspěvky lze zaslat dvěma 
způsoby: buď v elektronické podobě (na e-mail: vafor@volny.cz), nebo pozemskou poštou, psané 
na počítači, o max. rozsahu 15 normostran (tj. 30 řádků po 60 úhozech), ve dvou kopiích a navíc na 
disketě. Adresa: SFK Terminus, Václav Fořtík, Zavadilova 3, 160 00 Praha 6. Fantazii se meze 
nekladou. Uzávěrka je 14. prosince 2004. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v lednu či 
únoru následujícího roku na Pragoconu. Práce budou hodnoceny ve dvou kolech. V prvním kole 
bude zdatnými a odolnými čtenáři (M. Čtrnáct, V. Fořtík, A. Šnobl, Lucie Lukačovičová aj.) 
vybrána skupina nejlepších 5 – 10 povídek z každé kategorie, ta bude v druhém kole přečtena širší 
porotou ze členů SFK Terminus. Z těchto vybraných povídek budou bodovým hodnocením zvoleny 
tři nejlepší pro každou kategorii, případně budou výjimečným textům udělena čestná uznání. 
Ocenění autoři získají diplomy a věcné ceny. Pořadatelé si vyhrazují právo na jedno zveřejnění 
soutěžních prací. K JEDNOTLIVÝM KATEGORIÍM: Sci-fi: Děj se může odehrávat v minulosti, 
současnosti i budoucnosti. Může jít o alternativní historii, paralelní svět či vědecké vysvětlení záhad 
minulosti. Můžete uplatnit svou vizi budoucnosti lidstva, techniky či vesmíru. Fantasy: Ať už 
temná, humorná nebo heroická fantasy povídka musí obsahovat prvek iracionálna (magie, bohové 
aj.). Horor: Povídka musí obsahovat prvek iracionálna a děj by se měl odehrávat v současnosti  

http://www.mkc.cz/
http://www.mkc.cz;/
http://www.mensa.cz/terminus
http://www.mensa.cz/terminus;
mailto:vafor@volny.cz)
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150 let. Lze použít osvědčené bytosti - upíry, vlkodlaky, zombie, duchy apod. Pohádka: Pokuste se 
vymyslet běžně nepoužívaný děj mezi klasický pohádkový začátek a konec. Kategorie pro starší 
(19 až 26 let): V této kategorii budou udělena pouze první tři místa bez ohledu na soutěžní žánr. 
Patronem soutěže je Miroslav Žamboch.  

* 
DEN POEZIE 

 
* DEN POEZIE K VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA HYNKA MÁCHY. 
 
* Od MARTINA ZBORNÍKA: Vážení příznivci kultury, podobně jako v letech minulých se na Vás obracíme s výzvou 

k účasti na svátku Dne poezie. Tento rok se bude konat Den poezie již po šesté, tentokrát pod názvem Poezie z ptačí 

perspektivy, a to od 16. listopadu do 22. listopadu 2004.  V návaznosti na minulé ročníky se budou veřejné prezentace 

poezie konat v klubech, divadlech, muzeích, kavárnách, školách, na ulicích a všude, kde se je jednotliví organizátoři 

poetických akcí rozhodnou v tomto období pořádat. V tomto směru budeme rádi, pokud se akce zúčastníte se svým 

programem i letos, podobně jako v letech minulých jsme připraveni dát upoutávku na Váš program na plakáty 

(uzávěrka byla 20. září – pozn. redakce) a upozornit na ně spolupracující veřejná média. Pokud se rozhodnete Dne 

poezie v tomto roce zúčastnit, informujte nás o tomto a prosíme o zaslání data, místa a názvu programu, který si na Den 

poezie připravíte. Za organizátory Dne poezie se na odpověď těší a děkují za přízeň 

Martin Zborník Totem – zbornik@totem.cz - 736 606 095 

Bernie Higgins Poezie pro cestující – denpoezie@volny.cz – 606 841 304  

 (Praha, 2.9. 2004) 

* 

LITERÁRNÍ ŠKOLY, KURZY A KROUŽKY  

 
* KNIŽNÍ ATELIÉR. Středisko volného času dětí a mládeže v Plzni na Lochotíně, otevírá od října 

2004 nový zájmový kroužek Knižní ateliér. Kroužek je určen dětem a mládeži od dvanácti let. 

