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

Ročník XIV, 2005, letos Listy č. 4 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 100) z 22.3., stran 24, 

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

jako barevné bříško Plže č. 4/2005 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Psaní je jediný zločin,  

při němž se pachatel snaží zanechat stopy. 
 

(Gabriel Laub) 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* Nebylo. Pravidelné asonklubí posezení totiž proběhlo až dva dny po odevzdání matrice těchto 

barevných Listů do tiskárny… Proto tentokrát žádné skandály, poodhalená ramena poezie, pražádné 

literární spory či sázky - ty příště. Pouze jsme po všech těch jarních a chřipkových prázdninách konečně 

uzavřeli XIV. ročník Literární soutěže studentů západočeských středních škol a potenciálním porotcům 

nabídli bezplatnou práci. Podobně jako vloni nás příjemně překvapili. Přihlásilo se čtrnáct lidí! (Že by 

v tom byla nějaká souvislost: 14. výročí Ason-klubu – 14. ročník soutěže a 14 porotců?!) Ti, co milují 

pohádky, se navíc budou moci v dubnu zapojit do hodnocení dětské literární soutěže Kde končí svět? – 

Díky za pohádku!  

     Helena Šlesingerová s redaktorkou Soňou Vaicenbacherovou (mimochodem naší bývalou členkou) 

natočila půlhodinový dialog o Ason-klubu, a ten byl vysílán v neděli 13. února v rubrice Náš host pořadu 

Panorama Českého rozhlasu Plzeň. 

     V plzeňské Kultuře na měsíc březen byl publikován rozhovor Jany Kopřivové s básníkem Petrem 

Šimonem (*1976) o poezii a jeho nové sbírce Píseň oranžového kouře. Na stejné stránce pak od 

Bedřišky Brůhové velmi podrobný výčet malých knížek básní, jež vydal Ason-klub během uplynulého 

roku.  

     Svatava Heinlová se synem Janem se jako poeti veřejnosti představili první březnový večer 

v Kulturní kavárně Jabloň. (Marek Velebný byl však v té době v lázních, proto tentokrát nemáme 

dokumentaci ani obrazovou ani slovní…)  

 



 2 

* 

OZNÁMENÍ 
 

* SMUTEČNÍ. Ve středu 9. března 2005 ve věku nedožitých 84 let náhle zemřela paní Božena 

Fousková ze Zdemyslic, básnířka a “doživotní laureátka” klatovské soutěže Literární Šumava, autorka 

skromné sbírky Poezie mého života (Městská knihovna Blovice 1999) a dalších rukopisů nikdy 

nevydaných, pravidelná čtenářka Plže a nejen to. Poezie paní Fouskové nás v Plži pohladila v únoru 2003  

(s. 8 – 9), její osobní “Střípky ze vzpomínek” na Jaroslava Seiferta pak v květnu 2004 (s. 22 – 23), tehdy 

je pro nás v rozhovoru zachytil Vladislav Hřebíček. V záhlaví smutečního oznámení jsou uvedeny verše 

ze Seifertovy Maminky… Jaké otisknout v Listech na rozloučenou?  

 

Božena Fousková 
 

VŮNĚ LÉTA 
 

Vzduch kolem nás se rozvoní 

a věru těžké skládat věty, 

když z mezí stříbrem zazvoní 

horlivé cvrččí kastaněty 

a z luk se nese do dálky 

kouzelná vůně schnoucí trávy – 

jeřabin jasné korálky 

v zeleni listů tiše žhaví. 

Zavanul vítr. Horký proud 

rozvlnil štíhlá těla klasů 

v řeku, v níž bys chtěl utonout – 

nevnímat těžkou ruku času 

a poslouchat, jak dýchá zem, 

cítit, jak je vše provoněno 

tím hořkosladkým parfémem, 

jímž voní obilí i seno 

a les a houby v pasekách, 

jablka v sadech, když jsou zralá, 

i lehká mlha na řekách, 

i mechem okrášlená skála. 

Tak voní v létě celý kraj – 

A také trochu po heřmánku – 

Větřík mu hraje na šalmaj, 

když večer ukládá se k spánku. 

a v té vůni i usíná 

i probouzí se za svítání, 

kdy v novém dnu zas začíná 

odvěký zázrak věčných zrání

* 

LISTOVÁNÍ 
* VÍTÁME: 

     V březnových Listech Ason-klubu jsme v našich řadách přivítali patnáctiletého Lukáše Hilperta 

z Víchova u Stříbra. Teprve nyní se nám však představil jako básník. Z pěti zaslaných básní jsme na 

ukázku jeho tvorby vybrali následující: 

                                                                  Lukáš Hilpert 
 

SMYSL 
 

Kde najít pramen, 

kde najít smysl života. 

