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

Čech. Ročník XIII, 2004, letos Listy č. 11 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 95) z 26.10., stran 24, 

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

jako barevné bříško Plže č. 11/2004 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Literatura, a to v jakékoli společnosti, je jediným místem, 

kde ve skrytu vlastní mysli slyšíme hlasy hovořící o všem 

všemi možnými způsoby. 
 

(Salman Rushdie) 
 

* 

BYLO NEBYLO 
Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli. 

(Heinrich Heine) 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ V KULTURNÍ KAVÁRNÉ JABLOŇ. Asonklubané, 

kteří ve čtvrtek 21. října 2004 vkročili do Jabloně, aby se zúčastnili obvyklého setkání, zůstávali stát 

ve dveřích poněkud zmateni. Samozřejmě jsme v kavárně byli, neseděli jsme ale na stupínku v záři 

lamp, nýbrž tam dole v tmavém koutku. Nejspíš abychom se vyhnuli pýše, co předchází pád (z 

jeviště). S Milanem Čechurou jsme plánovali vydání malé knížky žertovných miniatur s názvem 

100 x. Lubomír Mikisek se skromně přiznal, že v zemi literárních soutěží dobyl zas nová území – 

Šternberk, Čelákovice a Poděbrady. Marek Velebný podrobně povyprávěl o setkání literárních 

klubů ve slovenském Martině. Přivezl album plné fotek, od zahraničních kolegů pak celou horu 

publikací (ostatním jsou teď k dispozici v knihovně) a všechny si nás vyfotil. Irena Velichová si na 

oslavu vítězství v kladenském klání Nepište do šuplíku konečně objednala jahody se šlehačkou. 

Cestou k Jabloni napsala čtyřverší, ve kterém pěkně bušilo. Daniel Mikeš (v klobouku) se záhy po 

příchodu ocitl v palbě otázek. Vyzvídali jsme, jak bylo v Olomouci na Slam poetry a jak ve 

Strašicích na akci Židle. Bavili jsme se: na Židli přišel pozdě, básníky nenašel, marně pak běhal 

se židlí po lese a volal… Helena Šlesingerová předala Jiřímu Č. Ulrichovi autorské výtisky úplně 

čerstvé malé knížky Identity. A taky ostatním. A taky v pořadí už třetí sbírku Markéty Irové Zpola 

splněné sny. A taky knižní dary od Vladimíra Novotného. Navrch poslední číslo časopisu Host. 

Lucie Koutná nesla do Čajírny v Pallovce na hudební večer na útlých zádech obrovskou kytaru. I 

Josef Korous zaskočil. Svatava Heinlová. Hedvika Bartošková. – Nová básnířka, která si 
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“vydala” ve vlastním nakladatelství Hedvíkoviny svazeček veršů Malé básně ze tmy (2004). 

Přítomné muže nejvíce zaujala poslední… 

 

Hedvika Bartošková: RECEPT NA IDEÁLNÍHO MUŽE 

 
Dříve, než zhostíš se kuchařiny, 

připrav si pečlivě suroviny. 

 

Vezmi hrst mužnosti, 

druhou hrst síly, 

měly by toho být dva stejné díly. 

Jiskrný pohled a vlnitý vlas, 

možno-li, výtažek 

všech mužských krás. 

 

Dej hodně něhy a laskavosti, 

ochotu pomáhat v domácnosti. 

Kulturní rozhled a hudební cit, 

ten by ten vysněný jistě měl mít. 
 

Vtip, šarm a hovornost, 

výborné nápady, 

přidej hrst bystrosti 

pro všechny případy. 

 

Chrabrost a odvahu, 

co všechny skolí, 

klepni dvě vajíčka, 

dej špetku soli… 

 

… každý jsme upečen z jiného těsta, 

k idolům nevede přírodní cesta. 

A tak nám zbývá jen jediná šance: 

užívat každý den dvě lžičky tolerance.

- H. B. (*1983) je básnířka, žije v Plzni a zde také studuje Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. 

 

* 

LISTOVÁNÍ 
* DĚKUJEME: 

     Za nabídku. Básník a výtvarník Lukáš Kudrna (*1980), který už v r. 1997 v Ason-klubu vydal 

malou knížku s názvem Já píšu poezii, je nyní posluchačem Vysoké školy umělecko-průmyslové 

v Praze (ateliéru Ilustrace a grafiky) a docela rád by ilustroval některé z nových asonklubích 

publikací!  

 

* VÍTÁME:  
     Veronika Nováková (*1981), kterou jsme přivítali v minulých Listech, už pro nás přestala být 

velkou neznámou. Žije v Plzni a zde je posluchačkou Fakulty humanitních studií ZČU (oboru 

blízkovýchodní studia). Píše prózu zaměřenou například na sci-fi.  

     Díky básnířce Aleně Modré jsme v září objevili mladičkou autorku Terezu Jašovou (*1989) 

z Kladrub u Stříbra. Je prý žákyní 9. třídy základní školy a fanatickou čtenářkou všeho a 

v jakémkoli množství.  

     Naopak básník Vladimír Paleček (*1975) z Březové s námi ukončil veškeré kontakty a nepřeje 

si už ani dostávat Plže. Žádný důvod bohužel neuvedl. O autorovi sbírky Mimomezikam (2004) je 

ale známo, že nemá rád literární soutěže a nejspíš také literární organizace a spolky? 

 

Tereza Jašová: MŮJ PORTRÉT 
 
Jak Robin Hood já chci se rvát, 
za spravedlnost bojovat. 
Můj strom je jeřáb spanilý, 
on hladký je mi na dotek, 
jak z pavučiny zámotek. 
Dík tomu je mi tolik milý, 
kmínek má útlý, skoro bílý. 

 
Albatros létá s větrem o závod 
a pod ním mizí míle vod, 
má volnost, tu tak mít, 
na volné noze chci si žít. 
Neb harfou též bych býti chtěla, 
té hlas jsem vždycky záviděla. 
Já nevynikám velkou pílí, 
však jsem to já, teď v tuto chvíli.
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* 

OZNÁMENÍ 
 

* Oznamujeme všem příznivcům, že od 30. září 2004 jsou barevné Listy Ason-klubu podobně jako 

bílé stránky Plže k dispozici též na webových stránkách Knihovny města Plzně: www.kmp.plzen-

city.cz. 

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* ŠTERNBERSKÝ ZÁPISNÍK 2004. V úterý 14. září 2004 v 17.00 hodin byly radnicí ve 

Šternberku v prostorách bývalého augustiniánského kláštera vyhlášeny výsledky V. ročníku 

literární soutěže Šternberský zápisník. Porota hodnotila celkem 148 zaslaných prací, z toho byly 43 

příspěvky poezie, ostatní tvořily povídky, fejetony apod. V kategorii volné téma autorů nad 15 let 

se na druhé příčce umístila povídka Lubomíra Mikiska (*1950) z Plzně V jiném světe, v kategorii 

poezie na třetí příčce opět Mikiskova báseň Sonet pro ženu. - Více informací na http://www.kultura-

stbk.cz/knihovna/soutez.html. 

 

* HLAVNICE A. C. NORA 2004. Ve slezské obci Hlavnice nedaleko Opavy se v polovině září 

uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků XI. ročníku soutěže pro mladé prozaiky do 30 let 

Hlavnice A. C. Nora. Práce posuzovala odborná porota ve složení doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. 

(předseda), Věra Frydrychová, Lydie Romanská, Richard Sobotka a Oldřich Šuleř. Do Plzně 

tentokrát putovalo zlato! Talentovaná plzeňská prozaička Tereza Jandová (*1979), jež 

momentálně bydlí ve Zbůchu, získala za povídku Potměchuť 1. místo. (Text vyšel v Ason-klubu 

v podobě malé knížky s podtitulem Povídka beze jména počátkem ledna 2004). Jedno z čestných 

uznání za práci s názvem Potřebuji člověka připadlo dále Slavoji Pískovi (*1975). Titul jeho 

soutěžní prózy byl použit rovněž pro název almanachu. Autor pochází z Krabčic, je absolventem 

Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity, žije v Plzni a působí jako programátor, 

překladatel a spisovatel. Publikoval kolem patnácti odborných knih z oboru informačních 

technologií. Podrobněji viz http://www.slavojpisek.cz. - Více o výsledcích soutěže a oceněných autorech na 

http://vismo.obce.cz/hlavnice. 

 

     Od TEREZY JANDOVÉ: Překvapení: 

     Dobrý den, posílám Vám zábavnou historku, neboť mám radost... Dnes jsem opět po letech 

otevřela schránku na dopisy a vypadla na mě složenka. Inu, jistě nějaký nedoplatek, pomyslela jsem 

si. Však mě již nejednou (téměř) stíhali exekutoři... Ejhle, včas jsem se však zarazila a prohlédla si 

složenku pořádně... Moc si s tiskopisy podobného charakteru nerozumím. Každopádně jsem zjistila, 

že na složence je uvedena poměrně vysoká částka. Posílali mi ji z Hlavnice. Posléze mi došlo, že 

jsem se účastnila Hlavnice A. C. Nora. Složenka koukala na mě a já na ni. Proč mi ji poslali? Je to 

snad odměna za to, že tam nepřijedu? Zahlédli někde moji fotografii a zalekli se? Pak jsem, 

zpocená úsilím, na internetu zjistila, že je to odměna za první místo. Ocenili mou povídku 

Potměchuť první cenou. Ano, přesně tu povídku, o níž kritik Milan Šedivý prohlásil, že je to... 

slabota? Odvárek? Čajíček pro miminka? No, možná je, ale ty prachy za ni jsou dobrý, ne?! 

Hlavně, že to nebyli exekutoři! Přeju hezký den a hodně radostného plžení, mlžení a podzimkování. 

Tereza Jandová (Zbůch, 22.9. 2004) - Onou “poměrně vysokou částkou” bylo 5.000,- Kč. 

 

 
 

* LITERÁRNÍ CENA VLADIMÍRA VOKOLKA 2004. O prvním říjnovém víkendu, v sobotu 

2.10. 2004 v 17.00 hodin byly v Děčíně slavnostně vyhlášeny výsledky VIII. ročníku Literární 

ceny Vladimíra Vokolka. Letos se do soutěže přihlásilo 57 autorů z celé České republiky a jejich 
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práce hodnotila porota ve složení Václav Vokolek (předseda), Radek Fridrich, Michal Jareš, Marta 

Ljubková a Tomáš Řezníček. Západočeši tentokrát na stupně vítězů nedosáhli, dvě jména se však 

objevila alespoň ve sborníku vybraných prací, který vydala Městská knihovna Děčín v edici 

Nomisterion. Básník a učitel Tomáš Makaj (*1974) ze Strašic tam má zařazeny básně *** (Jsem 

od rána Čas) a *** (Listoklad barev), Barbora Smutková (*1977), která pochází z Plzně a 

momentálně žije v Českých Budějovicích, básně *** (Co blázníš) a *** (Zarytě mlčí). - Více o 

soutěži se můžete dozvědět např. z článku Michala Jareše: Na stejném místě, v jinou dobu (Tvar, r. XV, 2004, č. 17 z 

21.10., s. 6) nebo z webových stránek http://www.dcknihovna.cz. 

 

 
 

* MARTIN ŠIMEK V KLATOVSKÉ LITERÁRNÍ VINÁRNĚ U ZVONU. Plzeňský básník 

Martin Šimek (*1975) už v červnu na Dnu poezie na velhartickém hradě přijal pozvání manželů 

Kosových a v úterý 12. října 2004 v 19.30 hodin byl hostem pořadu klatovského Hifiklubu v tamní 

Literární vinárně U Zvonu.  

 
     Od EVY a JANA KOSOVÝCH: Večer Martina Šimka byl skvělý a měl velký ohlas. V 

Klatovském deníku vyšel článek s fotografií. Kosovi (Klatovy, 18.10. 2004) - Zmíněný článek viz: 

KŘÍŽ, Martin: Básník recitoval v podzemí. = Klatovský deník, 2004, 14.10., s. 11.  

 

 
 
* JAN GREGOREK V ROKYCANSKÉM DENÍKU. Na Stránce mladých Rokycanského deníku 

se už podvakrát čtenářům představil básník a prozaik Jan Gegorek (*1985), člen Ason-klubu a 

student Střední odborné školy obchodní v Plzni v Nerudově ul. (oboru knihkupec). Ve čtvrtek 14. 

října 2004 zde na s. 11 byla kromě další povídky uveřejněna rovněž Honzova fotografie. 