Bude probíhat vždy v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin a jeho náplní by mělo být autorské psaní, 

ilustrace a knižní vazba. Cena je 900,- Kč na celý školní rok, případně 500,- Kč na pololetí. 

Kontakt: Středisko volného času dětí a mládeže, Hana Kršňáková, výtvarné oddělení, Ledecká 23, 

323 16 Plzeň, tel.: 377 523 962. 

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: O řečnictví a řečnících aneb Marcus Tullius Cicero 

 

     Jak dlouho ještě chceš zneužívat naší trpělivosti, Catilino? Jak dlouho si s námi ještě budeš 

v tomhle svém pominutí smyslů zahrávat? Kam až tě dožene tvá opovážlivost neznající zábran? Ani 

trochu neotřásla tvým klidem posádka, která v noci obsadila Palatium, ani hlídky po městě, ani 

zneklidnění národa, ani sběh všech řádných občanů, ani to, že bylo pro zasedání senátu vybráno 

toto místo, nejbezpečnější na světě, ani pohledy a výraz tváře zde přítomných senátorů? Nechápeš, 

že jsou tvé úmysly odhaleny, nevidíš, že je tvé spiknutí spoutáno už tím, že o něm všichni vědí? 

                                                                                  Cic. Catil.I,1 

     Eloquentia – výmluvnost (dnes bychom řekli “krasořečnění”), tak se v Římě nazývala schopnost 

ovládat techné rhetoriké – umění řečnické, kterým neoplývali v těch dobách jen vládci, generálové, 

filozofové a věštci, ale jímž musel vládnout do jisté míry každý občan, jestliže chtěl, aby jeho hlas 

byl na fóru vyslyšen, nebo jestliže se chtěl domoci svého práva. Řečnění ale nespočívalo jen 

v nějakém poskládání vět, v přípravě toho, “co chci říct”. Řeč měla být nejen obsahově hodnotná, 

logicky vystavěná, promyšleně působící na každičký pocit co nejširšího spektra posluchačů, ona 

měla být i krásná! To zcela samozřejmě vyžadovalo vyvážené střídání argumentů logických, 

historických precedentů a ryze citových útoků, vyváženost period, vyváženost užívání tvarů slov 

(např. podstatných jmen), užití zvukomalby hlásek či rytmizace podobně jako ve verších. Po 

shromáždění látky a agrumentů (inventio), po sestavení do řeči (dispositio) a stylistickém 

“dopilování” (elocutio), po naučení se celé řeči zpaměti (memoria), byla stejná pozornost věnována 
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i nácviku její prezentace na veřejnosti a vlastnímu přednesení (pronuntiatio). Každá myšlenka byla 

provázena promyšleným gestem, každá úvaha mimikou řečníkova obličeje. Jaký však mělo takové 

řečnické vystoupení účinek na posluchače! 

     Tak v roce 63 před přelomem letopočtu dokázal tehdejší konzul Marcus Tullius Cicero 

pouhopouhou řečí přimět politického radikála Catilinu, aby sám,“dobrovolně” opustil Řím. Zkrátka 

mu vysvětlil, že když už o tom všichni vědí, tak to, co se chystá udělat, nemá naději na úspěch, a 

bylo po převratu. Nepopíráme (a nepopíral to ani sám Cicero), že i pro velkého Marca Tullia, který 

měl tehdy za sebou už osmnáct let veleúspěšné advokátské kariéry, byl tohle husarský kousek. 

Catilina pocházel z vážené šlechtické rodiny. Co na tom, že byl zvrhlý a věčně bez peněz. 