Jak shodit kámen, 

jak odstraní se srdce prázdnota. 

Jak nebýt znaven, 

když v tobě sídlí dobrota. 

Proč býti vrahem, 

když dobro je náplní života. 

Proč vlastně žít, 

když smrt je velká jistota. 
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* 

FÉNIXOVY CESTY 

 

* Od DAVIDA RŮŽIČKY: S příchodem jara se i Fénix zavrtěl na svém hnízdě a nastavil perutě vstříc 

slunečním paprskům. Potom zobákem vytrhl brko ze své letky a zapsal následující věty o činnostech 

zchystaných, k nimž jste srdečně přizváni i Vy, jakož i Vaši přátelé.   
 

Co je přichystáno na duben? 

* 8. – 10. 4. 2005  Domaslav volá! Krása, romantika a - trocha práce. Neuvěřitelně nádherná krajina 

pod zříceninou hradu Krasíkova poblíž zámku Bezdružice i  romantické ruiny dalšího hradu Gutštejna. 

Uprostřed této krásy pak lze nalézt mír v parku Konstantinových Lázní. V pátek večer bychom se sjeli na 

místo, v sobotu je naplánována lehká pomoc tzv. Domaslavským, tj. lidu obhospodařujícímu tamější 

bývalou faru, která hostí účastníky lecjakých výtvarných i literárních počinů. Mytí oken, vytírání, 

provětrání matrací, štípání dřeva, eventuálně úklid nádherného odsvěceného kostela s věží střeženou 

čtyřmi renesančními anděly (přijeďte a uvidíte!). Neděle by pak byla celá naše a pokusili bychom se 

navštívit zmíněné památky a také poobědvat v restauraci Alžbětin dvůr, kde za sněhové bouře v adventu 

roku 2004 pojedl Básník Milan Šedivý. Nyní budete moci i vy. Pokud se nás sejde větší množství, uvařili 

bychom v sobotu společný oběd. Spí se na palandách, spacák ale vzhledem k počasí doporučuji. 

Podrobnosti o tom, jak se do Domaslavi dostat, kde se ubytovat apod. sdělím všem, kteří se přihlásí na 

e-mailu: fenixovycesty@netcafe.cz. 
 

* 15. – 17.4. 2005  Zájemci o multikulturní akci Mofancon2005 se mohou ještě přihlásit! Pár opravdu 

posledních míst by se ještě našlo. Akce vyrostla ze základny fanoušků hudby Mike Oldfielda, kteří sice 

svého pana hudebníka stále s nadšením poslouchají, leč přišli na to, že svět paní Hudby jest téměř 

nekonečný. Přednášky, vlastní tvorba, výlety (tentokrát i letecký – nad krásným Manětínem, Nečtinami, 

Plasy, etc.!). Podrobnosti i kontaktní adresa jsou na webu: oldfield.musichall.cz, odkliknout 

MOFANCON2005. 
 

A co nás čeká v květnu? 

* 20. – 22.5. 2005  Velhartice s povídáním o křesťanství, Bohu a křesťanských základech naší kultury. 

Nápad uspořádat tuto akci se zrodil během večerních metafyzických diskusí v hospodách i na 

ubytovnách téměř během všech loňských akcí Fénixe. A tak jsme se rozhodli zabývat se tímto tématem 

zgruntu. Koneckonců se tak či onak týká každého z nás i Evropské literární a výtvarné tvorby. Akci si 

přestavujeme jako kultivovanou a svobodnou diskusi mezi všemi zúčastněnými rozdílných názorů. 

Vedle toho by měl být i prostor pro rekreaci, výlety, a kdo ví, možná bude i koncert a  třeba přijdou i 

válečníci z Tolkienových knih… Pokud vás tato témata zajímají, přijeďte a uvidíte. Podrobnosti, tak jak 

se bude akce rýsovat, zveřejníme na www.fenixovycesty.netcafe.cz. 

* 22.5. – V podvečerních hodinách na jednom tajemném místě uprostřed Plzně chystá se zvláštní 

koncert spojený s autorským čtením jedné či několika význačných postav asonklubího literárního dění. 

Zatrhněte si ve svých kalendářích! Podrobnosti odhalíme hned, jak jen to bude možné! 
 

Co v červnu? 