 

* 

SLAM POETRY 
 

     Ve středu 6. října 2004 v 18.00 hodin se v plzeňské Kulturní kavárně Jabloň uskutečnilo krajské 

kolo II. ročníku celonárodní soutěže v slam poetry – klání v autorském přednesu vlastních 

básnických textů. Vítězové z jednotlivých regionů se pak v rámci IV. ročníku mezinárodního 

festivalu Poezie bez hranic utkali na národním finále v sobotu 9. října 2004 v Pavilonu E výstaviště 

Flora v Olomouci. Plzeňsko tam z rozhodnutí poroty reprezentoval zdejší vítěz - básník, hudebník a 

člen Ason-klubu Daniel Mikeš (*1976) z Hrádku u Rokycan. Více o festivalu i slamu se lze dočíst 

např. v článku Radima Kopáče: Show a báseň (Reflex, 2004, č. 42, s. 26 – 27) nebo přímo na 

webových stránkách www.poetry.cz. Tady, v elektronické verzi nezávislého zpravodaje 

Festivalové minuty, přesněji v jeho speciální příloze Slam poetry z neděle 10. října, se kromě jiného 

píše: “…Nu což, některá samoúčelná slova na P – viz alkoholická i fekální ,poezie´ plzeňského 

Daniela Mikeše (…) - jsme ani slyšet nemuseli, kdo z nás se někdy neposral ve vlaku a pak, 

neumyt, nesmrděl?” - Usmíváme se na Nezvala. Že “poezie, ve které neobstojí slovo ,česnek´ je tolik odlehlá 

člověku”? Říkáte česnek? Ohoho! Zeptali jsme se přirozeně šéfredaktora, zda uvedená slova “na P” v barevných 

Listech smíme otisknout. A Dr. Novotný popřemýšlel a otázal se: “Říkají to ti básníci sami o sobě, nebo o druhých?” – 

“O sobě.” – Potom to nejsou sprostá slova.” - Čtenářům-puritánům se ale pro všechny případy omlouváme…   
 

     * Od LUCIE KOUTNÉ: Slam poetry (Jabloň, 6.10. 2004): 

     Celkem jedenáct básníků se utkalo v soutěži netradičního recitování poezie. Pokud nevíte, oč se 

jedná, doporučuju přečíst letáček, ale myslím, že básníci vědí. Jabloň praskala ve švech, chci říci ve 

zdech. Dva uvaděči, rádoby vtipní, burcovali diváky k potlesku, dupotu, pískání apod. Na začátku si 

účastníci vylosovali čísla. Ason-klub zastupovali: J. Č. Ulrich, Eva Fulinová, Dan Mikeš a Karel 

Soukup. Musím však podotknout, že jsem byla trochu zklamaná, čekala jsem, že tam bude víc 

profíků. Z těch, co mě nejvíc zaujali, to byli: J. Č. Ulrich, Dan Mikeš a Béďa. Někteří nepochopili 

http://www.poetry.cz/
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smysl tohoto druhu recitování, např. si vybrali nevhodné básničky, příliš poetické a vážné nebo 

morbidní. Často na nás básníci útočili sprostými básničkami. Nic proti sprostým básničkám, ale 

musí se to umět napsat a podat. Samotný fakt, že je básnička vulgární, přeci neznamená, že zaujme 

posluchače. Další chyba, které se někteří soutěžící dopouštěli – zbytečné vykecávání, než se 

dostanou k tomu podstatnému, k recitaci. Nemá smysl říkat, jakého druhu básnička je a proč si ji 

vybrali, vždyť mají na svůj výstup jen tři minuty. Ale dost kritiky. Po prvním kole byla přestávka. Dj 

pouštěl nahlas techno hudbu. V druhém kole si to někteří pokazili a někteří byli ještě lepší. Zkazil si 

to např. Béďa, což mě docela mrzelo. První básničku měl vtipnou, o zvířátkách, kdy jen vydával 

různé zvuky, při druhém výstupu však vybral básničku vážnou a to mu příliš nešlo. J. Ulrich nám 

přečetl milostný dopis, určený patoložce, a vyzval ji, jestli je mezi námi, aby se po přečtení 

přihlásila. To bylo hodně dobrý, vtipná pointa. Teď k tomu podstatnému. Po druhém kole byla 

chvíli přestávka, kdy byli diváci zvědaví, jak to dopadne, a soutěžící ještě zvědavější. Vyhrál Dan 

Mikeš! Myslím, že si to opravdu zaslouží. Už v Hifáči na svém autorském čtení 5.10. 04 předvedl, že 

si dokáže získat obrovské množství diváků. Často si dělá legraci i sám ze sebe, předvádí se, křičí, 

dělá ksichty, je mu dobře rozumět, ví, o čem mluví. Má svůj styl. A lidi se smějí a pískají. Když křičí 

“No a co”, je to jakoby nás všecky chtěl seřvat. Divák aby se bál, že přijde až k němu a vlepí mu 

facku, tak je to věrohodný. Jinak myslím, že jsem se dobře pobavila, viděla jsem jiný druh recitace a 

jsem ráda, že se Slam poetry mohla uskutečnit v Jabloni. (Plzeň, 8.10. 2004)   
- L. K. (*1980) je básnířka a prozaička, absolventka Pedagogické fakulty ZČU (oboru manažer výtvarné kultury), 

žije v Plzni.  

 

     * Od Davida A. Šakala: Slam poetry čili Skepse se potvrdila: 

     K podobným akcím mám poměrně skeptický přístup. Výkony, které jsem večer 6. října v Jabloni 

viděl, potvrdily můj názor. Evropské kulturní kořeny jsou prostě jinde.  

     Zůstal jsem stát u baru, dál jsem se prostě nedostal. Jabloň byla přecpaná. Soutěžící prezentují 

své vlastní texty, délka přednesu maximálně tři minuty, taková jsou pravidla. Kolem půl osmé to 

začalo, nejprve sociální text o nezaměstnanosti a buzeraci v zahraničních firmách (s maturitou/ 

nenechám se buzerovat Siemensem a Matsushitou), pak Jirka Ulrich přečetl svého Exhibicionistu. 

Několik dalších soutěžících nevýrazně drmolilo své texty. Starý divadelník Šolc sdělil, že poezie jsou 

jeho vitamíny, maník v černé kšiltovce vyřval příběh o hlenu na okenní tabulce a tryskajícím hnisu. 

     V druhém kole se přitvrdilo. Šolc předvedl sebestředné vystoupení. Nechtěl odejít po třech 

minutách a se slovy, že se sám diskvalifikuje, “oblažil” publikum další básní. Černá kšiltovka do 

nás nahustil sračku o tom, jak se s nějakou slečnou nejprve zhulil v lese a pak začali souložit 

(“narvu ti svoji tečnu do klína”) a jemu při souloži povolil svěrač. Ubohá hromada hoven. Čekal 

jsem, kdy se ve dveřích objeví duch Bukowského a Tarantina a pěstmi se budou dožadovat 

autorských práv. Asonklubák Mikeš nezůstal pozadu, naběhl do lidí a spustil o tom, jak se ožral, 

poblil celou hospodu, pochcal a posral a pokaždé to okomentoval: no a co. A pak se zase ožral a … 

No a co! Jestliže první text měl alespoň nějakou pointu (já jsem debil, ty jsi debil, my jsme 

dvojčata), druhý tvořily jen prázdné věty. Z celého druhého kola mě zaujala jen Jirkova báseň 

Milostný dopis, který píše patoložce. Ztvrdlý játra, výduť na srdci a zvětšená prostata, umíš si 

udělat srandu sám ze sebe. Jsi pašák, Jirko! 

     Po přestávce se vyhlašovali vítězové. Vyhrál náš asonklubí kocour v botách. Jako přívažek 

zařval ještě dvě básně. Tristně působili i dva moderátoři – mluvili jak cvičený prasata a postrádali 

vtip (doufám, že jsi jim za to, Tomáši, nezaplatil). 

     Ne, nečekal jsem recitační soutěž (ačkoli zrádné široké plzeňské á jsem zaslechl často). Ale o 

tom slam není. Je o exhibici a performanci, ale ani ty soutěžící nepředvedli. U “slamařů” mně 

nevadily ani vulgarismy ani povětšinou bezobsažné texty (s tím jsem tak trochu počítal), ale 

neschopnost přednášet nebo spíše brblat či řvát texty zpaměti. 

     Dusil jsem se dredatou nezávislostí. Musel jsem pryč. Čekal jsem na tramvaj, v kolejích běhala 

myš, trochu pršelo a já pozoroval neon KULTURNÍ KAVÁRNA JABLOŇ. Had se válel u kořenů 

s báglem plným žitavek. Nebylo totiž co nabízet! (Plzeň, 8.10. 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. 
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     * Od JOSEFA KOROUSE: Slam poetry 6.10., Jabloň: 

     Dojmy? Jak někdo zkusí trochu zapřemýšlet, má padáka. Co se naopak chytlo, byly texty typu: 

“Roztáhnul jsem kundu/ a posral si bundu...” Ne že by mě to uráželo, ale co je na tom zajímavého? 

Měl jsem trochu pocit, že spousta diváků má radost, když někdo dává na odiv zážitky a myšlenky, za 

které se oni tak trochu ještě stydí, ačkoli proč, když jsou tak “hustý”, že? Je to přece život, ne? 

Odpovídám: pro někoho... Bylo zajímavé sledovat to hemžení v salónku, kam jsem se vetřel s tím, že 

jsem z toho Asonu jako účinkující J. Č. Ulrich a Dan Mikeš (ale ne že by to někoho zajímalo), a kde 

se k předhození davu, který se pomalu, ale nemilosrdně rozjížděl, připravovala různá básnická 

individua: starý pán z divadla snažící si dokázat, že je věčně mlád, opravdu vykolejený básník s 

anarchistickou image počátku století a blíže nespočítanou psí smečkou, depresivní upírka Eva 

s trpícím přítelem, který si asi o poezii neudělá hezký obrázek...  Číšník běhal venku s prosbou, aby 

lidi vraceli půllitry, že není do čeho nalejvat, tak to se asi v Jabloni na setkání přátel literatury 

často nestává. Vykolejený anarchobásník si našel sobě rovné a konspiroval s nimi, že je to nefér a 

druhé kolo by se mělo zopakovat. Starý pán odpadl, další veterán, J. Č. U. byl naopak pochválen za 

milostný dopis patoložce. Většině poetů uvyklých na trochu jiné prostředí docházelo, že nemají 

šanci. Vyhrál Dan (Mikeš, Danů tam bylo víc), který do toho šel jako všichni: bez nejmenšího 

ponětí, co to ten slam vlastně je. Ale jeho lihově-lidová poezie se líbí skoro všude, slam neslam. 

Takže co to vlastně bylo? Spousta lidí, ale proč? Hip hop letí? Co mělo tohle společného s hip 

hopem? Jednoho člověka s gramcem u pódia? Dvoumetrového zajíce, který naivně zkoušel něco-

jako-rapovat a nikdo si toho asi ani nevšiml? Větší než velkou míru vulgarismů nutných k zaujmutí 

publika? Kdyby se to jmenovalo třeba “fekálně anální báseň ve volném stylu” nebo tak nějak, 

dobře, to bych chápal. Chápu i, že je těžké rozjíždět tady něco, co skoro nikdo nezná. Tohle bylo ale 

vyloženě kontraproduktivní, možná se povede založit nějaký nový fuck-pub-shitový poetický 

subžánr, bezva, ale s tím, co bylo o slamu napsáno na letáku (a co předvedl improvizovaně jeden z 

pořadatelů), to nemělo NIC společného. Josef Korous (Plzeň, 17.10. 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. 

     

     * Od JIŘÍHO Č. ULRICHA: Slam poetry a dvě básně,       
     které jsem si napsal pro klání v Jabloni, domnívaje se, že budou dostatečně průrazné. Naučil 

jsem se je zpaměti, avšak v Jabloni neřekl. A dobře jsem udělal. Hned po úvodních slovech 

moderátora, který vyzval obecenstvo, ať se řádně rozparádí u baru. Do arény lvům jsem předhodil 

své dvě miniaturky s trochu pikantními pointami, kde jsem se rděl, když jsem nazval jistou část 

ženského těla “růžovým tunýlkem”. Což byla slabá kanonáda proti dělostřelectvu favoritů s výrazy  

typu: pí…, ku…, ho…, ču… které vyvolávaly ohlasy nadšení. Své umístění v polovině pole považuji 

za úspěch už vzhledem k padesáti letům věkového rozdílu oproti obecenstvu. Jenom mi bylo líto 

básníků, kteří přišli v naději, že podají divákům pokrm své poezii citů a pocitů. Nepodali. Lze těžko 

s mikrofonem v jedné, s papírem v druhé ruce a moderátorem výše uvedeného typu vedle sebe. A 

také: halasiví a senzacechtiví byli v přesile. Sameťáci neměli šanci, ani smirkaři, ani buřiči, kteří 

vědí, proč se bouří. Ale proč znečišťovači životního prostředí? Na příští slam si vezmu megafon a 

v zoo se budu učit zvířecí zvuky. (Plzeň, 8.10. 2004) 
- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik a dramatik, herec a režisér Divadla pro Nepřítomného Diváka, žije v Plzni. 

 

Jiří Č Ulrich 
 

ČAS 
 

Čas tě šlehá jako bič, 

vteřina, minuta, už je pryč, 

ať jsi lenoch nebo dříč. 

Kde ukryt k tomu klíč? 

Anebo – janebo. 

Anebo ti čas protéká mezi prsty jako zrnka 

písku na prosluněné pláži, jako jiskřivá voda 

v klidném potůčku u stavidla,  

zatímco sníš, toužíš, věříš a čekáš. 

Ne, nemáš křídla 

a stoupáš-li vzhůru,  

pak jak ten míč, 

co šleh ho bič, 
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vteřina, minuta už je pryč, 

neznáš k tomu klíč. 

Je dobrá, nebo zlá 

Vůle, co vzhůru tě vynesla? 

Vždycky ti souzen kolmo pád, 

nerad jsi možná, anebo rád? 

Věříš ve věčný život snad? 

Čeká tě prima kamarád. 

Uloží tě navždy … spát. 

Čas tě šlehá jako bič, 

vteřina, minuta už je pryč. 

Vždycky jsi lenoch a vždycky jsi dříč, 

nalezneš k tomu klíč. 

Žij, jako bys času dal do tlamy boxerskej 

úder, 

a ser na něj z vejšky. 

A miluj celým tělem a duší 

tělo a duši  

podobnýho votroka, kmáne. 

Pak staneš se pánem. 

Radostí rozkvete se bič, 

vteřina, minuta už je pryč. 

Už nejsi balónek, už nejsi míč,  

změnil ses v zakletý zámek,  

změnil ses v kouzelný klíč. 

A tu to máme: 

věčně zpívají beze slov lesy 

a nehnutý kámen se dívá skelným pohledem 

žabáka. 

Ať. No, pánové a dámy: ať si zakváká. 

Ať! Ťťťťťťť. 

Čas! Ťťťťťťť!… ť 

No ano, čas. 

 

BUDÍK 
 

Tak já vám něco řeknu, ale to mi nebudete věřit. 

Já si každý večer natahuji budíka, to je co? 

Že vy taky? Jenže, já jsem, ty brďo, důchodce. To je děsný slovo. 

Takže já, důchodce, si budík natahovat nemusím, můžu si spát, jak dlouho chci. Heč! 

Proč to dělám? Abych si zkontroloval, že nejsem zapomnětlivej, a proto… slyšíte? 

Tik tak tik tak, jako lidský srdce. 

Zkuste si dát ucho k svýmu srdci, teda bez mikráku nebo steťáku, nejde to. S budíkem to jde. 

A tak poslouchám 

a slyším v budíku jako v lastuře, ne, to tvoje srdce vynořené z hlubin času, 

vzpomínám si, jak jsem mu naslouchával, 

jak jsem prociťoval jemná chvění radosti, úzkosti, odevzdání, naplnění… 

A ty jsi naslouchala hudbě mého srdce. 

Až k dvojhlasu. I  disonance k harmonii patří. 

Tvá kávová hruď byla vysílačkou s dvěma růžovými knoflíčky. 

Tvá ňadra, dva štíty, které jsem musel překonávat na cestě k tobě. 