Zorganizoval docela slušné spiknutí, měl vojska po celé severní Itálii. A Cicero? Byl známým 

obhájcem, který se proslavil již jako mladík řečí Na obranu Roscia z Amerie, vedenou proti 

jakémusi chráněnci samotného diktátora Sully! Jakmile spor vyhrál, odešel raději urychleně z města 

a dobu do Sullova pádu využil ke studiu řečnictví u Apollónia Molóna na Rhodu. (Mimochodem, 

pokud se těsně neminuli, tak se tam sešel s Caesarem, kterému rovněž hořela půda Věčného města 

pod nohama, a proto také toužil prohloubit si řečnické vzdělání.)  

     Cicero byl mužem na vrcholu politické kariéry, poněvadž již zdolal všechny stupínky úředních 

funkcí a dosáhl až ke konzulátu. Ale přesto byl stále opovrhovaným přistěhovalcem, v nejvyšších 

kruzích “novým člověkem”, protože bylo známo, že žádný z jeho předků nezastával vyšší úřad, ale 

naopak, že jeden z nich měl docela určitě ošklivý, rýhou rozrytý nos (Cicero totiž znamená cizrna). 

Přesto dokázal v jediné řeči přesvědčit ony zasloužilé senátory a ovšem i sebevědomého Catilinu. A 

to bez důkazů, které by obstály u soudu (sledujte, jak se jim lze vyhnout)! 

 

     “Podej návrh v senátě,” říkáš. Tohle žádáš a prohlašuješ, že poslechneš, jestliže se senát 

dohodne na usnesení, že máš jít do vyhnanství. Ne, takový návrh nepodám, to odporuje mým 

zvyklostem; učiním však něco jiného, abys pochopil, co si o tobě senátoři myslí. Vyjdi z města, 

Catilino, osvoboď republiku od strachu, odejdi do vyhnanství, čekáš-li na toto slovo. Tak co? 

Nepozoruješ jejich mlčení? Nerozumíš mu? Nechávají mě mluvit, nic neříkají!               Cic.Catil.I,8 

 

     Jak to dopadlo? Catilina nakonec padl v bitvě. I Ciceronovi bylo tohle spiknutí nakonec osudné. 

Po pěti letech (!) – když už se politicky “nehodil”- musel do vyhnanství, prý za popravu několika 

zbylých catilinovců. Do politiky se už nevrátil, ale psal. Nejen filozofické a politické spisky, ale i 

rétorické – O řečníku, Brutus a jiné, takže nás poučuje ještě dnes, jak úspěšně provádět řečnické 

řemeslo.  

     A úspěšný řečník vskutku stále byl. Když mluvil proti Caesarovi a v době občanské války se 

postavil na Pompeiovu stranu, neboť si bláhově myslel, že tento generál zachrání republiku před 

novou diktaturou, Caesar mu po svém vítězství odpustil. Když ale božského Iulia zavraždili a 

Cicero opět řečnil – tentokrát proti Antoniovi, ten už tak velkorysý nebyl: Ciceronovu hlavu a uťaté 

ruce nechal připevnit na řečništi. Inu, o moc neusilují vždy samí caesarové. Psal se rok 43 př. n. l. a 

Antonia čekalo ještě třináct krásných let (s Kleopatrou, jak známo). Obrazně by se dalo říct, že to 

byla zároveň poslední léta svobodného řečnictví. Pak totiž nastoupil Augustus, zkřížil republiku 

s diktaturou, takže zplodila císařství, a po svobodě slova bylo veta. Žáci se sice dál učili řečnickým 

výpadům, ale jen ve škole, na praxi nedošlo. A tak na rostu, tedy ke sloupu zdobenému zobci 

(rostra) ukořistěných lodí, kde se na Fóru řečnívalo, už chodili pravidelně zřejmě jen školní 

exkurze. 