* Nezapomeňte na 18.6. 2005  Den poezie na velhartickém hradě. Pomalu si připravujte poezii a  

hlaste se Helence Šlesingerové. Jubilejní pátý ročník by měl být vyšperkován spoustou poezie i hudby, 

pozván byl recitátor Miroslav Kovářík, zahrát by měly kapely Silencium, Vishnu Tattva, jako městská 

lidová poezie současnosti chceme prezentovat ukázky hip hopu s možností improvizovaně si zarapovat (i 

účastníci akce), ukázky grafitti a rovněž možnost vyzkoušet si vaše nápady. K občerstvení poslouží i 

opravdická čajovna. Podrobnosti jsou opět průběžně aktualizovány na webu: www.fenixovycesty.netcafe.cz. 

Dotazy k akcím směrujte na: fenixovycesty@netcafe.cz. David Růžička (Plzeň, 21.3. 2005) 

- D. R. (*1970) je básník, žije v Plzni a zde také pracuje jako učitel angličtiny na SPŠ elektrotechnické.  
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* Ve středu 6. dubna 2005 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2; 

www.jablon.wz.cz, jablon@centrum.cz, produkce 732 355 614) na autorské čtení mladých plzeňských 

básníků Karla Soukupa (*1983) a Petra Seemanna (*1982), doprovázené živou muzikou. Vstup 

volný. 

 

* V pondělí 11. dubna 2005 v 17.00 hodin  Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve do 

galerie Německé knihovny v přízemí Evropského domu (Plzeň, nám. Republiky 12) na Literární kabaret 

Jaromíra Konečného. - Mistr ve slam poetry na turné po partnerských knihovnách Goethe-Institutu! 

Vstup volný. - Mladým plzeňským autorům, kteří se akce zúčastní, pořadatelé nabízejí, že je před vystoupením Jaromíru 

Konečnému osobně představí. 

     Anglické slovo “slam” vyjadřuje ostrý nebo práskavý zvuk. V našem případě jde o netradiční podání poezie - básníci 

vystupují se svým dílem, a jde-li o soutěž, jsou posuzováni porotou vybranou z diváků. Zaměřují se na to, co sdělují a jak to 

sdělují, jejich vystoupení bývají často inspirovaná hip-hopovou kulturou a pohybují se na pomezí performance a rapu. Podle 

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

prodávají text…” - Tento nový způsob veřejného čtení poezie vznikl v Chicagu v roce 1984. První ze série takových čtení 

uspořádal stavební dělník a básník Marc Smith v jednom chicagském jazz-klubu s názvem “Get Me High”. Od roku 1986 se 

zde prý dodnes “čte” každou neděli. V posledních letech se slamy šíří po celé Evropě a navštěvují je stovky diváků. Např. 

v Berlíně se prý utvořil okruh autorů, kteří se vyhráváním slamů de facto živí. V České republice je celonárodní soutěž v slam 

poetry pořádána od roku 2003 a vrcholí v rámci festivalu Poezie bez hranic v Olomouci. V Plzni se poprvé “slamovalo” loni v 

říjnu v Kulturní kavárně Jabloň. – Viz Listy Ason-klubu 11/2004, s. 4 – 9. Více na www.poetry.cz.  

     Jaromír Konečný (*1956 v Praze) emigroval v roce 1982 do Spolkové republiky Německo. Jeden rok strávil v 

imigračním táboře v Bavorsku. Vystřídal různá zaměstnání. Na Technické univerzitě v Mnichově vystudoval chemii, 

absolvoval prací Původ genetického kódu. Tři roky působil jako vědecký asistent na katedře teoretické chemie. V současné 

době je spisovatelem, publicistou a antikvářem na volné noze. Získal literární ceny Fritz-Hüser-Preis 1995, Werkkreis 

Literatur der Arbeitswelt, a Haidhauser Literaturpreis 1998 (Prosa, Münchner Literaturbüro), rovněž patří k vítězům asi 

padesáti slamů v Německu, např. vybojoval 2. místo v národním básnickém slamu ve Weimaru (1999) či 2. místo v národním 

básnickém slamu v Düsseldorfu (2000). 

 

* V úterý 12. dubna 2005 v 16.30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně “13” 

(Pražská 13) na křest knihy prof. Jana Kumpery Řeky a říčky Karlovarského kraje. Pořad je věnovaný 

jarnímu otvírání řek a říček. 