Někdy cesta blízká, jindy cesta daleká. 

Zapadala. Zapadalá uschlým listím. Ššššš 

Naslouchám. Dozpátku. 

Ale proč to ranní probouzení? Crcrcr! 

Aby ten sen - ne k smutnému konci. 

Vstávám, znovu vykročit! Kam? 

A těším se na večerní vzpomínky. 

Dosud. 

Jednou mě budík ráno neprobudí. 

Anebo jak jde, přijde pozdě. 

Pak řekne se: osamělej, zbytečnej. 

A řekne se: obyčejnej, starej… budík. 

 

 

     * Od MARKA VELEBNÉHO: Šestého října: 

     Šestý říjen, dříve Den československé armády a Karpatsko-dukelské operace. Dnes roku 2004 

nádherný den, kdy byla ještě v době babího léta možnost koukat po městě po holkách. Kam jít? 
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Literární pozvánka lákala do Polanky či do Jabloně. Vybral jsem tu třetí, posezení s přáteli. Ale 

před 20. h jsem zašel do Jabloně, bylo tak plno, že jsem se za dveřmi nemohl ani otočit, ledaže bych 

tam stál a nedýchal. V tom kouři by to bylo dobré, ale moc dlouho bych to nevydržel, navíc vzadu 

jsem nic skoro neslyšel. Tak jsem odešel a nakoukl na pódium jen přes okno a zašel ještě juknout do 

Polanky, kde jsem narazil na Mili s literárním deštníkem a paní Novotnou a vyfasoval kávu. 

Dozvěděl jsem se o své povídce Telefon a byl jsem pozván ještě na chvilku na posezení v zákulisí. 

Takže prima večer a nejen na Primě. Dobrou. M. V. (Plzeň, 6.10. 2004) 
- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a momentálně 

je zaměstnán v technické inspekci. 
 

     * Od DANIELA MIKEŠE: Postřehy Mikeše z Olomouce I.: 

     Byl jsem požádán, abych napsal tzv. reportáž o své cestě a účasti na finále II. ročníku Slam 

poetry, konajícího se v rámci IV. ročníku Poezie bez hranic v Olomouci, a tak tedy píšu. Vše to 

začalo, když jsem si v Plži přečetl pozvánku na regionální kolo Slam poetry (konané 6.10. 2004 

v Plzni v Kulturní kavárně Jabloň ), a protože jsem dost ulítlej, přihlásil jsem se, aniž bych přesně 

věděl, do čeho jdu. No a tímto chci všem z Jabloně, především pořadatelům a hlavně porotě a také 

všem soutěžícím poděkovat za podporu a za možnost reprezentovat naše západní Čechy na 

celonárodním finále (9.10. 2004). Také bych se rád touto cestou ještě jednou omluvil své milované 

přítelkyni Janičce za svou netaktnost a hulvátství. Promiň. Jo a k té Olomouci. Pokud Vás to tedy 

bude zajímat, tak si pokračování přečtete v příštím čísle, neboť nejsem zvyklý psát souvislé věty a 

navíc jsem v časovém presu a popravdě jsem to celé nestačil dát dohromady před uzávěrkou tak, 

aby se to dalo alespoň číst. Takže fakt “ sorry” všem těm, kdo si o Olomouci chtěli něco přečíst 

v tomto čísle. Mikeš (Hrádek, 25.10. 2004) 
- (D. M. (*1976) je básník a hudebník, žije v Hrádku u Rokycan a pracuje v Železárnách Hrádek.( 

 
     * Od TOMÁŠE T. KŮSE: Vypadá to, že pokaždé jednou za rok poruším své předsevzetí nepsat 

do “vzkazů”... Tak tedy napřed o Slamu. Pravda, přišlo trochu více lidí, než mohl kdokoli očekávat. 

Ale to je dobře pro samotnou myšlenku, hůře pak pro soutěžící, jejichž produkce se neobejde bez 

mikrofonu. Jinde to ale nebude jiné... Moderátoři splnili svou úlohu. Nikomu nenadržovali a hlavně 

pořád mleli. Nebylo ticho, které by rozbíjelo atmosféru. Atmosféra byla taková, jaké přišlo 

publikum. To se také nikdy nezmění...  

     Málokdo v Plzni asi ví, co Slam skutečně obnáší. Soutěžící proto logicky trošku vařili z vody. Ale 

i za to dobře. Na adresu kritiky úrovně vystoupení nelze než zvolat: “Běžte si to zkusit sami, 

srabíci!” Každý, kdo na pódium vystoupil, šel vědomě mezi zvěř, šel s kůží na trh, každý mohl být 

roztrhán. Je to trošku jiný pocit, než na běžném čtení, kde si diváctvo udržuje taktní odstup a na 

závěr taktně zatleská. Každému kdo na pódiu byl, říkám do očí: “Seš frajer!” Na posledních dvou 

festivalech v Olomouci jsem zažil několik skvělých slamových vystoupení a též workshop s Marcem 

Smithem, který je považován za zakladatele Slamu jako takového. Je to prostě takový Slam Papi. 

Tak tedy. V první řadě je nutné si uvědomit, že ve Slamu jde v podstatě z poloviny o herecký výstup. 

O performanci vlastní poezie, o show, které těžko dosáhneme, budeme-li koktavě číst textík ze 

zmuchlaného papíru. Oční kontakt s publikem se zdá být v mnoha případech stěžejním 

komunikačním prostředkem. Je třeba také pracovat s hlasem, rytmem, mimikou, pohybem! A v 

neposlední řadě jde o výběr textu. Troufám si říct, že text by měl být napsán přímo pro živou 

produkci. Těžko se chytnou složité lyrické výjevy. Jde o zvukomalbu a melodičnost, kterými se stává 

text pro publikum okamžitě uchopitelný. Tedy kvalitní text, kvalitní interpretace a také kvalitní 

příprava. Co nám chybělo? Někdy jedno, někdy druhé, vždycky to třetí. Proto zvítězil Mikeš, byl 

nejhlasitější, v projevu nejjistější a trefil se. Diváci v Olomouci byli úplně jiní, už trošku věděli, co 

se od Slamu čeká, a proto si tam plzeňský vítěz ani neškrtl. (...ne že bych mu nepřál) ...o jedno se 

pokusíme... Ještě než bude další celonárodní kolo, uspořádáme ještě jeden Slam, takový interní. 

Seženeme nahrávky špičkových vystoupení a budeme je promítat, pozveme německé slamery, ať živě 

ukáží, o co jde. A uděláme to ve větším, pravděpodobně na Jižáku.  

     Nejde o to šokovat, rozesmát, i když se to může zdát jako jednodušší cesta. Německá slamerka a 

performerka … mne v Olomouci uchvátila zvláštním způsobem. Ani trošku nepracovala s pohybem, 
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ale její práce s hlasem a melodický desetiminutový text, jehož každá řádka končila stejnou slabikou, 

ve mne vyvolával pocit, jako bych byl v loďce na moři. Seděl jsem v druhé řadě. Pak mne napadlo 

otočit se dozadu do sálu. Spousta diváků se najednou tak kývala a pokyvovala ze strany na stranu, a 

hou a hou a hou a hou, a nikdo ani nedutal. I takový může být Slam... (Plzeň, 26.10. 2004) 
- T. T. K. (*1978) je básník a prozaik, čerstvý absolvent Fakulty humanitních studií ZČU (oboru kulturní antropologie 

předního Východu), žije v Plzni a zde také působí jako umělecký manažer Kulturní kavárny Jabloň.  

 

* 

FÉNIXOVY CESTY 
 

* DAVID RŮŽIČKA: Monolog samozvaného pseudoživotopisce aneb Kronika výpravy  

                                      do Teplic a Dubí po stopách Básníkových 
  
     “Mladí by měli přijet sem na sever, chodit po horách a přemýšlet,” parafrázuji citát z kohosi 

významného, kdo hodnotil vliv Českého středohoří a Krušných hor na vlastní tvorbu. Takže jedinci, 

kteří s námi nejeli na výlet po stopách mládí básníka Milana Šedivého o mnoho přišli. Už proto, že 

nás svým dosavadním životem i místem, které působilo na Milanovu poetickou vnitřní tvář, 

provázel sám Básník. Dorazili jsme tři. Já, Helena Glatterová a Milan. V průběhu následujících dní 

přicházely esemesky s omluvami, proč dotyčný přihlášený nemůže přijet. Na první čáře vedou 

školení  členů volebních komisí. Inu, studenti si potřebují přivydělat. Příjezd do Teplic, noc první. 

Jsme transferováni do lázeňského městečka Dubí. Ubytováváme se ve škole a čeká nás první 

vlastivědná vycházka. 

     Věděli jste například, že svoji první báseň Milan napsal v roce 1994 pro slečnu Horskou a to 

shodou okolností v ulici nesoucí též jméno Horská? A zatímco nám Milan popisoval své básnické 

rozechvění, jak seděl promočený a prokřehlý za jednou z garáží odlehlé části města, verše z něj 

takřka neovladatelně tryskaly na papír, kdosi na nás v tu chvíli zavolal: “To je teda pěkný, ničit tady 

garáže!” Vlastník skrytý ve tmě zřejmě nabyl dojmu, že náš básník má na mysli zcela jiné tryskání. 

Tak jsme se raději vydali o kus dál.  

     To jsme si dali! Horská ulice totiž ústí přímo na pověstnou E 55! Milan ovšem tvrdil, že v této 

části města vše vypadá ještě kultivovaně. Od pasáků nám coby kolemjdoucím nic nehrozí, akorát 

jednou nějaký člověk koupil dům, co býval Night Clubem, a našel ve sklepě zabetonované dvě 

mrtvoly. Kráčeli jsme okolo výkladních skříní s pohybujícími se slečnami, které tak zkoušejí 

nalákat zákazníky. Pohyby jsou trošičku směšné a dívky připomínají spíše nemotorné křečky 

v akváriu, kteří právě loudí kus mrkvičky. Vzpomínáme na brouzdání Amsterdamem, podobnými 

uličkami, debatujeme o životě, údělu těchto děvčat, tvrdosti současného života, nezaměstnanosti 

zde na severu a z toho vyplývajícího malého zájmu o kulturu. Úděl básníka v oblasti Podkrušnohoří 

rozhodně není lehký. Z rozjímání nás vytrhne nápis Ovoce - zelenina na jednom z domů. 

Neobvyklé přerušení souvislé řady erotických podniků. Leč dle oprýskané fasády a zrezivělých 

rolet krámku lze usoudit, že řidiči kamiónů nebo němečtí turisté sem přece jenom nezajdou pro 

čerstvý salát tak často, jako docházejí za službami nabízenými u sousedů. Smutný obraz naší 

ekonomiky. Chmury rozežene teprve krásně nasvícený chrám ve stylu benátské renesance. Trošku 

ironicky vyzní jeho zasvěcení: Neposkvrněného početí Panny Marie. Ne zas tak daleko odsud stojí 

u lesa malá hájenka. Dnes obsazená Vietnamci, pro nás významná tím, že Básník tam žil do věku 

svých dvou let. A kdyby nebylo teplické porodnice, mohla být prohlášena za Lyrikův rodný domek. 

Do budoucna by tedy Ason-klub s Fénixovými cestami mohly na fasádu umísit alespoň pamětní 

cedulku z mramoru a bronzovou bustu. 

     Kráčíme podél potoka zpět. V Koněvově ulici 376/16 pak smíme spatřit okno přízemní 

místnosti, snad kočárkárny nebo kumbálu, kde básník piloval svoji slovesnost ještě než se stal 

Básníkem. To mu bylo 17 let a s partou přátel zde sepisovali první neumělé příběhy. Dobrodružné a 

romantické. Vyráželi na výlety na tajuplná místa, což se jim dařilo, a pokoušeli se do tvůrčí dílny 

nalákat nějaké dívky, což se jim prý v podstatě nedařilo. Nicméně, hlavní těžiště Básníkovy tvorby 

spadá do úplně jiných měst. Před svým návratem prošel Milan Ústím nad Labem, učil se 
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zahradníkem v lázních Libverda a nakonec studoval český jazyk a hudbu na Pedagogické fakultě  

v naší Plzni. Snad proto byla procházka zakončena zprvu klavírním a posléze kytarovým koncertem 

ve společenské místnosti jisté základní školy na okraji Dubí. 

     Sobota začala pláčem. Plakalo nebe. Ani nám nebylo do smíchu. Plánovali jsme putování do hor 

a co teď? Zvítězilo teplické muzeum. Nachází se v nádherném zámku, před nímž stojí nádherný 

morový sloup. Barokní. Poezie vtesaná do kamene. Uvnitř zámku nás pak seznámí s významnými 

osobnostmi, které v Teplicích pobývaly, a vedle přátel kolegy Puškina zde budou za pár let jistě 

zmiňovat i měkce znějící jméno: Milan Šedivý. 

     Ten nás pak provedl k prasečí hlavičce nad velmi důležitou fontánkou. Jde o připomínku 

legendy, kdy léčivá voda lázní Teplice byla objevena díky nemocnému vepříkovi, co se v ní 

uzdravil. Otázka je, stálo-li to za to, vzhledem k sezóně zabíjaček… Na druhé straně, bez vepříka by 

nebylo ani sezóny lázeňské. Unikáme pomyslnému ruchu ke klášterním zdem bývalého konventu 

založeného pověstnou královnou Juditou (která mimo jiné založila v Praze most starší, než je ten 

současný Karlův) a do parku. 

     Kousek od hudebního pavilonku tu stojí zvláštní památník události, kterou ve svém díle zmiňuje 

krom Šedivého například i Milan Kundera. Z pavilonku vyšla císařovna se svojí suitou a proti nim 

kráčí Goethe s Ludvíkem van Beethovenem. Zatímco autor Fausta stane stranou cesty a uctivě se 

uklání, Ludvík neuhne ani o píď. Proč by měl? On se ke své proslulosti a umění propracoval. Jaká 

je zásluha narodit se jako dvořan? Goetha pak označí za lokaje. Mělo se to stát v roce 1812. 