- 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! 
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* LENKA HAJŠMANOVÁ: Praha: 

     V úterý 1.6. 2004 jsem byla společně s dalšími jedenácti vítězi literární soutěže reprezentovat 

Plzeňský kraj na slavnostním vyvrcholení v Praze. Když jsme přijeli, zrovna na Pražském hradě 

vyměňovali stráže. Líbilo se nám to. Prohlédli jsme si nádvoří Hradu a chrám sv. Víta a pak jsme se 

setkali s dětmi, které zvítězily v jiných českých městech. Společně jsme navštívili Muzeum hraček, 

kde bylo mimo jiné přes 800 kusů Barbínek. Na Hradčanském nádvoří jsme šli kolem sv. Jiří 

bojujícího s drakem, a protože se rozpršelo, zamířili jsme do McDonaldu na Happy Meal. Odtud už 

naše cesta směřovala přes Karlův most do Klementina. Tam bylo deset dětí pasováno na rytíře 

Krásného slova. Při autogramiádě se nám podepsali herec Zdeněk Svěrák a spisovatelka Ivona 

Březinová. Venku zatím přestalo pršet a my jsme se šli podívat na Staroměstské náměstí na Orloj. 

Viděli jsme i svatbu. Po celé Praze bylo rozmístěno 205 soch – krav. My jsme jich viděli 26. Výlet 

byl pěkný. (Plzeň, červen 2004) 
 

- L. H. (*1994) je nyní žákyní IV. třídy 1. ZŠ v Plzni a ráda píše. V loňském školním roce se v literární soutěži Klubu 

dětských knihoven SKIP “Kde končí svět? – Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem” v kategorii od 7 do 10 let v Plzni 

umístila jako nejlepší a byla vybrána k účasti na slavnostním vyvrcholení projektu v Praze. 

 

Lenka Hajšmanová  

 

JÁ A MOJE ZVÍŘÁTKO 
 

     Ještě před rokem jsme neměli žádné zvíře, protože mamka to nedovolila a říkala, že do bytovky 

zvířata nepatří a že nám stačí, že máme u babičky dvě kočky, spoustu králíků a tři ježky. Moje sestra 

Lucka si ale moc přála vlastní myšku a i přes přísný zákaz si jednu od kamaráda přinesla. Mamka 

se sice rozzlobila, ale zvířátko nezůstalo jedno, ale už máme čtyři. Jmenují se: Montoya, Mončičák, 

Verča a Barča.  

     Montoya je saténový myšák tmavě hnědé barvy s bílým bříškem a bílou lysinkou na hlavičce. 

Pořád jenom žere, takže je pořádně tlustý. Je mu 10 měsíců. Pojmenovali jsme ho podle závodníka 

F1. 

     Mončičák je trojbarevné rozetové morče s nádherným čumákem. Hrozně rád se chová, a když si 

ho dlouho nechováte, začne pískat jako že pláče. Neustále utíká ze své ohrádky do mého pokoje. 

Jednou, když utekl, překousal drát od elektrického piána, které naštěstí nebylo v tu dobu zapojené 

do elektriky. Mončičákovi také říkáme Azor, ale to jen když má špatnou náladu a kouše nás. Nebo 

mu říkáme Ralf Schumacher, a to když se vzteká. Je mu 7 měsíců. Morče jsem dostala od mé 

trenérky gymnastiky paní Paulové. Ta má totiž samičku i samečka a těm se narodili mladí. 

     Verča a Barča jsou samičky osmáků degu. Je jim okolo dvou měsíců, my jsme je koupili ve 

Zverimexu koncem března. Verča si neustále hraje a ohryzává klec. Barča se bojí. Možná si ještě 

pamatuje špatný zážitek z prodejny s potřebami pro zvířata, kde jsme jí chtěli koupit velkou klec, 

Barču jsme do ní zavřeli, a protože mříže byly moc daleko od sebe, Barča utekla. Všichni, kdo byli 

v obchodě, začali Barču hledat a honit. V tom vešel do obchodu pán se psem a já jsem jenom řekla, 

že jestli ji chytí ten pes, tak nám sežere 90 korun. Barča asi hrůzou ze psa zůstala chvíli stát na 

místě, a tak se mi ji podařilo chytit. Ráda osmáky doma pozoruji. Nejvíc se mi líbí, jak se koupají 

v písku. Válí v něm sudy. Občas nám utečou z ohrady a to pak máme doma všude malé bobky a 

mamka se rozčiluje. Osmáci vypadají jako veverky, ale nesmí jíst sladké věci, aby nedostali něco 

jako cukrovku. Proto je musíme hlídat, protože nejraději lezou do výběhu k Mončičákovi a kradou 

mu jeho dobrůtky z misky. 