 

* V úterý 12. dubna 2005 v 17.00 hodin jste v rámci cyklu literárních pořadů “V salonku” Lagondola 

(Plzeň, Skrétova 38) zváni na pořad s názvem Toulky přírodou aneb Putování svatou zemí. Esej 

amerického filozofa, básníka a velikého člověka Henryho Davida Thoreaua (*1817 – †1862) o lidstvu 

a přírodě a o umění, jak dobře žít, s životopisným nástinem od Ralfa Waldo Emersona. Přeložili: Zdeněk 

Franta a Čeněk Kočí. Účinkují: Milan Frield a Alfred Strejček (přednes), Bohumil Němeček (varhany). 

Vstupné dobrovolné. 

 

* Ve čtvrtek 14. dubna 2005 v 16.30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně “13” 

(Pražská 13) na podvečer s názvem Zůstává domov. Pořad věnovaný životu a dílu básníka Daniela 

Mertha (*1915 - †1995).  

 

* Ve dnech 15. – 17. dubna 2005 Vás Simona Váchalová, Lucie Popovičová a další srdečně zvou do 

Domažlic na setkání literárně činných Čechů a Slováků s názvem Chodské poetické jaro. Bližší 

informace na e-mailu: simona.vachalova@seznam.cz, nebo mobilu 720 575 011. 
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* V úterý 19. dubna 2005 v 16.30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně “13” 

(Pražská 13) na pořad s názvem Poetické lásky. Hudební a poetická zastavení Vladimíra Babniče a 

Jiřího Hlobila. 

 

* V úterý 19. dubna 2005 v 19.30 hodin Vás manželé Eva a Jan Kosovi v součinnosti s Českou 

společností elektroniků Hifiklub Klatovy (tel.: 376 312 877, e-mail: hifiklub-klatovy@pcse.cz) zvou do 

Literární vinárny ve vinárně U Zvonu (Klatovy, Krameriova ul.) na pořad s názvem Josef Čapek. 

Literární vzpomínku věnovanou 60. výročí úmrtí významného českého umělce připravila a uvádí MUDr. 

Ludmila  Švecová. (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.) 

 

* V úterý 19. dubna 2005 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 

Noc Daniila Charmse: vernisáž knižních ilustrací Hany Kršňákové, svérázné čtení překladatele 

Ondřeje Mrázka, tematická projekce a možná ještě víc! Vstup volný. 

 

* Ve středu 20. dubna 2005 v 16.00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně (B. 

Smetany 13) na slavnostní vyhlášení výsledků městského kola IV. ročníku (nejen) literární soutěže pro 

děti Kde končí svět? – tentokrát, v roce 200. výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana 

Andersena, pod názvem Díky za pohádku! Uvádí Helena Šlesingerová. V Pohádkách o Honzovi  

účinkují herci Miloslav Krejsa, Martin Chmelař a Romana Neumannová. Probíhá ve spolupráci 

s Klubem dětských knihoven SKIP ČR. 
 

* Ve středu 20. dubna 2005 v 19.00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Klatovská 7) na 

derniéru hry Václava Havla: Audience. Hrají Jan Sojka a Jiří Č. Ulrich. - Prý poslední šance, jak získat 

podtext pro navazující hru “Audi po 30 létech”, která jako parafráze na Havlovu Audienci se bude hrát v 

květnu. 
 

* Ve středu 20. dubna 2005 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 

KRVIK TOTR – Uďoblinky nové luny: skečoidní představení pražského absurdního divadla v doprovodu 

Sdružení pro obnovu dramatické písně Filtr. Vstupné 40,- Kč. 

 

* V úterý 26. dubna 2005 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.  

 

* Ve středu 27. dubna 2005 v 16.00 hodin Vás Ason-klub Knihovny města Plzně a Západočeská 

galerie v Plzni společně zvou do Výstavní síně “13” (Pražská 13) na pořad Poezie na dvorku. Netradiční 

vystoupení mladých plzeňských básníků a muzikantů. Účinkují Lucie Koutná (*1980), Daniel Mikeš 

(*1976), Pavla Přesličková (*1982), Irena Velichová (*1987) a další. Uvádějí Helena Šlesingerová a 

Jiří Hlobil. 

 

* Ve středu 27. dubna 2005 v 18.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 

Koncert pro Kristýnku a Krystal. Poezii, šanson, divadlo a happening uvádí Sdružení Krystal Plzeň. 

Vstup volný.                                     