V budoucnu bude tato cedulka doplněna, že 16.10. 2004 na tom samém místě stanuli tři členové 

významného a pro literaturu nezastupitelného sdružení jménem Ason-klub. O Básníkovi pak mohou 

učitelé vyprávět následující anekdoty ku pobavení nezvedených žáčků: Milan odchází ku břehu 

jezírka. Sledujeme ho s lehkými obavami. Koupat se v takové zimě?! Ne, Básník se nakloní, 

chvilku pozoruje plovoucí kačenky lačné kousků chleba, načež se otočí a pronese: “Hm, to je 

zajímavé, kolik je tu veverek!” Jen zasvěcenci bleskne hlavou, že velikán zřejmě naráží na situaci, 

která proběhla cca před půl hodinou, kdy civilizací pokažené zviřátko zbavené přirozených 

instinktů vložilo něžný čumáček téměř až do básníkovy ruky. 

     Anekdota druhá: Básník kráčí alejí parku a proti nám běží veliký pes připomínající divouse 

nazvaného dingo. Milan ztuhne, my se mylně domníváme, že v úděsu, ale ve skutečnosti to bylo 

v zamyšlení. “Ty jo, já myslel, že k nám letí klokan,” pronesl hned po té, co nás žlutobéžová koule 

minula téměř nadzvukovou rychlostí. Bude-li mít teplický magistrát zájem, místa vhodná k umístění 

příslušných cedulí jim za uhrazení cestovného rád ukáži. 

     Oběd v romantické levné jídelně s výhledem na park a Krušnohorské divadlo proběhl bez potíží, 

snad až na epizodku, kdy si básník zaznamenal odjezdy vlaků směr Duchcov na účtenku, kterou 

servírka po uhrazení útraty zmuchlala a zahodila, takže byla nucena poněkud žertovně prohrabat 

odpadkový koš, abychom vůbec mohli navštívit jiného význačného kolegu, svůdce a spisovatele 

Jakuba Casanovu. 

     Cestou nás ještě zaujme neuvěřitelně prostý hrob kdysi známého básníka Johanna Friedricha 

Seumeho, který v Teplicích zemřel roku 1810. Jako voják bojoval v Americe, živil se tlumočením, 

pěšky došel až do Petrohradu, přes Švédsko a Finsko. A teď v sousedství malého kostelíka 

zachovali jediný prostý hrob ze zrušeného hřbitova. Kamenný kvádr s vypouklou horní stěnou, 

prostý, bez jediného nápisu. Jméno i osud připomíná jen malá cedulka, umístěná sem až v 

současnosti. Mrazí nás, že básník přes svůj někdejší význam, jímž si vydobyl i privilegium zůstat 

po smrti nepohnut, přes objevený svazek sebraných veršů v duchcovské zámecké knihovně, zůstává 

neznámý i Heleně Glatterové, která zná snad vše a bývá občas obviňována ze šprtství. Hrob tu ční 

jako varovný prst možného zapomenutí básnické tvorby. Protože píšou, že byl básníkem 

pokrokovým, navrhuji Milanovi, že bychom také mohli básnit pokrokově. Akorát se pořád 

nemůžeme shodnout, jak by to mělo vypadat, a tak nápad zůstává symbolicky pohřben nedaleko 

Seumeho hrobu. 

     Cestu vlakem bych vynechal, nebýt jisté příhody předznamenávající děje příští. V coupé  s námi 

seděla půvabná mladá blondýnečka louskající se zaujetím opus od velmistryně Haliny P. Dívenka, 

po níž člověk se zatajeným dechem jen kradmo pokukuje, aniž by, po té, co předem spočítal své 
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šance, zahájil byť jen pokus o kontakt. Ne tak náš Básník! Celou cestu rafinovaně předstíral 

nezájem, aby nakonec rafinovaným trikem přinutil dívku nejen vstát, rozhýbat tělo a pohlédnout mu 

do očí, ale též promluvit i pár slov. Stalo se to po vystoupení z vlaku. S výkřikem: “Kde mám 

deštník?!” donutil krásku otevřít okno, zmateně se pohybovat a podat mu podlouhlý předmět oknem 

vlaku a kdo ví, nepodal-li jí rovněž nepozorovaně výtisk Zarostlého chodníčku s vepsaným číslem 

mobilu.  Čin hodný mistra Casanovy. 

     Popis náměstí i zámku víceméně vynechám. Obojí je půvabné. Zmíním jen styčné body života 

mistra Milovníka a mistra Poety, kteří ovšem nakonec mysticky splynou prakticky v jedno. 

“Myslím, že ho chápu,” naráží Milan na kolegův osud. Casanova se stal také knihovníkem, také na 

severu Čech a také to nebylo právě velkoměsto kypící současným děním, alébrž maloměsto plné 

závistivého a naschválnického služebnictva, s nímž světák C. nemohl najít společnou řeč. Už proto, 

že ji neuměl. Možná i proto se jejich osud spojil v místnosti, kde vystaveno opravdické památné 

křeslo, v němž Casanova skonal. Okolo ohrádka z provázků, na křesle růže a průvodkyně říká 

legendu: “Kdo se jen dotkne tohoto křesla, říká se, že bude stejně dobrým a velkým milovníkem 

jako pan Casanova.” Když přejde do vedlejší místnosti, Milan náhle zdvihá růži, překračuje 

provázky a do křesla přímo usedá. Strneme úžasem. “To jsem vám ale nedovolila,” říká 

průvodkyně. Že kouzlo zabralo, prozrazuje tón jejího hlasu. Není v něm ani trocha zloby. Naopak, 

dodává: “Vy to ale se svým vzhledem vůbec nemáte za potřebí.” Přestože se v místnosti, byla to 

ložnice, nacházela postel, a to s nebesy, a rovněž tři dámy, z nichž jedna dokonce mladá, Básník se 

pouze potutelně usmíval a více ze svého kouzla zatím neozkoušel. 

     Vyzkoušel je snad trochu až při detailní prohlídce sousoší od M. B. Brauna “Čas unáší Krásu”, 

kdy naše zaujetí malým komárem na kamenných hýždích alegorie Krásy bylo na moment ostatními 

návštěvníky poněkud deinterpretováno, avšak stačil jen jeden Básníkův tajuplný úsměv, prosté 

zdvižení koutků úst a přítomní se káli ze svého omylu. 

     Neozkoušel je však později v parku, kdy jsem očarován půvaby Braunovy kamenné Andromedy, 

jak jsem ji nazval, nahé kamenné krásky v kamenných poutech, vytáhl zápisník a vlastní pero a jal 

se pořizovati náčrtek, zatímco Básník mi znalecky radil, odkud že bude půvabná dívka nejkrásnější. 

Nevyzkoušel své kouzlo a nevyvedl ji z kamene k životu. Což bylo nakonec dobře, protože kdyby 

obživla,  musel bych jí nejspíš půjčit svoji tlustou mikinu a stejně by tak mně i dívce byla zima. Tak 

jsme se šli ohřát do Café Casanova na náměstí. Já stylově šálkem horké čokolády, Hela ovocným 

čajem a nový Milan si poručil drsňácky grog. Ten pak v souvislosti s dosud neusazeným kouzlem 

zapůsobil, že cestou k nádraží muž se srdcem Casanovy a odvahou odpoutanou grogem oslovil 

dívku v proti nám kráčejícím páru neodolatelnými slovy: “Chlape, kde tady máte autobusové 

nádraží?” a u zastávky pak spontánně objímal neznámou blondýnku se slovy: “Tak pojďte, 

děvčátko, podíváme se na to spolu,” zatímco její hoch klopil zraky do asfaltu a skřípěl zuby, neb 

věděl, že tři jsou více než jeden. Výzva k neznámé cyklistce, zda by neobrátila kolo a nevzala nás 

do Teplic, či vybafnutí na dámu jdoucí z nádraží: “To máme ale hnusné počasí,” v podstatě ani 

nestálo za řeč. 

     V blízké době lze tedy očekávat zvýšenou produkci Básníkovy lyriky protkané výraznými 

erotickými prvky v explicitní i implicitní formě, reminiscence dosud netušených příběhů a tak 

podobně. 

     Večer lze nazvat opět poklidným a bez výstřelků. Milan mne požádal o téma k básni, kterou 

počal psát, ale výsledek nechtěl ukázat, aby posléze předvedl svoji zářijovou prý dosud 

nepublikovanou báseň, třetí nejkrásnější v jeho životě. Musím uznat, byl opravdu nádherná. Pak se 

chvilku preludovalo na klavír, zazněla kytara a šli jsme na kutě. 

     Neděle se tvářila jako půvabný den a celkem i byla. Pro mlhu jsme sice zrušili návštěvu Komáří 

vížky, leč vyrazili do městečka jménem Krupka. Královna Judita tu založila doly, kněžna Libuše tu 

měla šmajchlhrad, kam zajížděla, neb k Přemyslovi do Stadic to odtud nebylo nijak daleko, 

středověcí horníci tu nechali vystavět nádherný kostel a na malé šíji mezi horami stojí zříceniny 

hrádku, z něhož vidíte Milešovku a celé České středohoří. Nádhera. Jen mít víc času. A tak 

spěcháme do Bohosudova, kde stojí úchvatný poutní komplex Panny Marie Sedmibolestné. Opět 

baroko. Poezie architektury i výtvarných forem jako sochařství, malířství. Ne nadarmo tu před 
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pádem komunismu provedl současný skladatel Miloš Bok svoji Misu Solemnis. Člověk je tak 

uchvácen, že nemá slov. A pokud ho něco bolí, může se potřít vodou z uzdravujícího pramene 

v tzv. Vodní kapli, kde v dolíku pod terénem zurčí pramínek, o němž nám průvodkyně řekla: 

“Raději  z něj ale nepijte, není schváleným hygienikem.” 

     Nastal čas uprchnout. Před kvantitou dojmů a také proto, že Helena musela jet dříve domů kvůli 

poslednímu vlaku. A tak jsme se na Teplickém nádraží rozloučili s nám teď milejším Milanem, 

s nímž nás spojilo tolik příhod i společně prožité krásy, která se do tohoto příspěvku (beztak 

dlouhatánského) ani nevejde. Rozhodli jsme se, že na jaře uspořádáme výpravu další. A pak možná 

zase další, protože všechno nádherné, co našeho Básníka v rodném kraji obklopuje, snad ani nelze 

stihnout. A kdo ví, třeba se příště přidáte i vy. 

 
 

* VÝPRAVA DO CHUDENIC. Pobyt a práce v půvabném prostředí zámku na hranici 

Kaltovska a Domažlicka. Kdy? Víkend 12. – 14.11. 2004 Program: Pátek 12.11. – příjezd a 

ubytování. Sraz u starého zámku v centru Chudenic, potažmo v hospodě. V případě zájmu pište  

organizátorovi (číslo mobilu poskytnu na požádání) na fenixovycesty@netcafe.cz. 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 zaplatí nápoje jako limo, 

pivo, kafe, čaj. Pozdní večer: Tematický pořad zaměřený na poslech hudby v salonku zámku a 

diskuse. Neděle 14.11. Prohlídka zámku s kastelánem, prohlídka zámeckého parku s Kvapilovým 

jezírkem, rozhlednou Bolfánkem a loukou s tajuplným altánem Kuchyňka. Odpoledne či večer: 

Odjezd. Pozn. Spí se v budově zrušené mateřské školky hned vedle zámku. Z oken je krásný výhled 

na zámek i na zalesněné kopce kolem. Nutné vzít spacák a karimatku, také něco potravin (alespoň 

na snídaně), jinak je tam hospoda. Funkční sprcha i wc (snad). Kdo umí hrát na kytaru, nechť 

vezme nástoj. Motivace: Večerní koncerty, potulky podzimním parkem a celkově nádherná 

atmosféra s možností průniku do prostor zámku, kam se normální turista nedostane. Anžto je počet 

limitován, potřebuji, aby se zájemci přihlásili  do 6.11. 2004 e-mailem na výše uvedený kontakt.  

     Sledujte web www.fenixovycesty.netcafe.cz. V nově připravované rubrice Brigády se objeví i 

nabídka zajímavá pro některé členy Ason-klubu!!! (Plzeň, 25.10. 2004) 
- (D. R. (*1970) je básník, žije v Plzni a zde také pracuje jako učitel angličtiny na SPŠ elektrotechnické.( 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* V úterý 2. listopadu 2004 v 16.30 hodin Vás Archiv města Plzně zve do Velkého klubu 

Magistrátu města Plzně (nám. Republiky 1, radnice) na přednášku s názvem Knihovna 

Západočeského muzea (prvotisky). Přednáší mgr. Ilja Šedo, knihovník Západočeského muzea. 

 

* Ve středu 3. listopadu 2004 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 

2; www.jablon.wz.cz, e-mail: jablon@centrum.cz, mobil produkce 732 355 614) na večer s názvem 

Je nás pět: five men poetry show. Básníci Ason-klubu Vladislav Hřebíček (*1979), Milan Šedivý 

(*1977), David A. Šakal (*1974), Q Jádro (*1981) a Tomáš T. Kůs (*1978) opět na společném 

vystoupení. Vstupné 10,- Kč. 

 

* Ve čtvrtek 4. listopadu 2004 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, 

Krátká 2) na koncert HM… Poetická i rapující kapela bývalého kytaristy Tatabojs konečně s novým 

albem! Vstupné 70,- Kč. 

 

* V sobotu 6. listopadu 2004 ve 13.30 hodin Vás občanská sdružení Karel Klostermann, Srní a 

Štěkeň, Národní památkový ústav v Plzni, Západočeská univerzita v Plzni, Středisko setkávání 

Karel Klostermann v Plzni, Knihovna města Plzně a Kruh přátel knižní kultury zvou na Ústřední 

hřbitov v Plzni (Rokycanská 125) na Dušičkové zastavení u hrobu Karla Klostermanna, spisovatele 

mailto:fenixovycesty@netcafe.cz
http://www.fenixovycesty.netcafe.cz/
http://www.jablon.wz.cz/
mailto:jablon@centrum.cz
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Šumavy u příležitosti obnovy náhrobku. Hrob se nachází v blízkosti kaple Sv. Václava, autory 

náhrobku, který je veden v seznamu kulturních památek ČR, jsou architekt Hanuš Zápal a sochař 

Otokar Walter. O Karlu Klostermannovi promluví doc. PhDr. Viktor Viktora, CSc. (ZČU), o 

rekonstrukci hrobu Ing. arch. Petr Domanický (NPÚ). Znovupokropení hrobu provede P. Emil 

Soukup, arciděkan Římskokatolické farnosti u katedrály Sv. Bartoloměje v Plzni. Lidové písně ze 

Šumavy předvede Komorní dívčí sbor ZČU pod vedením sbormistryně Mgr. Romany Feiferlíkové. 