     Se všemi mými zvířecími kamarády je velká legrace, a tak mi ani nevadí, že se o ně musím starat. 
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* Následující příspěvek jsme obdrželi “už dávno” - uprostřed tropického léta. Milan Čechura nás 

chtěl jen osvěžit, avšak do zářijového čísla se jeho příspěvek nevešel a podzim zatím pomalu 

přebral vládu. Teď spolu s autorem doufáme, že se při čtení naopak zahřejete… 

 

* MILAN ČECHURA: Milý Asone! 

     Taky je ti takový vedro. Mně hrozný, už ani ty ptáci neřvou. Sedím a čučím na obrazovku a 

snažím se něco vymyslet. Ale je to marný. Dám si asi jedno pivo a pak se uvidí. 

     Hurá, povedlo se. Vypadly ze mne dvě věci. Jedna básnička, která naprosto vystihuje můj nynější 

uvařený stav, a jedna povídka, v níž jsem popsal svoji skutečnou příhodu a která sice ten stav 

nevystihuje, ale zato se odehrává v prosinci, kdy bylo nepoměrně lépe. Tak se měj a nashle 

v chladnějších čase. Milan Čechura (Plzeň, 16.8. 2004) 
- M. Č. (*1949) je básník a prozaik, žije v Plzni a pracuje jako prodavač dřeva. 

 

Milan Čechura 

 

MALÁTNOST 

 

Je horko, rozpálené tváře a záda a hlavy. 
Mám rozbitou lednici, snad ji někdo spraví. 

Jsem ale malátný z toho horka, 

ta únava se rozlézá jak dřevomorka. 

A spalující zlatožlutá záře. 

Měl bych zavolat, ale nechce se mi, opraváře, 

vyťukat číslo, říci: prosím, pane, 

musím se ochladit, mé tělo je tak slané. 
Jsem ale malátný, ruce leží v klíně, 

měl bych být aktivní, jsem líný jako svině. 
Co si mám počít, kdo to ví? 

Jsem z toho horka hotový. 

 

PÁNSKÉ POVÍDÁNÍ 

 
     Taky vám, kluci, lezou na nervy ti svalnatci, kteří se usmívají ze stránek nejrůznějších periodik? Mně děsně. Musím 

teda uznat, že i když zapnu bicepsy, tricepsy a kdoví co ještě, nemohu se s nimi rovnat. Dříve mě občas přepadaly touhy 

vypadat jako oni a pak jsem chodil v kraťasech po bytě, zatažené břicho (nedá se to dlouho vydržet), zatnuté úplně 

všecko a jukal do zrcadla. V přítmí předsíně a z pěti metrů to vypadalo docela slušně. Žena si ťukala na čelo a řekl 

bych, že pochybovala o tom, jestli udělala dobře, když mně před pětadvaceti lety řekla na radnici ano. Jak jsem v úvodu 

zmínil, lezou mi na nervy, ale scházelo málo a stal jsem se jedním z nich. 

     Před několika lety jsem se rozhodl pro svou postavu něco udělat. Ve fitness centru jsem zaplatil 

nemalý peníz za první lekci a pak jsem jednoho prosincového dne stál ve svých apartních 

trenýrkách, v takových, pod které si musíte vzít slipy, v místnosti plné přístrojů, které jsem předtím 

nikdy neviděl. Poznal jsem jenom kolo a to jsem netušil, že právě to se mi stane osudným. 

     Asi jsem se měl zeptat, jak na to, ale je všeobecně známo, že ješitnost začátečníků je 

nezměřitelná. Přece nejsem blbej a podívám se, jak to dělají ostatní, ne? Ostatní to dělali moc 

pěkně. Svalnatci mykali činkami nahoru a dolů, jak vleže,,tak ve stoje, a někteří i v kleče a 

kontrolovali své počínání ve velkých zrcadlech. Svalnatkyně (to je hrozný slovo) nezůstávaly pozadu 

a mučily svá těla na nejrůznějších strojích, z nichž by měl Jan Mydlář určitě radost. 