 

* V sobotu 30. dubna 2005 v 10.00 hodin Vás Ason-klub Knihovny města Plzně spolu s Gymnáziem 

Plzeň, Mikulášské nám. zvou do Polanovy síně KmP (B. Smetany 13) na slavnostní vyhlášení výsledků 

XIV. ročníku Literární soutěže studentů západočeských středních škol. Na programu je seznámení 

s výsledky soutěže, předání cen, beseda s porotci apod. 
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* TRAPSAVEC 2005. Sdružení Avalon (Draculea) vyhlašuje XXXI. ročník literární soutěže 

Trapsavec. Soutěž je tematicky zaměřena na práce o přírodě a trampování, soutěží se v próze a poezii, a 

to ve třech věkových kategoriích (autoři do 23 let, nad 23 let a oldpsavci - ti, co již v Trapsavci získali tři 

a více cen bez ohledu na věk). Každý účastník může zaslat max. 3 povídky o rozsahu max. 4 strany A4 a 

max. 3 básně (celkem tedy jeden soutěžící nejvýše 6 prací). Každou práci zašlete v devíti nepodepsaných 

kopiích (tj. 8x pro porotce a 1x pro archiv). K textům přiložte lístek se jménem a adresou, datem narození 

a ofrankovanou obálkou se zpáteční adresou pro zaslání “zvadla” na slavnostní oheň - předávání cen. 

Účastí dává autor pořadatelům právo uveřejnit práce ve sborníku nebo je použít k propagaci soutěže ve 

spřátelených časopisech (např. Wampum Neskenonu, Puchejř, Portýr, Severka, Stopř, Oslavské Boudy, 

Tomík, Řádky, Cesta, Trampský zpravodaj aj.). Kromě pozvání na vyhlášení výsledků získává také 

nárok na sborník vítězných prací posledního ročníku a roční zasílání literárního občasníku Řádky 

zdarma. Uzávěrka je 30. dubna 2005. Adresa: Sdružení Avalon, Iva Spurná - Draculea, Komořanská 

87/13, 143 00 Praha 4. Nejlépe ohodnocená práce bez ohledu na kategorie získává hlavní cenu - 

ZLATÉHO TRAPSAVCE. Více na http://avalon.unas.cz. 

 

* LITERÁRNÍ CENA VLADIMÍRA VOKOLKA 2005. Město Děčín a Městská knihovna Děčín 

vyhlašují IX. ročník soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka. Cílem soutěže je objevovat nové 

básnické talenty a připomenout děčínského básníka a esejistu. - Vladimír Vokolek (*1.1. 1913 v Pardubicích - 

†23.7. 1988 v Ústí nad Labem) přišel do Děčína na jaře 1946 a až do r. 1954 zde byl ředitelem Okresní knihovny. Básně a 

eseje publikoval zejména po uvolnění cenzurních tlaků koncem šedesátých let a poté v samizdatu. - Devátý ročník 

soutěže je zaměřen na poezii a je určen mladým lidem, kteří trvale žijí v České republice. Pořadatelé 

rozdělili soutěžící do tří věkových kategorií: 15 až 18 let, 19 až 24 let a 25 až 35 let včetně. Příspěvky o 

max. rozsahu 10 stran strojopisu A4 ve třech vyhotoveních posílejte na adresu: Městská knihovna Děčín, 

ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, Raisova 3, 406 55 Děčín IV, tel.: 412 530 728, 412 530 976, e-mail: 

reditel@dcknihovna.cz, www.dcknihovna.cz. Obálku označte heslem “LCVV 2005”. Soutěž je 

anonymní, práce nepodepisujte, na zvláštní list papíru uveďte jméno a příjmení, datum narození, adresu 

trvalého bydliště, školu či zaměstnání. Dále připište souhlas se zařazením Vašich osobních údajů do 

databáze soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. Bez těchto údajů nemohou být 

příspěvky do soutěže přijaty. Autor, který již 2x za sebou získal jedno z prvních tří ocenění v minulých 

ročnících LCVV, nebude opětovně zařazen mezi vítěze. Uzávěrka je 27. května 2005. Pětičlenná porota 

bude hodnotit tematickou i formální úroveň zaslaných příspěvků, zaměří se zejména na styl textů a na 

jejich myšlenkovou naléhavost. Všichni soutěžící budou v září 2005 pozváni na slavnostní večer do 

děčínské knihovny, kde budou oceněné texty reprodukovány, a k této příležitosti bude rovněž vydán 

tištěný sborník nejlepších prací. 
 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FESTIVALU JIČÍN – MĚSTO POHÁDKY 2005. Nadace Festivalu Jičín 