 

* V úterý 9. listopadu 2004 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 

2) na večer s názvem Pouť za černou lunou. Jarmila Hannah Čermáková představí romskou 

poezii a pohádky v doprovodu genia romské kytary Jána Ačo Slepčíka. Vstupné 30,- Kč. 

 

* Ve středu 10. listopadu 2004 v 17.00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní 

síně “13” (Pražská 13) na pořad s názvem Řeka sedmi jmen – Od pramene Mže po ústí Berounky. 

Křest knihy za účasti autorů O. Dvořáka a M. Holečkové. Uvádí Jiří Hlobil, hudební doprovod 

dětský soubor Gutta.  

 

* V úterý 16. listopadu 2004 v 15.30 hodin Vás oddělení zahraničních knihoven Studijní a 

vědecké knihovny ve spolupráci s Britskou radou zve na Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni 

(Jungmannova 3) na autorské čtení skotského spisovatele Matthewa Fitta.  

 

* Ve čtvrtek 18. listopadu 2004 15.30 hodin Vás Rakouská knihovna v Plzni (nám. Republiky 12) 

zve na seminář z cyklu Animating Literature na téma Reading Scottish Literature. V angličtině 

přednáší mgr. Čaňková.                                                        

 

(TÝ)DEN POEZIE 
 

     Milí příznivci kultury, spolu s pražskými organizátory (Martinem Zborníkem, Bernie Higgins či 

Zorou Šimůnkovou) se k Vám 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 výročí 

narození K. H. Máchy dne 16. listopadu až do 22. listopadu 2004. Posláním tohoto svátku poezie 

je šíření poezie přirozenou formou (přednesem, pohybem, hudbou, výtvarnem) mezi veřejností. Akce 

se každoročně účastní desítky kulturních organizací, programy sleduje televize a další média, 

v řadě měst naší republiky bude vylepeno celkem 7.000 kusů plakátů. Informace o loňském ročníku 

naleznete na stránkách www.volny.cz/denpoezie. V plzeňských knihovnách a kavárnách můžete 

dostat Báseň do dlaně a… 

 

* Ve dnech 18. – 19. listopadu 2004 Vás katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty 

ZČU v Plzni ve spolupráci s Knihovnou města Plzně, sdružením Pro libris, Střediskem 

západočeských spisovatelů a Ason-klubem zve do Polanovy síně KmP (B. Smetany 13, 2. patro) na 

mezinárodní bohemistické sympozium (resp. konferenci) s názvem: Rozprava o současné 

poezii. 

 
Ve čtvrtek 18. listopadu 2004 ve 12.00 hodin slavnostní zahájení a plenární přednášky 

(v délce trvání jedné cca 15 – 20 minut; názvy referátů mohou být ještě upřesněny nebo 

doplněny): 

* Iva Málková (Ostrava): Tendence v současné poezii? 

* Bohuslav Hoffmann (Praha): Problém básnické postmoderny 

* Jaroslav Toman (České Budějovice): Lesk a bída současné české  poezie pro děti 

* Vladimír Křivánek (Praha): Poezie bez paměti či paměť bez poezie? 

* diskuse, přestávka na kávu 

* Joanna Czaplinska (Sczeczyn): Česká feministická poezie 

http://www.volny.cz/denpoezie
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* Anne Hultsch (Dresden): Petr Borkovec 

* Ladislava Lederbuchová (Plzeň): O poezii Radka Malého 

* Bohumil Jirásek (Plzeň): Tři plzeňští básníci 

* Helena Šlesingerová (Plzeň): Situace v nové plzeňské poezii 

 

* Ve čtvrtek 18. listopadu 2004 v 19.00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve na autorský večer 

s názvem Pátým pádem poezie. Účinkují básníci David Charvát (*1974), Kateřina Kašáková 

(*1982), Pavla Přesličková (*1982), Jan Sojka (*1973), David A. Šakal (*1974) a Milan Šedivý 

(*1977). Hudební doprovod František Kučera (trubka) a Ivan Kudrna (kytara). Úvodní slovo Helena 

Šlesingerová. (Večer je volnou součástí sympozia, vstup zdarma.) 

 
V pátek 19. listopadu 2004 od 9.00 hodin do cca 12.30 hodin plenární přednášky: 

         * Miroslav Chocholatý (Brno): Podoby spirituální poezie  devadesátých let 

* Karel Komárek (Olomouc): K jazykové a textové výstavbě poezie  Zdeňka Rotrekla 

* Vladimír Novotný (Plzeň): Básnická kázání Pavla Rejchrta 

* diskuse, přestávka na kávu 

* Michal Jareš (Praha): Autoři nového tisíciletí? 

* Radek Fridrich (Ústí nad Labem): Současní marginální básníci 

* Karel Piorecký (Praha): K problematice mladé poezie 90. let 

* Ivo Harák (Ústí nad Labem): Podivné století v podivných sonetech  Jaroslava Kovandy 

 
* V pátek 19. listopadu 2004 v 17.00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů a Město 

Plzeň zvou do obřadní síně plzeňské radnice na slavnostní vyhlášení III. ročníku prestižní literární 

Ceny Bohumila Polana. 

 
 

* V úterý 23. listopadu 2004 Vás Městská knihovna Horšovský Týn zve do MKZ na vernisáž 

Literárního shrabování. 

 
 

FESTIVAL JEDNOU NOHOU… V POEZII 
 

* Ve dnech 22. – 26. listopadu 2004 jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, ul. Krátká 2) na 

I. ročník festivalu (ne)jen poezie JEDNOU NOHOU …v poezii. – Vstupné: 22.11. zdarma, 40 Kč/akce, 

60 Kč/den, 150 Kč/akreditace na celý festival! Na pravděpodobně vyprodaná představení (Buchty a loutky… aj.) mají 

akreditace přednost! Předprodej od 1.11. u baru kavárny Jabloň. 

 
* V pondělí 22. listopadu 2004 “mezi obrazy a hudbou”: v 19.00 hodin zahájení na vernisáži 

fotografií a koláží básníků: Kateřina Rudčenková, Viktorie Rybáková a Viki Shock. Ve 

20.30 hodin koncert básníka a písničkáře z Českého Těšína Milana Šťastného. 

 

* V úterý 23. listopadu 2004 “překladatelé ostrých hochů”: v 17.00 hodin Bob Hýsek a 

Bukowski jak jej neznáte; v 19.00 hodin Ondřej Mrázek a Charms a ruský underground; ve 

21.00 hodin Josef Rauvolf a Beat generation, after party s unikátními nahrávkami! 

 

* Ve středu 24. listopadu 2004 “poezie versus divadlo”: v 17.00 hodin DAMU (katedra 

autorské tvorby): studenti Ivana Vyskočila v doprovodu Sdružení pro obnovu dramatické 

písně Filtr; v 19.00 hodin Buchty a loutky: Úmrtí VII. aneb Dušičky, věnečky a rakvičky: 

absolutní bardové mezi loutkohereckými soubory a jejich originální dramatizace textů 

Viktorie Rybákové; ve 21.00 hodin POITÍN: irish dance music uprostřed festivalu. 

 

* Ve čtvrtek 25. listopadu 2004 “autorské čtení? jinak!”: v 17.00 hodin Lehce stravitelné 

divadlo: Eva Špreňarová a Hanka Malaníková v dramatické muchláži scénického čtení a 
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jevištní akce; v 19.00 hodin Jaroslav Pížl: více než originální básník a interpret; ve 21.00 

hodin Tomáš Míka: hudebně vizuální poezie. 

 

* V pátek 26. listopadu 2004 “surrealismus není mrtev”: v 17.00 hodin Zamračené děti: 

koláž z Deníku malého lorda: Karel Hynek v dramatizaci surrealistického divadla Aleny 

Dvořákové; v 19.00 hodin Pavel Řezníček, Josef Janda, Roman Erben a Viki Shock: 

pravděpodobně nekonvenční čtení surrealistických autorů tří generací; ve 21.00 hodin 

LIVING WATER: sametová směs jazzu a romské muziky. 

 

 
 

* Ve středu 24. listopadu 2004 ve 20.00 hodin jste zváni do Nebeské čajovny na dvorku (Plzeň, 

Sady Pětatřicátníků 29, tel.: 608 076 301) na další večer z cyklu Hudba a poezie, tentokrát: J. 

Büchner – A. Berg – Vojcek. Hudebně komponovaný pořad uvádí Tomáš Hudec. 

 

* Ve čtvrtek 25. listopadu 2004 v 17.00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní 

síně “13” (Pražská 13) na další pořad z cyklu Herecká setkání: křest knížky Tenor od rytíře 

Žumbery. Memoáry Miroslava Frydlewicze od autorů J. Šatavy a D. Janoty. 

 

* V pátek 26. listopadu 2004 v 19.00 hodin Vás Plzeňská neprofesionální scéna zve do Divadla 

Dialog (Plzeň, Klatovská tř. 7) na další představení divadelní hry Václava Havla Audience. V 

poněkud netradičním pojetí známé aktovky hrají Jiří Č. Ulrich (Amceth) a Jan Sojka j.h. 

(Antidivadlo).  

 

* V pátek 26. listopadu 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 Literární 

vinárny ve vinárně U Zvonu (Klatovy, Krameriova ul.) na pořad s názvem Pozdravení slunci. Život 

a dílo básníka Jana Zahradníčka představí Jan Wiendl z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v 

Praze. (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 čtvrtek  2. prosince 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. 

 

* 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 
 

* O DŘEVĚNÉHO TURKA 2004/2005. Je vyhlášena literární soutěž O dřevěného Turka. Lze 

zaslat poezii libovolného druhu a rozsahu; prózu žánru sci-fi, fantasy nebo horor o rozsahu buď do 

15 normostran, nebo o rozsahu do 100 slov; fantasy scénář o rozsahu do 20 normostran (nutno 

dodržet formu scénáře; vítězná práce může být realizována). Porota (ve složení Veronika Anor 

Partiková, Václav Fořtík, Mirek MIŠ Hokeš, Jakub Pyro Tomek, Petr Peldric Urban, Roman Borin 

Hocke, Zdeněk Ležák a Monika Málová) bude hodnotit zejména nápad a pointu. Uzávěrka je 30. 

listopadu 2004. Adresa: Veronika Partiková, Strmá 10, 616 00 Brno, e-mail: parti@volny.cz. Práce 

posílejte e-mailem, anebo pozemskou poštou ve třech exemplářích. Soutěž je anonymní, texty 

nepodepisujte, přiložte volný list papíru se jménem a příjmením, rokem narození, adresou vč. 

telefonu a e-mailu a seznamem přihlášených prací. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci 

Pragoconu 2005. 
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* MÚZA 2005. Oddělení školství, kultury a sportu MěÚ Jablonec nad Nisou ve spolupráci 

s Domem dětí a mládeže Vikýř vyhlašuje již IX. ročník literární soutěže Múza 2005. Soutěž je 

určena dětem a mládeži do 18 let nejen z Jablonce, ale i z dalších měst a obcí České republiky. 

Účastníci budou hodnoceni ve věkových kategoriích do 11 let, 12 až 15 let a nad 16 let. Letošní 

téma zní “Život není náhoda”. Lze zaslat poezii a prózu, psanou na stroji nebo počítači, o max. 

rozsahu 2 strany A4. Každý ze zájemců o účast v soutěži přitom může dodat i více než jeden 

příspěvek. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, na zvláštním listu papíru uveďte jméno a 

příjmení autora, datum narození, soutěžní kategorii, adresu bydliště a školy. Připište prohlášení: 

“Souhlasím s podmínkami soutěže.” (Práce zaslané do soutěže se nevracejí. Pořadatelé si vyhrazují 

právo zveřejnit vaše díla na výstavě či ve sdělovacích prostředcích.) Uzávěrka je 10. prosince 

2004. Adresa: Středisko volného času - Dům dětí a mládeže VIKÝŘ, Jiřina Polanská, Podhorská 49, 

466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: 483 711 725, 483 713 004, fax : 483 713 005, e-mail: 

vikyr@volny.cz; http://www.volny.cz/vikyr. Vyhlášení výsledků proběhne pravděpodobně v lednu 

příštího roku.  

 

* TRIFID 2004. Nakladatelství Triton vyhlašuje II. ročník literární soutěže Trifid. Lze zaslat 

česky psaný, dosud knižně nepublikovaný román o rozsahu nad 300 normostran, v žánru sci-fi, 

fantasy nebo hororu s fantastickými prvky. (Předchozí účast díla v některé z literárních soutěží 

nevadí.) Příspěvky zasílejte v jednom tištěném exempláři a zároveň na disketě (ve formátu Wordu 

nebo RTF). Uzávěrka je 31. prosince 2004. Adresa: Nakladatelství Triton, Vykáňská 5, 100 00 

Praha 10. Odborná porota ze zaslaných prací vybere díla vhodná k vydání v nakladatelství Triton. 

Autoři vybraných prací obdrží odměnu 20.000,- Kč. Dílům představujícím mimořádný literární 

počin, může porota udělit cenu Trifid, spojenou s dvojnásobnou odměnou pro autora: 40.000,- Kč. 

 

* LITERÁRNÍ CENA KNIŽNÍHO KLUBU 2004. I letos mají talentovaní autoři šanci! 

Je vyhlášen X. ročník Literární ceny Knižního klubu. Přihlásit se může každý autor. Lze zaslat 

novelu nebo román o rozsahu 200 až 400 stran. Dílo musí být dosud nepublikované, napsané česky 

na stroji nebo počítači a smluvně nevázané v jiném nakladatelství. Uzávěrka je 31. prosince 2004. 

Adresa: Knižní klub, literární redakce, k rukám Mgr. Jindřicha Jůzla, Nádražní 32, 150 52 Praha 5. 

Práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou v čele s předsedou Obce spisovatelů Ivanem 

Binarem. Výsledky budou vyhlášeny na jaře 2005. S udělením ceny je spojena odměna 50.000,- Kč 

a vítěz soutěže má zaručeno vydání svého textu. (Další informace na http://www.knizniklub.cz.) 

 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* INTERNETOVÝ LITERÁRNÍ ČASOPIS PROMLKY. 