     Počkal jsem, až jedna z nich jeden opustila, a zasedl na její místo. Moc se mi líbilo, jak tam 

předtím seděla vzpřímená, lehce orosená (až jsem dostal chuť - na pivo) a za hlavou tahala takovou 

železnou tyčku, přičemž před ní nebo vedle ní, to už si přesně nepamatuju, jezdilo závaží, na kterém 

bylo napsáno, jak je těžké, a dalo se podle potřeby zvětšovat, nebo zmenšovat. To jsem samozřejmě 

neudělal, protože přece ženská nemůže zvednout víc než já. Uchopil jsem tyčku a zabral. Závaží se 

nepohnulo, zato mně ujely nohy, vytrčily se ve vzorném přednosu a vzhledem k tomu, že se to 

odehrávalo v blízkosti fitbaru, kde obsluhovala mladá krásná dívka, byl jsem rád, že jsem si ty slipy 
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pod trenky vzal. Nenápadně jsem ubral polovinu váhy, třikrát jsem zatáhl za tyčku a slezl jsem, 

předstíraje zájem o další atrakce. Pak jsem obešel ostatní přístroje a už poučen jsem všude nastavil 

asi desetinu hodnoty, která tam byla předtím. 

     Abych pravdu řekl, moc mě to nenadchlo a taky jsem byl i po těch desetinách dost vyflusnutej, a 

tak jsem se rozhodl, že toho pro dnešek nechám. Když už jsem byl skoro venku, všiml jsem si po levé 

straně dvou rotopedů. Byly volné a já, starý blbec, neodolal. Pár šlápnutí snad ještě vydržím, 

nejsem přece takovej salát. A posadil jsem se. Objednal jsem si vysokoenergetický nápoj, za jehož 

cenu jsem mohl mít pět piv, a šlápl do pedálů. V televizi, umístěné před rotopedem, běžela 

“Pobřežní hlídka” a v ní Pamela Andersonová všem předváděla, jak je nutné mít pro práci 

záchranáře dobře vyvinuté plíce. Šlapal jsem jako o závod, okolo krku přehozený ručník a na hlavě 

zavázaný šátek takovým elegantním způsobem, že vidět mě Pavel Šporcl, zesinal by závistí. Popíjel 

jsem nápoj, aniž bych přerušil šlapání, a všechno se mi zdálo skvělé. To je to pravé, říkal jsem si a 

nohy mi kmitaly v pravidelném rytmu. Slezl jsem asi po půl hodině, když Pobřežní hlídka skončila, 

osprchoval jsem se, v restauraci přes ulici si dal pivo a pln skvělých pocitů odešel domů. Tam jsem 

odhodlaně prohlásil, že budu chodit každý den, a usnul jsem. 

     Hned ráno se mi zdálo, že není všechno v pořádku. Aniž bych chtěl přehánět, musím říct pánové, 

že to byla bolest, jako když mě před lety při hodině tělocviku trefil Honza Malík do toho samého 

místa medicinballem. Určitě jste pochopili, o jaké místo jde. To sedlo bylo asi nějak špatně 

vytvarované. Drželo mě to týden a já za tu dobu zcela přehodnotil svůj přístup ke cvičení ve 

fitnessu. 

     Od té doby je chlapci nabíledni, že ze mě kulturista nebude a na něžné pohlaví hrou svých svalů 

nezapůsobím. Holt je budu muset, jak jinak, než ukecat. A vám radím, ukecávejte je taky, protože 

s tím mokrým ručníkem mezi nohama budete vypadat tak blbě, že si vás do smrti žádná ani 

nevšimne. A to by byla škoda, ne? 
 