– město pohádky, Městská knihovna v Jičíně, Lepařovo gymnázium v Jičíně a časopis Pastelka za 

podpory Svazu českých knihkupců a nakladatelů a Novin Jičínska vyhlašují pro rok 2005 literární 

soutěž. Soutěž je určena dětem a mládeži do 18 let. Lze zaslat veselé, smutné, vážné i nevážné pohádky 

o rozsahu max. 2 stránky A4, psané čitelně rukou, raději však na psacím stroji nebo počítači, ve 4 

exemplářích. Každá práce musí být opatřena jménem a příjmením autora, rokem narození a adresou 

bydliště. Uzávěrka je 29. května 2005. Adresa: Městská knihovna v Jičíně, k rukám paní Mgr. Jany 

Benešové, Denisova 400, 506 11 Jičín. Pokud můžete, pošlete svůj příspěvek navíc v elektronické 

podobě na e-mail: benesova@knihovna.jicin.cz (není podmínkou pro účast v soutěži, je však podmínkou 

pro případné zveřejnění ve sborníku). Elektronická verze nenahrazuje nutnost zaslání příspěvků v 

“papírové” podobě. Porota bude práce hodnotit podle věkových kategorií autorů. Vyhlášení výsledků 

mailto:reditel@dcknihovna.cz
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proběhne během festivalového týdne počátkem září 2005. Autoři vítězných prací budou informováni 

písemně. Výsledky soutěže budou vystaveny na webových stránkách knihovny 

(http://knihovna.jicin.cz). Nejlepší pohádky budou oceněny dekretem a pohádkovým oříškem, dál bude 

udělena cena časopisu Pastelka, cena Novin Jičínska a cena loutkového divadélka Srdíčko. Účastí 

v soutěži dává autor souhlas s publikováním a dramatizací své pohádky. 
 

* MĚLNICKÝ PEGAS 2005. Literární klub Pegas Mělník vyhlašuje XI. ročník poetické soutěže 

Mělnický Pegas. Přihlásit se mohou všichni neprofesionální básníci z celé republiky. Klání probíhá ve 

čtyřech kategoriích: a) žáci základních škol do 15 let; b) básníci do 30 let; c) básníci nad 30 let; d) autoři, 

kteří již vydali básnickou sbírku. Lze zaslat 3 - 5 básní ve třech vyhotoveních (tj. originál + 2 kopie), 

psaných na stroji, počítači nebo čitelným rukopisem. Nutno připojit lístek se jménem, soutěžní kategorií, 

datem narození, adresou bydliště a rovněž ofrankovanou obálku se zpáteční adresou k zaslání pozvánky 

na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. To se uskuteční v říjnu v Mělníku. Uzávěrka je 31. května 

2005. Adresa: Literární klub Pegas, Zdenka Líbalová, Českobratrská 2800, 276 01 Mělník. Příspěvky, 

které nebudou splňovat uvedené podmínky, budou ze soutěže automaticky vyřazeny. - Mělnický 

Literární klub Pegas vznikl v roce 1987 a nyní sdružuje na 30 literátů z celé republiky. Pořádá autorská 

čtení, výstavy, vydává básnické profily svých členů i další publikace. Tuto literární soutěž pořádá od 

roku 1995. 

 

* POHÁR EDIEHO KRÍGLA 2005. Olomoucké nakladatelství Netopejr vyhlašuje V. ročník literární 

soutěže v žánru horor Pohár Edieho Kriegla. Lze zaslat původní, dosud nepublikované a do jiné 

soutěže nepřihlášené hororové povídky. Počet prací od jednoho autora a rozsah jednotlivých příspěvků 

není omezen. Porota ve složení Euche Moravia la Barót (předseda), Wojta Běhounek, Jan Cupák, Katrin, 

Jan Mrlík, Netopejr, Jenny Nowak, Pagi a Zdeněk Rampas bude příspěvky hodnotit anonymně. Mimo 

vlastní text povídky uveďte jméno a příjmení autora, adresu, telefon, případně e-mail. (Soutěž proběhne 

pouze v případě, sejde-li se pořadatelům min. 10 prací.) Uzávěrka je 31. května 2005. Povídky posílejte 

elektronicky na e-mail: netopejr@netopejr.cz nebo poštou na disketě (nejlépe jako *.doc, *.rtf nebo 

*.602) na adresu: NETOPEJR, Pekařská 10, 772 00 Olomouc. Uděleny budou dva poháry – pro vítěze 

dle poroty a pro vítěze dle nakladatelství Netopejr. Pořadatelé si vyhrazují právo nejlepší povídky vydat 

v samostatné knize. (Autoři publikovaných povídek dostanou autorské výtisky.) Výsledky soutěže 

budou vyhlášeny do konce roku při nějaké vhodné příležitosti. Http://www.netopejr.cz. 