 
     * Od LUCIE FILIPSKÉ: Píšete básně nebo prózu? Chybí vám na Internetu informace pro 

začínající autory? Navštivte internetový literární časopis Promlky. Nejedná se o klasický publikační 

web, i když publikování je také možné, spíše jde o servis poskytovaný nezavedeným autorům. 

Najdete zde termíny literárních soutěží, reportáže, monografie básníků i prozaiků, recenze, 

rozhovory se zajímavými lidmi, informace o literárních časopisech, pozvánky na zajímavé akce, 

Fórum s prostorem pro vaše názory. Nechybí poezie, próza i něco z teorie. V současné době 

hledáme nové redaktory, budeme rádi, když se nám v případě zájmu ozvete: e-mail: 

lucie.filipska@seznam.cz, adresa časopisu: http://promlky.unas.cz/promlky.html. (Haškovcova 

Lhota, 20.10. 2004) 

 
 

* SETKÁNÍ BÁSNÍKŮ, HUDEBNÍKŮ A VÝTVARNÍKŮ V PŘÍCHOVICÍCH.  

 

mailto:vikyr@volny.cz
mailto:lucie.filipska@seznam.cz
http://promlky.unas.cz/promlky.html
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     * Od ROMANA SZPUKA: Milí přátelé, opět se překulil rok a už tu máme na dohled 21. 

ročník otevřeného setkání básníků, hudebníků i výtvarníků, které pravidelně pořádá Skupina XXVI 

na římsko-katolické faře v Příchovicích v Jizerských horách. Letošní akce se uskuteční od pátku 

3.12. až do neděle 5.12. 2004. Rozhodnete-li se pro cestu do našich krásných Jizerských hor, 

udělejte si čas a přijeďte už v pátek. Plánujeme totiž letos celkem tři veřejná čtení, na nichž se 

může účastnit kdokoliv z vás. 

     První čtení proběhne již v pátek 3.12. od 19.00 ve starokatolickém chrámu v Desné. Vloni mělo 

toto čtení veliký úspěch, neboť komu z vás se již poštěstilo číst své verše z kazatelny? Kdo dojde do 

18.00 na faru do Příchovic, ten se s námi může vydat do Desné hromadně. Už se na nás těší 

starokatolický kněz Ivan Peška. Zbloudilci mě najdou na telefonním čísle 608 229 178. 

     V sobotu 4.12. dopoledne se ti, kteří budou chtít, s námi vydají na krátký výlet, jehož 

vyvrcholením bude druhé veřejné čtení od 15.00 v Kořenovské literární čekárně. Tentokrát se 

náhodné obecenstvo zřejmě bude skládat z cestujících, neboť jde o skutečnou čekárnu na 

železničním nádraží v Kořenově, kde provozuje svoji čajovnu náš známý Alex z Desné. 

     Tutéž sobotu od 19.30 se pak rozjede hlavní poeticko-hudební program na římsko-katolické faře 

v Příchovicích. Kromě literatury tu můžete prezentovat své výtvarné práce v rámci improvizované 

výstavy. Těší se na nás obyvatelé fary spolu s římsko-katolickým knězem Vláďou Novákem. 

     Příchovice se nacházejí na pomezí Krkonoš a Jizerských hor, zhruba 4 km nad Tanvaldem, či 2 

km nad Kořenovem - motorestem, který leží na silnici z Desné do Harrachova. Nocleh je zajištěn na 

vytápěných půdách ve vlastních spacácích, pro choulostivější pak i v pokojích na palandách. I o 

stravu bude postaráno. Prosíme jen, abyste nekouřili v prostorách fary. 

     Za Skupinu XXVI vás srdečně zve Roman Szpuk, Luční 498, 385 01 Vimperk, e-mail:

roman.szpuk@quick.cz. 

     P. S.: Tuto pozvánku můžete předat i dalším ze svého okolí, kteří by měli zájem přijet. (Vimperk, 

25.10. 2004) 

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: O umění řečnickém aneb Démosthenovy kuličky 
 

     Spolu se svobodnými volbami a vůbec s koncem režimu omezujícího svobodu občanů se znovu 

začalo dařit umění promluvit do duše lidí. Otázku, zda ten, kdo – jak se lidem zdá - dobře 

promlouvá, mluví pravdu, bych ponechala stranou, protože v dějinách rétorského umění stranou 

skutečně leží. 

     Umění řečnit nedali světu Římané, ale Řekové. Když vidíte dnešní řeckou vesnici, je vám to 

jasné na první pohled: ženy jsou na poli, muži diskutují. Proto když Homér poprvé udeřil do strun, 

bylo tohle umění již na značně vysoké úrovni. A protože se řecké děti na Homérovi učily číst, 

dostávalo se jim řečnění, jak se říká, pod kůži zároveň s alfabetou. Ovládal jej tedy kdekdo, a tak se 

stalo, že nebylo vnímáno jako hodna zaznamenání pro budoucí generace – proto i výtečné řeči 

takových státníků, jakými byli Themistoklés, jenž postavil známé dřevěné hradby-lodě proti 

Peršanům a přemluvil Athéňany, aby opustili město, nebo Periklés, stratégos, za jehož dohledu 

stavěli na Akropoli Parthenón, propadly dějinám. 

     Rétorika jako umění – techné tedy získala své kořeny na vzdálené řecké Sicílii, kde koncem 5. 

století skončily na úbytě tyranské režimy. První Techné rhétoriké prý napsal Korax ze Syrákús. U 

Aristotela se zachovala asi jediná z jeho pouček: v soudní řeči argumentuje pojmem 

pravděpodobnost: jestliže je klient slabý, je nepravděpodobné, že spáchal násilný čin, protože je 

slabý, jestliže je klient silný, je rovněž možno říci, že je to nepravděpodobné – vždyť on přece 

dobře ví, že by byl podezřelý, a tak by byl hloupý, kdyby to udělal. 

     K prvním příčkám umělecké hitparády literárních (tj. konečně literami zaznamenaných) druhů 

však povýšili rétoriku až sofisté. Tihle častokrát potulní “učitelé moudrosti” učili každého dokázat 

jeho pravdu – rozuměj, ať už ji měl, anebo neměl. Proto také jejich “umění” žije a vzkvétá dodnes. 

mailto:roman.szpuk@quick.cz
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Dodnes se používají sofismata, tedy argumenty, které, ač jsou nesmyslné (nebo právě proto), jsou 

nevyvratitelné.  

     Např. Gorgiás ve cvičné řeči na obhajobu Heleny, kvůli níž se vedla trójská válka, píše, že svou 

cestu do Tróje podnikla (to je formulace!) “buď…na pokyn osudu a na příkaz bohů a z rozhodnutí 

nutnosti, nebo byla násilím uchvácena, nebo slovy přemluvena, nebo láskou přemožena.” Načež 

rozborem jednotlivých bodů dokazuje, že vždy byla vlastně natolik nucena k tomuto kroku, že 

v žádném případě nemohla odolat. Tím, že tuto ženu rétoricky zbaví samostatnosti v myšlení a 

jednání, dokáže její nevinu! V proudu bezchybných argumentů tak jen málokoho napadne: “Ale co 

když to sama chtěla?” 

     Nejslavnějším z řeckých řečníků je jednoznačně Démosthenés, protože jeho díla sloužila už 

v Římě jako vzor a - pokud vím - dodnes jsou studenty řečtiny překládána mezi vůbec prvními texty 

(soupeříce tak s dílky Xenofóntovými). Svým životem by Démosthenés mohl dobře posloužit 

Dickensovi jako předobraz jeho hrdiny. Slušně zaopatřeného syna mečířova coby sedmiletého 

sirotka oloupí jeho poručníci tak, že nemá ani na dobré vzdělání. Studuje tedy o to pilněji sám a 

vybere si nelehkou dráhu řečníka – právníka, aby se jim pomstil. Ve své podzemní studovně (s 

hlavou napůl oholenou, aby se mu nechtělo ven, mezi lidi) tráví nekonečné hodiny, pečlivě stylizuje 

své řeči, před zrcadlem nacvičuje mimiku a gesta, kvůli správné výslovnosti si do úst cpe kulaté 

kaménky. Při hlasitém nácviku řeči běhá do kopce, aby - jsa tělesně sláb - posílil dech i hlas. Až 

dosáhne pomsty i slávy, po které prahne v životě nejvíc. V politice, a tedy i v řečech, se v době po 

peloponéské válce přikloní na protimakedonskou stranu (je dokonce organizátorem bitvy u 

Chaironeie, v níž Řecko s Makedonií prohraje  roku 338 př. n. l.svou svobodu); Filipa 

Makedonského nazve jen v první ze čtyř svých útočných řečí – Filipik barbarem, bastardem a 

ničemou. Přesto přečká Filipa i Alexandra, nikoli však jeho nástupce Antipatra, který zruší 

v Athénách poslední zbytek demokratické ústavy; před jistou popravou dá přednost sebevraždě 

jedem v Poseidónově chrámu na ostrůvku Kalaureia kdesi u pobřeží Peloponésu. Filipika, původně 

politická útočná řeč proti králi Filipovi (v níž si řečník, jak už víme, nebere zrovna servítky), se 

stane literárním žánrem; filipiky proti Antoniovi napíše Cicero a jednu hodně slavnou - Proti 

misomusům - i českobratrský biskup Jan Blahoslav. Inu, renezance znamená znovuzrození antiky… 
 

- 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! 

 

* MILAN ŠEDIVÝ: Pane jo, právě teď jsem si ve 100+1 přečetl, že  

     moje podvědomí nabízí vědomí to, co chce člověk vykonat, a člověk sám to má za svobodnou 

vůli! Tý brďo. Takže dávno předtím, než jsem se rozhodl, že budu psát román, mé podvědomí si 

řeklo: Ještě ho chvíli nechám pachtit se s poezií a pak mu to navrhnu. A momentální situace mého 

podvědomí? Ironicky pohlíží, jak se dřu s románem, protože ono ho už dávno má napsané. Dokonce 

je v momentální verzi podvědomí ten román mnohem epičtější, než bude jeho konečná verze! 

Zkrátka vědomí je jenom takový blbý cizelér a všechno to spíchne podvědomí. Nic víc. No to jsou 

objevy! (Dubí, 27.9. 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.                                       
 

* MAREK VELEBNÝ: Martinská poetická jeseň 24. - 26.9. 2004:  

     Chtěl jsem napsat reportáž ve slovenštině, kterou mám rád, ale nechtěl jsem kazit ten hezký 

jazyk. Cestoval jsem s Luckou Popovičovou 23.9. vlakem v 19.03 h z Plzně. Ještě jsem se stihl na 

pár minut podívat do Jabloně a litoval jsem, že nejedu až druhý den, když jsem seděl vedle Ireny 

v zeleném tričku. Cestu do Olomouce nám zpříjemnilo povídání se studentkou Gabčou, která 

nastoupila zrovna v Plzni na VŠ. Vidina spánku ve vlaku nebyla valná - průvodčí, hraniční policie 
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apod. Nějak jsme neměli správně vytištěný jízdní řád, a tak mne docela překvapilo přestupování ve 

Vrůtkách ve 4.57 h, skoro jsem nevystoupil. Tak nakonec jsme byli na místě v 5.41 h. Přivítalo nás 

město ještě v brzkém ránu ve tmě, kdy se postupně ukazoval východ slunce a duha po dešti. Nechali 

jsme si věci v knihovně a šli hledat, kam na čaj. Objevili jsme příjemné bistro u Prioru a vypadalo 

to, že majitel je trochu překvapen ranními zákazníky, asi taková “Hospůdka na mýtince”. Po 8 h 

jsme se vrátili ke knihovně, kde na nás již čekala děvčata knihovnice. Pomohli jsme se stříháním 

fólie a přípravou občerstvení. Na oběd jsme šli s Bibianou a Marcelou, slovenská polovina si dala 

Vineu a česká víno. Poté jsme si šli s Luckou prohlédnout hřbitov, kde je pochována řada osobností 

slovenské kultury jako Janko Jesenský apod. Odpoledne se scházejí další účastníci. Přichází také 

zajímavá osobnost básník Slávo Kunzo, charismatický člověk, který prý akorát skončil natírání a 

ještě s rukama od barvy spěchal na setkání. Měl u sebe plné desky ručně psaných básní. Říkal, že 

básník by měl mít stále něco na psaní nebo diktafon. Před 16 h jsme se přemístili do prostor Matice 

Slovenské na program. Odpoledne začalo přednesem Vajanského a Országha Hviezdoslava a 

hudebním doprovodem. Po úvodním programu začalo představování přítomných klubů. Nejdříve 

byla vyzvána Lucka, aby přednesla svou básničku Tik Tak. Vedle slovenských klubů se představil i 

družební klub z Jičína, z kterého přijel Pavel, nebo i Petr Musílek z Chotěboře, o kterém jsme 

dlouho nevěděli, kdo to je. Slovenští hostitelé nám také prozradili, že rádi uslyší zase i češtinu. 

Večer jsme pak věnovali diskusi v knihovně a zpívání při kytaře se slovenskými kolegy, např. 

písniček Honzy Nedvěda, prohlížení fotek, a koukám, Pavel si našel Zuzku, tedy i mezinárodní lásce. 

Jako slavnostní hřeb večera bylo přinesení dortu s názvem “Martinská poetická jeseň” Bibiankou.  