 

* MAREK VELEBNÝ: Ad plžum septembrum:  

     Na “barevných” stránkách (nejen pro barevné) jsem si rád přečetl vedle toho, “jak byl pan 
Čechura chytrej”, i jeho skvělé výtvory. Úžasně poeticky na mne zapůsobila svou imaginací 
povídka “Můrka”, co se dá vykouzlit z takové můry u reflektoru! A i samotné Requiem Michala 
Tejčka bylo příjemné (šaty, jež září nahotou). S Bidlem jsme se shodli, že nás oba zaujal “mrazák 
vzpomínek” Lucky Koutné. Milan hezky “popsal” Helenku jako naši “ochránkyni”, pod jejímiž 
“křídly” rosteme. Pokoušel jsem hledat její sbírky ve “Vědárně”, ale tam nejsou. Tak, milý Plžíku, 
je to již druhým rokem, co držím “plžum septembrum”, kdy mi modré listy hrdě dávala číst Alena 
s jejími reportážemi z výletů v poklidu stínu stromů v Zoologické zahradě. M. V. (Plzeň, 8.9. 2004) 
 
* MAREK VELEBNÝ: Nová meditační čajovna v Bolevci 6.9. 2004: 

     Osazenstvo “Čajírny v Pallovce” se odebralo v pondělní sluneční večer na výpravu za poznáním 

nové čajovny. Zprvu se jednalo spíše o jakýsi orientační branný závod, ale nakonec jsme se 

navzdory nepřesným informacím sešli na návsi u modrého domu. Bidlo se vynořil ze severu, 

v doprovodu sličné Markétky a hledající (Bidla) Pepa Korous se vracel sám. Srazili jsme stolky a 

někteří zapadli do měkkých sedaček, jiní na vyšší stoličky. Bidlo si dal klasicky “Dátá Másalu” a já 

zkusil dle příkladu Markéty ovocnou “Karkadu”. Rozhořela se diskuse o plánech “čajírny” mezi 

Pepou, Bidlem a Brablem. Markétka seděla “nad věcí” trochu v obranném postavení a později si 

koketně hrála s brýlemi, ale to už se stmívalo a na ni a ostatní nebylo vidět. V letním tričku byla 

přirozená a méně přísná jako při čtení v Jabloni. Do diskuse se přidala později příchozí Iva, ale i 

Lucka nebo Milli. Pepa zjišťoval oblíbené filmy přítomných a dostalo se i na gurmánská témata a 

výživu, nejen zásluhou “Kolosáka”. Devátá odbyla a většina osazenstva se vydala do teplého 

večera, kde jsme s Luckou viděli i hvězdy nad Plzní. M. V. (Plzeň, 8.9. 2004) 
 

* MAREK VELEBNÝ: Ad Bidlum: 

     Vláďo, sice se vídáme v poslední době často, ale chtěl bych vyjádřit poděkování za Tvé 
kamarádství. Pěkně jsme si dali na kolech do těla, zkoušeli hledat Novosadku, měl jsem o Tebe 
strach, když jsi dlouho nešel v tom plzeňském “Bronxu”. Během jízdy po Plzni jsme nepotřebovali 
“mrazák vzpomínek”, aby se nám každý kout oživil: “Toto byla moje oblíbená trasa s Alenou”, 
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tohle zas “Tvoje s Milli”, tady bylo naše rande, tady Vaše, mockrát zaznělo. Jsem moc rád za 
společné akce. Že bych se dle vzoru člena “fanklubu” Tvého jmenovce Hrona, stal tvým 
fanouškem? Marek (Plzeň, 8.9. 2004) 
 

* LUCIE KOUTNÁ: Vzkazy: 

     Irenko, dík moc za reakci na Střihače břečťanů. Moc mě to potěšilo. Marku, tobě taky děkuju za pochvalu na mou 

knížku a jsem ráda, že ti udělala radost. (Plzeň, 19.9. 2004)  

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

žije v Plzni.  