 

* IKAROS 2005. Redakce časopisu Ikarie vyhlašuje IX. ročník literární soutěže Ikaros. Lze zaslat 

původní, dosud nepublikované povídky z oblasti sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu 

o maximálním rozsahu 40 normostran (tj. 30 řádků na stránku po 60 znacích při řádkování 2 a velikosti 

písma 12). Povídky musí být zaslány ve dvou dobře čitelných exemplářích psaných na stroji nebo 

počítači po jedné straně papíru standardním písmem (ne na disketě - ty si pořadatelé vyžádají později 

v případě potřeby). Soutěž je anonymní. K nepodepsaným povídkám přiložte zalepenou obálku, v ní 

uveďte jméno autora, rodné číslo, adresu bydliště, telefon, názvy soutěžních příspěvků a jméno 

výtvarníka spolupracujícího s Ikarií, kterého byste zvolili v případě vítězství. Celou zásilku označte 

heslem LS IKAROS. Porotou soutěže bude redakce Ikarie, případně zástupci nakladatelství Mladá 

fronta. Vítězná povídka získá cenu Ikaros 2005, bude publikována v Ikarii (pořadatelé prosí: nežádejte 

publikování povídek pod pseudonymy!), její autor dostane honorář podle běžných tarifů vydavatelství 

Mladá fronta a bude mít právo vybrat si z výtvarníků, kteří s redakcí spolupracují, ke svému textu 

ilustrátora. Dostane také originál jedné ilustrace ke své povídce s osobním věnováním výtvarníka a další 

věcné ceny od sponzorů. Autoři povídek na 2. - 5. místě obdrží pamětní diplomy a věcné ceny. Oficiální 

vyhlášení výsledků proběhne pravděpodobně počátkem prosince 2005 na brněnském conu. Výsledky 

budou rovněž uvedeny v Ikarii 1/2006 spolu s vítěznou povídkou a rozhovorem s autorem. Uzávěrka je 
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31. května 2005. Adresa: Ikarie, Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany; tel.: 225 276 210 – 1, 

fax: 225 276 222, e-mail: ikarie@mf.cz, http://www.ikarie.cz.  
 

* ZLATÁ ZEBRA 2004. Sci-fi & Fantasy klub Zebra vyhlašuje VIII. ročník literární soutěže Zlatá 

zebra, letos na téma “Můj pravnuk Čas”. Lze zaslat původní, v oficiálním tisku dosud nepublikované 

povídky žánru sci-fi o max. rozsahu 50 normostran (toleruje se publikace ve fanzinech). V textu musí 

být alespoň jednou použito slovo “zebra”. Hrdina musí být prapředkem Času. Vaši šanci na ocenění 

může zvýšit ilustrace, nejlépe pérovka (takzvaný povolený lobbing). SFK Zebra si vyhrazuje právo na 

publikaci příspěvků v klubových tiskovinách. Uzávěrka je 1. června 2005. Adresa: SFK Zebra, Pavel 

Štarha, Stružinec 16, 582 63 Ždírec n. D., e-mail: doktorovo@centrum.cz. Hodnocení bude provedeno 

anonymně hlasováním členů Zebry a vybraných externích porotců během Noci Arbez ´04. (Členové 

Zebry se soutěže účastnit nebudou.) Výsledky včetně předání cen přítomným autorům budou slavnostně 

vyhlášeny v průběhu Parconu ´05. Vítěz obdrží pamětní plastiku Zlaté zebry ´05, sborník zdarma a 

překvapení. Autoři umístění na 2. a 3. příčce dostanou věcné ceny a sborník zdarma. Každý z dalších 

účastníků soutěže má nárok na jeden sborník za poloviční cenu. Ve sborníku budou otištěny minimálně 

první tři povídky, následující pak do celkového rozsahu 50 stran;  uveřejněn v něm bude i seznam všech 

účastníků včetně názvů jejich příspěvků. 

 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* CHODSKÉ POETICKÉ JARO 2005. 