Slyšeli jsme, že Martinský klub se rozdělil na dvě frakce: “Medokýš” a “Duria”. Možná to s nimi 

dopadne jako s Čechy a Slováky a po čase se zase spojí. V sobotu jsme jeli autobusem (22,-  Sk) ke 

Sklabinskému hradu. Průvodce z občanského sdružení nám podal vyčerpávající výklad o památce a 

boji s památkáři. Bylo na nás si také vybrat, co má blíž k pravdě - zda hrad vypálili za války Němci, 

nebo partyzáni. Byla tam též šibenice, kterou si vyzkoušel Janko i P. Musílek. Po výkladu jsme 

rozdělali oheň. Teplo plamenů i slunečních paprsků ocenila hlavně Simona Váchalová, která 

dorazila v sobotu ráno. Po opékání přišlo na řadu povídání básníka a redaktora Petera Mišáka o 

psaní haiku a o jeho sbírce “Sol´ v nás”.  Zasvěceně mluvil o psaní, o tom, že i krátký dopis, SMS, 

je možné použít jako báseň či povídku. Poté se ještě představil klub Generácia z Bratislavy, jejichž 

čtení zajímavé detektivní povídky rušily jen okolo se pasoucí kozy. Zaujalo nás také stádo ovcí 

běhající po svahu, Lucka si ho šla vyfotit. Po návratu do města jsem si zdříml v hotelu. Večer jsme 

se sešli před restaurací “Pasáž”, kde byly “Kačacie hody”. Po přípitku začala obsluha nosit jídlo a 

trochu ho popletla. “Kdo měl těstoviny? Aha, já také,” vzpomněla si Lucka. V neděli jsem vyrazil 

do skanzenu na halušky s Bratislavským klubem Generácia. Zaujal mne suvenýr - ježek ve stánku - 

Ivana si ho koupila a vyfotili jsme se s ním. Byl jsem pak v Žilině za kamarádem a třikrát jsem 

dostal letáček o angličtině, asi jsem vypadal, že neumím anglicky. Zašel jsem i do galerie, to by jistě 

zajímalo Lucku Koutnou. Cesta zpět vlakem byla již lepší. Simona s Luckou už plánují podobné 

setkání  v Horšovském Týnu. M. V. (Plzeň, 28.9. 2004) 
 

* LUCIE KOUTNÁ: Vzkazy: 

     Milane, děkuju ti za reakci na Střihače břečťanů. Obzvláště se mi líbilo to, jak jsi napsal: 

“Opravdu máš krev po babičce, plavou ti v ní včelí medvídci, ...” To je moc hezky řečeno. 

Popřemýšlím o tom, co jsi mi řekl. Pro děti píšu ráda. Jsou takové nezkažené, vnímavé, chytré... 

Střihač břečťanů není čtení pro děti. Je to knížka pro dospělé s dětskou duší. Můj původní záměr byl 

napsat prózu, která by potěšila a poukázala na některé problémy v současnosti, jako je např. honba 

za penězi, bohatství. Lidi si potrpí víc na materiální bohatství než na duševní. Neudělají si čas na 

své přátele. Až příliš se píše o smrti, o nemocech, o vraždách, o sexu, o podvodech, o konfliktech, 

rozchodech atd. Kdo napíše např. o tom, že na zahradě krásně vykvetla jabloň? A není to přitom 

taky důležité? Copak si čtenář nezaslouží knížku o něčem hezkém? Mám i čtenáře, starší než já, 

kterým se knížka líbí a udělala jim radost. Nechci psát jen pro děti. Díky moc za laskavou reakci na 

mou knížku. (Plzeň, 2.10. 2004) 
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 * DANIEL MIKEŠ: Postřehy z Čajírny, a to pouze bodově: 

     Kdy to bylo: 4.10. léta páně 2004. Kde to bylo: Čajírna v Pallově ulici, tzv. Pallovka. Kdo četl: 

Lucie Koutná, Irena Velichová, Josef Korous, Marek Velebný. Účast: oni čtyři + deset + jeden – 

jeden. Občerstvení: různé druhy čajů + cukr a čerstvé hroznové víno. Asi moto: “Copak mohou býti 

lidé bez pohádek?” Prostředí: komunistická funkcionalistická klubovna. Poznatky: motorkáře jsem 

nepochopil (v zápětí bylo vysvětleno). Komentáře: Josef mě dnes opravdu rozesmál – děkuji. Lucie 

- i recitovala ve verších o zvířátkách a květinách, je fakt dobrá, jen já bych nechtěl být nikdy 

komárem. Marek - ...a prej jsou trpaslíci kýč, bavím se jako nikdy před tím. Irenka - velice 

dojemné, vcítit se znamená ronit slzy, a tak to má nejspíše být. Závěr: jsem rád, že jsem tam mohl 

být a poslouchat a stávat se jiným... a hlavně chci poděkovat Lucce, že mě tam vlastně pozvala, 

…děkuji a děkuji. Mikeš  (Hrádek, 4.10. 2004) 

 

* KATEŘINA SACHROVÁ: K Audienci 

“Komunismus není názor, ale povaha, a ta povaha se v každé generaci projevuje jiným názorem,  

má jiný politický oděv. Je to chování spočívající v tom, že člověk činy předbíhá své poznání. 

Třebas v nejlepším úmyslu.” (Ludvík Vaculík) 

     Ve středu 29.9. jsme měli možnost vidět premiéru Havlovy jednoaktovky Audience, a to 

v představení Jirky Ulricha (sládek) a Honzy Sojky (Vaněk). Pro ty, kteří neví, o co jde, 

připomínám, že Audience pojednává o složitém problému pivovarského sládka, který byl pověřen, 

aby dodával policii zprávy o svém zaměstnanci, disidentu Vaňkovi. Neví si však s tímto úkolem 

rady, a tak Vaňka požádá, aby na sebe – vždyť je to koneckonců spisovatel, vypravěč – udání 

sestavoval sám. Přiznávám se, že původní Havlovu hru jsem neviděla ani neslyšela (styď se, 

češtinářko…), a přesto jsem poznala ulrichovské vtípky, které velice dobře zapadly do kontextu. 

Jako příklad bych uvedla moment sládkovy “rezignace”, kdy “odhazuje”  pivo a labužnicky 

vymlaskne láhev ferneta. Během hry poletují vzduchem i jiná jména např. Gott, Bohdalka anebo 

také Kohout (Havlova Audience byla vlastně podnětem pro řetězec Kohoutových vaňkovských 

příběhů). Heslo na oboustranně popsaných kartičkách, které visely nad hlavami herců, vtipně 

naznačovalo proces změny režimu, vlasteneckou atmosféru navozovala zvuková nahrávka (Prodaná 

nevěsta?). A ještě něco málo k hercům samotným – kdo zná Jirku Ulricha, dovede si živě představit 

postavu zoufalého “čecháčka”, lstivého šéfa i cynického alkoholika. Jeho protějškem byl 

málomluvný intelektuál Honza “Vaněk” (málomluvný vlastně ne, spíš se nedostal ke slovu), jehož 

nejisté postavení a absurdní situace, do které se dostal, vyvolávají jak smích na tváři diváků 

(“Děkuji, nejsem na pivo zvyklý…”), tak nepříjemné mrazení u těch, kteří nástrahy minulého režimu 

zažili na vlastní kůži. Abych to celé nějak shrnula, podle mého laického názoru to bylo představení 

velice dobré – rozesmálo, obohatilo, pobavilo, připomnělo… Co víc si přát. (Plzeň, 1.10. 2004) 
- K. S. (*1982) je básnířka a recitátorka, žije v Plzni a zde také studuje Pedagogickou fakultu ZČU (obor čeština  - 

francouzština). 

 

* LUCIE KOUTNÁ: Audience (Dialog, 29.9. 2004): 

     Překvapilo mě, že přišlo tolik lidí, to jsem nečekala, a tak jsem si říkala, kde jen Jirka všechny ty 

lidi sehnal. A když představení začalo, už jsem se nedivila, vždyť si to takoví herci jako Jirka Ulrich 

a Jan Sojka zaslouží. Nemusí přeci hrát jen pro nepřítomného diváka. Divadlo se mi moc líbilo. 

Zažili jsme spoustu legrace. Hru Audience jsem viděla v televizi, ale to už je dávno a už jsem si to 

tolik nepamatovala. Zazněly věty typu: “Nebuďte smutnej.” A Vaňek odpoví: “Já nejsem smutnej.” 

Je to legrační tím, jak se to stále opakuje. Sládek chodí na záchod a odtamtud se neustále doptává 

Vaňka na Bohdalovou. Ta hra je vlastně smutná a veselá zároveň. Divák se směje něčemu, co 

vlastně nemá být vtip. Je to ukázka absurdnosti tehdejšího režimu. Což, myslím, se podařilo 

zdůraznit i takovými detaily jako např. zavěšené cedule s propagačními nápisy, podobizna Husáka. 

Opravdu si na tom dal Jirka záležet, nešlo jen o nastudování hry, vždycky tam zakomponuje své 

vlastní myšlenky, něco ze současnosti (např. nápis Klaus na zadní straně fotografie Husáka). A tím 

také nutí diváka k zamyšlení. Co se týče postav – Sládek, ač o sobě často říká, že je trouba, přeci jen 

takový trouba není. Co kdyby to bylo naopak, Sládek by byl ten, kdo píše hry a jehož se komunisti 

bojí? A tak je mi Sládka líto. Vaňek by rád teplé místečko ve skladu, kde by mohl psát své hry, ale 
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dohazovat na sebe nebude. Ani Vaňek není hlupák, zřejmě si však raději všechny chytrosti schovává 

pro sebe. Moc toho nenamluví. Asi by se ta hra dala víc rozebrat, ale to by bylo spíš o hře a ne o 

představení. Jsem moc ráda, že se Jirka pustil do hry Audience a že do toho dal tolik energie. Na 

Sládka se opravdu hodí. (Plzeň 5.10. 2004)  

 

* MAREK VELEBNÝ: Dne 22.10.  2004 jsem podruhé zavítal na Audienci J. Č. Ulricha: 

      Znovu jsem si poslechl brilantní dialogy absurdního humoru, tentokrát z první řady, kde jsem 

měl Jirku přímo na mušce nejen objektivu. Oba herci skvěle předvedli nezapomenutelné dialogy: 

“Nebuďte smutnej.” – “Já nejsem smutný.” “Nebudou Tě shánět, vždyť je tam Sarközi.”… apod. 

Scénu podtrhovala konzumace piva – nealko pivo “Buvar” v Plzni v base od “Top Topiku” - to jsou 

paradoxy!, za pouštěných zvuků močení na WC. Jirka Ulrich se v roli rozohnil, že vypadal přímo 

ďábelsky. “Vaněk” Sojka potutelně doléval Jirkovi pivo a bravurně odrážel pijácké kádrování 

Jirkova “Sládka”. (Plzeň, 22.10. 2004) 

 

Marek Velebný 
 

*     *     * 
(bonus na minulém představení ) 
 

…v baru po představení 
sedím poblíž 

že bych se jí mohl i dotknout 
Veverka 

hltal jsem opatrně její krásu vzadu 
rozkošně vrtí nahým ramenem 
s koketně přehozeným černým šátkem… 
 
(kdo? naše vítězka 1.+ 2.  místa v Kladně…) 

 
 

 

* PETR KERSCH: Zdravím ze severních Čech redakci Plže:  

     Číslo 10/2004 došlo a je zajímavé, jako vždy - už jsem rok odběratelem tohoto vpravdě 

literárního periodika. Rád bych touto cestou - nemaje adresy paní/ slečny/ kolegyně Lucie Koutné - 

poděkoval, že si L. K. povšimla mojí prózy “V knihkupectví” (Plž č.9/2004) a tak pěkně mne v 

asonských Listech pochválila. Muži přijímají od žen jakoukoliv chválu rádi a nejsem v tomhle 

ohledu žádná výjimka. Zároveň ovšem ve své poznámce nakousla problém, který by stál za úvahu a 

následnou diskusi. 21. října t. r. bych moc rád přišel do Jabloně trochu pookřát mezi vás, protože 

zde na severu již vládne literární zima. 23.9. t. r. se konala ve zdejší městské knihovně beseda s 

mými čtenáři, 30.9. t. r. tamtéž proběhlo “slavnostní” předání cen vítězům literární soutěže V. 

Vokolka a “křest” literárního almanachu “Město D.”, který městská knihovna Děčín vydala při 

příležitosti 10 let od zahájení pravidelných básnických večerů, které pořádá a kam přispěli po výzvě 

ředitele knihovny téměř všichni zdejší a regionální autoři - až na jedinou výjimku (tou jsem já). 

Možná, že bych na Jabloni směl něco přečíst ze svých textů, to teda by byla pro mě pocta! Hodně 

zdaru celé redakci přeje její obdivovatel Petr Kersch (Děčín, 6.10. 2004) 
- P. K. (*1934) je prozaik, dětství a mládí prožil na Plzeňsku, působil jako výzkumný pracovník, nyní žije v Děčíně. 

 

* LUCIE KOUTNÁ: 50 let ve vazbě:  

     Myslím, že tahle výstava si zaslouží, abych o ní něco napsala. Pro ty, kdo neví, o co jde – 

nejedná se o žádnou výpověď člověka, který seděl padesát let v base, nýbrž jde o výstavu knižní 

vazby manželů Sobotových (50 let tvorby, Západočeské muzeum). Oba patří mezi světově uznávané 

knihvazače. Získali mnoho ocenění u nás i v zahraničí. Na výstavě jsme mohli vidět knihy 

v krásných kožených vazbách. Hotová lahůdka pro oči. A to všechno provedeno s tou největší 

pečlivostí! Jan Amos Komenský by nejspíš skákal radostí, kdyby viděl své dílo, “Labyrint světa a 

ráj srdce,”  tak hezky svázané v kůži. Vazbu vytvořila Jarmila Jelena Sobotová v roce 1999. A vy, 



 22 

milí básníci, vy byste nechtěli mít doma kompletní dílo Williama Shakespeara svázané v kůži a tak 

nádherně vyzdobené? Kniha od Ilji Hurníka “Ještě není zle” má vazbu z drátěného pletiva, velice 

originální. V jedné vitríně mě zaujala kniha “Život je všude.”  Soubor samizdatových autorů, krom 

jiných zde najdeme i prvotinu Václava Havla. Tento exemplář je 17. výtisk z 19 číslovaných výtisků. 

V knize je originální muchláž od Jiřího Koláře. Vazba – Jan Sobota. V černé a šedé kůži je oblečen 

“Havran” od Josefa Váchala. Vazba – Jan Sobota, 2004. Originálně řešená je i vazba knihy 

“Šumava” (Josef Váchal). Malba zelenou a hnědou barvou na hnědé kůži.  