* LUCIE KOUTNÁ: Básničky od Matouše Vinše: 
     Milý Máťo (nebo jak ti říkají), tvé básničky v Plži se mi moc líbí. Jestli budeš dál pokračovat v psaní, v což doufám, 

to aby se tě básníci báli, když už teď, ve svém věku dokážeš napsat takovou báseň, jako je např. “Srdce lásky” nebo 

“Ty.” Opravdu jsi to psal ty? Tyhle dvě básně mi připadají takové dospělácké. Jinak ti přeju, aby ti to i nadále tak 

hezky psalo, spoustu a spoustu dobrých nápadů, a kdyby se ti něco nepovedlo, nenech se odradit, vždyť i velcí básníci 

byli nejdřív jen docela maličcí básníci. (Plzeň, 19.9. 2004) 

 

* LUCIE KOUTNÁ: Próza V knihkupectví od Petra Kersche: 

     Zaujala mě Vaše povídka, moc se mi líbí. Hned bych se tak ráda šla podívat do toho knihkupectví a papírnictví 

zároveň, o kterém píšete. Z vyprávění mé babičky jsem se dozvěděla, jak to vypadalo v obchodě s hračkami. To bylo 

něco jiného než dnešní hračkářství. A s knížkami je to asi podobné. Dnešní knihkupectví už nejsou, co bývaly. 

Knihkupectví přímo přetékají knihami, ale nikoliv čtenáři. Je to smutné. Zároveň je mi líto i spisovatelů, když přemítají 

nad dějem, nad postavami své knihy a jinými věcmi a to všechno jen pro své potěšení. Zaslouží si uznání, zaslouží si, 

aby si jejich knihu lidé četli, zaslouží si honorář. Jenže to by se asi nejdřív musela změnit ekonomická a společenská 

situace, vzdělávání aj. Já sama mám knížky ráda a nikdy bych je nevyměnila za pohyblivé obrázky (televizi), to je jen 

náhražka. A když se to tak vezme, tak i filmy přeci potřebují literární předlohu, čili kniha bude vždycky důležitá. Děkuju 

Vám za tu povídku, za to, že jsem si mohla o tomhle popřemýšlet. (Plzeň, 19.9. 2004) 

 

* MILAN ŠEDIVÝ: Vzkazy 8: 

     Michalu Tejčkovi: Souhlasím, že tvé Requiem pro tebe a pro mne je dobrá básnička, jak sám 

tvrdíš. Že se setkalo s nepochopením u někoho rádoby sečtělejšího... tsss. Sám jsem si na Šrámkovu 

Sobotku v průběhu let udělal vlastní názor a ten – co se týče tamní literární soutěže (pouze té) – 

rozhodně dobrý není. Jinak Requiem pro Tomáše kocoura, které “dáváš” v svojí knížce druhé se mi 

hnedle nelíbilo. Zaprvé mi to evokovalo Kainarovy básně Kocourek a Ve vedlejším domě, i když 

netvrdím, že to bylo stejné. Navíc jsem měl dojem, že čím je tvá báseň delší, tím je ukecanější a jde 

kvalitativně dolů. Kainar něco podobného podal mnohem sevřeněji na menší ploše. Monolog 

navrátivšího kocoura je nepovedený docela. Tam se vyrábí něco epického, co rozhodně neumíš. 

Zato závěrečné trochejské terceta vylepšují dojem. 

     Lucce Koutné: Lucko, četl jsem tvého Střihače břečťanů. Vyprávět jistě umíš, pro čtení 

dospělých se to ale moc nehodí, i když o nich v knížce vyprávíš. Myslím, že by ses měla zaměřit spíš 

na pohádku a vyprávění pro děti, protože máš specifické vidění a hezký přístup k detailu, které by 

malí určitě ocenili. Opravdu máš krev po babičce, plavou ti v ní včelí medvídci, a věř mi, že 

neobvyklost tvého vidění by ti závidělo hodně spisovatelů pohádek, kteří pro děti píšou moc rádi. 

Zkus o tom přemýšlet. (Dubí, 22.9. 2004) 
-  M. Š. (*1977) je básník a kritik, absolvent Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, žije v Dubí a pracuje jako knihovník 

v Regionální knihovně Teplice.                                       
 

 

 
 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 20.10. 2004. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 

 

******************************************************************************** 
KONTAKT: 

Ason-klub, Knihovna města Plzně, ul. B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

tel.: 377 201 427, fax: 377 201 438, mobil (SMS): 721 281 635, 

e-mail: asonklub@kmp.plzen-city.cz; http://www.kmp.plzen-city.cz 

mailto:asonklub@kmp.plzen-city.cz;
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