     Kromě knih zde byly vystaveny knižní objekty, např. obraz - řezba v kůži představující město 

Norimberk nebo objekt “Skleněná pohádka.” Napsal Dalibor Nesnídal. Na skleněném 

obdélníkovém bloku je namalován foukač u sklářské pece a pod tím je napsaná pohádka. O 

všestrannosti a nadání obou umělců vypovídá nejen použitý materiál – kůže, papír, dráty, textil, 

dřevo, ale také různé techniky zpracování a zdobení. Jen málokdo si dnes troufne na náročnou 

techniku v oboru knižní vazba – intarzie. Jan Sobota vytvořil touto technikou stylizovaného ptáčka 

s růží v zobáku na vazbě památníku. Jarmila Jelena Sobotová získala cenu za výtvarné zpracování 

papíru – mramorový papír. Zaujaly mě i knižní miniatury – “Opilý koráb”, A. Rimbaud a “Jabloň 

se strunami pavučin”, J. Seifert (knížka ve tvaru jablka). Je to neuvěřitelné, všechny tyto umělecké 

knižní vazby vytvořili dva lidi – manželé Sobotovi. Děkuji za krásný zážitek. (Plzeň, 8.10. 2004) 

   
* VOJTĚCH NĚMEC: Mrtvolně-kovový postřeh: 

     Tak jsem jednou s tupým výrazem zakřiknutého paviána uvažoval nad tím, jak si vlastně fanoušci 

black metalu bohužel nevědomky protiřečí. Oni jsou fascinováni smrtí - to chápu - ale kdybych jim 

s plnou vážností učitele ukázal pravou nefalšovanou mrtvolu, s půlkou hlavy pryč, s pánví 

rozseknutou až někam do oblasti plic, s červy místo očí, se střevy místo nohou, tak by jistě na místě 

vrátili večeři a možná i oběd. Hrají si na tvrďáky a přitom jsou ve skutečnosti tak citliví! Nosí trička 

s mrtvolnými malůvkami, ostny na rukou, lebky a pentagramy na krku. (A to mnozí neví, že 

satanismus nemá s těmito věcmi mnoho společného.) Prostě si musím o lidech, co tvrdí, že jsou 

tvrdí, myslet nedobré věci. Patří jim to. Je to tak směšné! Uznávají blití do mikrofonu. Dobrá. 

Představují svá já jejich okolí v podobě morbidity. Nechápu, jaké na to mají právo, když málokdo 

snese pohled na znetvořenou ženu s kusem trámu v děloze. Protože se jim tento pohled v životě jen 

tak nenaskytne, tak se vyžívají při poslechu nekrofilních textů za zvuků bezduchých elektrických 

kytar a řinčivých bicích, anebo se s nepravou rozkoší dívají (a často se i smějí) na obrázky smrti. 

Tímto šokují okolí, realizují se jako zajímavost. Jako zvířátko v zoologické zahradě. V kleci. Chtějí, 

aby si jich ostatní lidé všimli a pamatovali si je. Ale co když si JÁ jich všimnu a začnu si je 

pamatovat ve špatném světle - začnu si myslet, že jsou slepí jak žížaly, a dovnitř se jim posmívám 

jako bohatý žebrákům? He? Doufám, že to žádný z nich teď nečte… jinak jsem mrtvý muž… 

znetvořený… (Cheb, 20.10. 2004) 
- V. N. (*1983) je prozaik, žije v Chebu, zde po maturitě studoval na jazykové škole Winfield College. 

 

* PETR KERSCH: Jaká rozkoš - psát báseň ! 

     Zaslíbenců Pegasa je u nás na několik stovek a většinou se navzájem znají. Setkávají se na 

mnohých čtenářských besedách a posezeních, kde čtou své sloky nahlas posluchačstvu, které po 

chvíli vytáhne z kapes vlastní básně. Na tzv. autorských čteních, kam se dostavil pozvaný, úspěšnější 

veršovník, všichni v hledišti netrpělivě poposedávají. Až zavedený autor své předčítání skončí, 

nastane důležitější hodinka - prezentace jejich vlastní tvorby.  

     Souručenství básníků se posiluje na literárních soutěžích, rostoucích v republice jako houby po 

dešti (snad brzy každá městská či obecní knihovna vyhlásí soutěž v literárním psaní a neopomene 

přitom kategorii pro poezii). Posílají si navzájem brožurky a bukletky ve formátu á pět nebo 

dokonce šest (zásadně neprodejné) a v nich verše zručně vytištěné na tiskárnách, připojených k 

osobním počítačům. Internet je pro tyto “nezavedené” básníky požehnáním. V textových editorech 

se vyzná každý, posílání mejlíků má prakticky nekonečnou kapacitu a webovou stránku vám dneska 

stvoří každý školák...  
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     Nelze nepřiznat této tvorbě aktiva. Určitě mezi ně patří kultivace individuálního vyjadřování, 

pozitivní češtiny, odmítání frází a klišé, uvědomování si mocenství verše, cvičení v empatii... 

     Pasiva by se také našla, ale jejich vyčítavý seznam si rád zde odpustím. Nepočítám se mezi 

básníky ani mezi autory veršů, nejsem literárním kritikem, nemohu a nechci si dovolit formulovat 

veřejně nedostatky, týkající se malé sociální skupiny mladých lidí. Čtu a poslouchám poezii jako 

někdo, kdo chodí do posilovny, aby zaměstnal svaly, které by jinak zakrněly. 

     Jde mi zde o něco jiného a zdá se mi, že o něco zásadního. Jako naslouchající pozorovatel jsem 

se vetřel do několika setkání, o kterých se zmiňuji v prvním odstavci. Slyšel jsem mnoho veršů. 

Recitovali je, odříkávali, předčítali... autorky a autoři. Většinou mladí lidé, zhusta velmi mladí, 

teenageři nebyli výjimkou. Sepsání prezentovaných textů je stálo hodně energie, sebezapření, času. 

Neslyšel jsem jediný laciný verš, jediné klišé, ani řádek podbízivého textíku. Zato odfláknutý 

přednes, zajíkavé kuňkání, šepot na hranici citlivosti lidského ucha, jehož majitel sedí až v poslední 

řadě u zdi sálu. Jako kdyby si svého uměleckého řemesla nevážili. Jako kdyby čistou minerální 

vodu, plnou léčivin, filtrovali přes utěrku, která se měla už dávno vyprat. Jak mám píti takový 

filtrát? 

     Nadpis této mikroúvahy jsem si vypůjčil od jedné mladičké básnířky. Ano, chápu její pohnutí, 

když píše a dopíše svůj sonet, elegii, čtyřverší. Nemusí být čteno nahlas! Potěší třeba jenom autorku 

samu, co na tom záleží... Ale má-li být nahlas předčítáno a ještě k tomu veřejně, vyžaduje dílko 

správnou dikci, příhodnou hlasitost, zkrátka recitátora, který textu rozumí, ach, to je málo, který s 

těmi slovy cítí, co autor(ka) chce říct. (Děčín, 21.10. 2004) 

 

* DANIEL MIKEŠ: Postřehy z Divadla Dialog 13.10. 2004: 

      V Čajírně v “Pallovce” jsem dostal skvělý typ vyrazit do divadla. A protože jsem si z důvodu 

virové nákazy nechal ujít představení AUDIENCE pana J. Č. Ulricha, věděl jsem na beton, že 

tentokrát vyrazím, a to po dvou letech do divadla. Poprvé do Divadla Dialog a dokonce poprvé v 

životě na premiéru, tou mou byla hra Dvě světýlka ve tmě tmoucí, kterou si  sám pan Ulrich napsal, 

a nakonec i bezvadně zahrál, a to dokonce trojroli (princeznu, hlídače a zloděje). Do divadla jsem 

vzal i svou přítelkyni a jaké bylo překvapení, když pár minut před představením jsme byli jedinými 

diváky. Pan Ulrich byl však rozhodnut hrát i jen pro nás dva. V zápětí pak dorazil třetí divák (z 

Čajírny) a během představení ještě Marek Velebný. Premiéru tak shlédlo jen pár vyvolených a po 

představení se popíjel Fernet (v ceně vstupenky). Já moc tímto děkuji za skvělý kulturní zážitek a 

těším se, až opět půjdu do divadla (určitě ne po dvou letech) na takhle výborné představení. 

Ostatním mohu jen vřele doporučit. Mikeš (Hrádek, 22.10. 2004) 

  

* JIŘÍ Č. ULRICH: Vážné varování: ohrožujete svou duši, pokud se stýkáte s mými texty: 

     “Neboť sloužíš ďáblu a jsi jeho otrokem,” napsal mi do mé čerstvé asonklubí knížky Identity můj 

známý pan A. Tyto panem A. přepracované a bohatě komentované texty patří k mým největším 

pokladům, avšak rád je vážným zájemcům ukáži, stejně jako jsem učinil redakci. Dále cituji vpisky 

pana A.: “ Válíš se ve svých zvratcích a dokonce zvracíš do srdcí posluchačů, kdybys jen věděl, že 

je vedeš od Boha pryč k ďáblu. Ihned bys skončil a v pokání plakal před Bohem Stvořitelem a prosil 

o milost.”“Jen On může opravit vše, co jsi napáchal za hrůzu.” “Zakotven ve svém egu, stejně jako 

všichni mystici, jogíni, filozofové a ostatní slepci.” Můj verš “mužské oči jsou ke kouzlům 

nakloněny” je komentován takto: “Je to smilstvo= hřích a ty se tím sytíš.” A první řádek Identity č. 

10 “nezáviďte divadelním hercům” zase takto: “Není co jim závidět! Téměř všichni jsou slepí 

smilníci, oslavují sami sebe a své pyšné já. Lžou sami sobě, chudáci, žebráci.” Obrázek u Identity č. 

14 (který mi vyšel nechtěně sexuálně) má nos panem A. dokreslen do podoby kosočtverce 

obklopeného čárkami a  slovy: “Tím je naplněna tvoje černá mysl, tvář smilných myšlenek, ženoucí 

další též do záhuby, k ďáblu a rozpadu manželství.” Atd., atd., celá hustě popsaná knížka. Nelze mi 

překousnouti tvrzení, že “svými kravinami a hnusotami stojím Bohu v cestě”, neboť pan A. je 

vysokoškolsky vzdělán, prohlašuje se za dítě Boží, kterému radí Bůh a o mou duši má upřímnou 

starost a modlí se, aby se stal ten “největší zázrak, abych uvěřil v Boha”. A lépe by mi prý bylo 

v bohnické svěrací kazajce s Bohem než na svobodě bez Boha. Nepřemýšlet! Pravdou je jen to, co 



 24 

dovolí Bůh poznat vyvoleným (ale i ty se jím můžeš stát, pokoříš-li se!) a ostatní - celý svět - jsou v 

rukou živé bytosti-ďábla. A co hrát na divadle? Říci: věřím v Boha a mlčet. Mé divadelní 

představení: “Dvě světýlka ve tmě tmoucí” zakázané za totality z náboženských důvodů jsou jen 

slabým odvarem jemu zjevované boží moudrosti a ze sousloví “tma tmoucí” vykukuje ďábel. Pan A. 

do divadla nevstoupí. Nu, a já zase neusednu s mým přítelem panem A. Bohu po boku. I zamyslel 

jsem se, a opravdu: svými pokorně myšlenými kontemplativními texty a provokativními kresbami, ba 

i tím divadlem, jsem se snažil poodhalit “ďábelské praktiky.” Že by se potrefený ozval? Neb jeho 

masky “živého tvora” jsou nevyzpytatelné. Že by se doslechl, že chystám divadelní adaptaci knihy 

Arnošta Lustiga “Krásné zelené oči”, kde lidští fanatici provádějící holokaust měli na opascích 

nápis “Bůh s námi”? Vždyť fanatik se cítívá oprávněn odsuzovat, aniž by sám věděl, že je 

fanatikem. Souběžně však řečeno: neměli bychom zapomínat, že člověk dokáže poznávat pravdu a 

vytvořit krásu, ale i vygenerovat v sobě lidem nepřátelské ďábelské pudy. Téměř vždy ničící to lepší 

v člověku, ve jménu nedotknutelné autority, ať už má jakékoliv jméno. 

     P. S.: Pokud máte nějaké SS rekvizity (třeba ten opasek) a nebojíte-li se mne, prosím o jejich 

zapůjčení, abychom mohli pořídit diapozitivy pro výše uvedenou hru. Díky. (Jsem asi opravdu otrlý 

ďábel, neboť se snažím ze “svaté věci” vytřískat reklamu a hmotný užitek pro divadlo. Tím děkuji i 

svému příteli panu A., on to opravdu se mnou myslí upřímně a dobře). Ale není to snad jen zábavná 

prkotina: Ďábel a Dobro, že ne? (Plzeň, 24.10. 2004) 

   

* TOMÁŠ T. KŮS: Mišovi Šedivému a Sasance Písačkové, aby měli klidu na duši...  

     Mili, toho Gianta Terrago už dávno nemám, měl špatnou geometrii. To kolo má prostě těžkej 

zadek a ve srovnání s dnešními double butted rámy je jeho dynamika dosti těžkopádná. Včera jsem 

četl tvoji povídku o bikingu. Zcela tě chápu, co cítíš ke svému stroji. Také jsem se s Giantem nechtěl 

rozloučit, když jsme měli najeto skoro 30. 000 km. Úplně jsem se ztotožnil s tvým hrdinou, kterak na 

osamocené vyjížďce touží potkat “svou bikerku”, vprostřed lesů, na blýskajícím se Ravu Racing XC. 

(Na tom teď jezdím, z Gianta zbyly jen hydraulické Magury.) Já jsem na tom také závislý, ale já 

nevím, já bych tu romantiku zacvakání SPDček, když na bike naskočíš, do té literatury nějak 

netahal. Jo výjimky jsou! Petr Král má ve sbírce Pro anděla celý oddíl nazvaný Cyklistika... A 

vůbec na SPDčka bacha! Je to skvělý, že si člověk nezláme haksny, že to táhne oběma směry, ale 

pozor na výšku sedla! Vždycky dávej trošku níž! Jednou jsem si uprostřed Maďarska serval 

achillovku a skoro rok se pak na bike neposadil. A vysvětluj Maďarovi: “...chci vzít kolo a věci s 

sebou do vlaku a chci obojí mít u sebe...”  

     Ano, Miši, i já si občas zacvičím. Leč v posilovně jsem nikdy nebyl. Stačí mi hrazda, péra a dvě 

desetikiločinky. Na břicho jsou nejlepší sedy lehy, sklapovačky a zase hrazda. Za pár let můžeš mít 

obstojný topení – slečny si toho všímaj... A nepřeháněj to tolik s tou posilovnou, možná ti dá objem, 

ale fyzičku nikdy nedá. Já třeba kromě bikingu (teď už jenom dvakrát týdně) chodím ještě třikrát 

týdně běhat, dvakrát na fotbálek, jednou na squash, občas na skály... To ti představu potřeby 

rachetického básníka mezi funícími nabušenými monstry vyžene z hlavy. Nebo běž na pivo a 

zapomeň... (Plzeň, 26.10. 2004)    

 

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23.11. 2004. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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