 

     Od SIMONY VÁCHALOVÉ: CHOPOJ se blíží kvapem: 

     Ač s internetem (a jakoukoli technikou) nejsem zrovna nejbližší přítelkyní, pokusila jsem se s ním 

“dohodnout” a rozeslat všem Asonklubákům pozvánku na CHOPOJ, čili CHOdské POetické Jaro. První 

vlaštovkou celého “letu” bylo Jičínské poetické jaro, o němž jsem se dověděla právě z PLŽe, a tato 

pozvánka mne natolik zlákala, že jsem nedokázala odolat. Podlehla i moje kamarádka. (Hurá, ve dvou se 

to lépe táhne!) Nehodlala jsem se presentovat jakožto členka jakéhokoli sdružení či spolku (ač oficiálně 

patřím do řad Asonu). Lucka (již jste měli možnost dočíst se o ní ze zpráv Marka Velebného) ani v 

žádném angažována nebyla. Prostě jsme využily toho, že pokud nejsou stanovena žádná pravidla, nelze 

je překročit ani nedodržet. Jičínská akce nás nadchla! (...však Marek, též účastník, ji tehdy vylíčil velmi 

živě!) Na podzim v podobném duchu proběhla Martinská poetická jeseň. Česko-slovenské přátelství se 

přes léto nijak neoslabilo - ba naopak. A tak jsme s Luckou cestou ze Slovenska přišly na to, že 

CHOFILIS (jak jsme si pojmenovaly zatím ještě tak trošku imaginární CHOdský FIlmový a LIterární 

Spolek) uspořádá ve dnech 15. - 17. dubna 2005 CHOPOJ, nabídne “starým známým” možnost 

opětovného setkání a zároveň se pokusí rozšířit řady milovníků prózy, poezie, dobrého moku právě o ty, 

kteří si předchozí akce nechali ujít. Věřte, je čeho litovat! Právě proto přicházíme my, s námi Chodské 

poetické jaro 2005. A čekáme vás, kteří jste alespoň maličko zvědaví a zároveň tvůrčí. Nabízíme tři dny 

strávené v pěkném městě, v poetickém rozpoložení. Co žádat od dubnových (snad prosluněných dnů) víc? 

Od účastníků dobrou náladu a chuť potkat zajímavé lidi. Třeba přijde i... Ale to se nechejte překvapit! 

Pokud nedočkavost přeci jen bude neodbytná, podrobnější informace můžete získat na e-mailové 

adrese: simona.vachalova@seznam.cz, avšak skutečně preferuji tel. spojení. Číslo na mne je +420 720 

575 011. Moc se těším na viděnou se všemi, kteří mi potvrdí (prosím nejpozději během prvního 

dubnového týdne) svoji účast a pošlou několik (max. 3) svých básniček či kratších próz. Čím dřív, tím líp. 

Děkuji! S přáním máchovského počátku jara Simona Váchalová. (Milavče, 17.3. 2005) 

 

Simona Váchalová 
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*     *     * 
 

Patologická nostalgie 

proto prý blázni zapisují slova 

Život - složená trilogie: 

teď, zase a znova 
 

*     *     * 
 

Pocity vážně neber! 

Co třeba city bez pocitu? 

Adam nevznikl z více žeber... 

A přesto všechno jsi tu. 

*     *     * 
 

Motýlům křídla? 

Vážkám jejich larvy? 

A pak jsem zjihla... 

Kradu duze barvy 

...víš ? 

Co víš? 

...nic nevíš! 
 
 

* FESTIVAL VYSOČINA 2005.  

 
     Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Pořadatelé festivalu Literární Vysočina, který se koná v Chotěboři už 

třetím rokem a letos se uskuteční ve dnech 8. – 10. července 2005 (tj. pátek až neděle), nabízejí 

Ason-klubu, zda by měl zájem se jako literární sdružení na tomto festivalu představit. Ason-klubu 

bude v programu vyhrazeno pevné místo pro samostatný pořad v délce trvání cca 3/4 hodiny až hodinu. 

Obsah vystoupení závisí na nás, měly by se v něm však kromě čtení objevit informace o klubu, ukázky 

publikací (Plž, malé knížky) apod.  

     (Další jednotliví zájemci z našich řad, třebaže nebudou námi oficiálně delegováni, pokud se 

pořadatelům včas přihlásí, mohou se v sobotu odpoledne zúčastnit pevného bloku autorského čtení či 

různých jiných čtení v rámci festivalu. Kontakt: Zora Šimůnková, mobil: 604 410 915, 

www.zorasimunkova.wz.cz.)  

     Zájemci si musí včas zajistit ubytování. (Letos to prý bude lepší, k dispozici jsou dva hotely a dva 

internáty. Více informací na www.chotebor.cz nebo na http://internet.chotebor.info/#13. Přihlášky 

k ubytování a podrobnosti budou později zveřejněny na webu festivalu. Kdo dřív přijde, ten dřív mele.  

     Duchovním otcem akce je spisovatel Petr Musílek (*1945; www.leonet.cz/petrmusilek), program 

minulého ročníku a všechno další najdete buď na jeho stránkách, nebo přímo na stránkách festivalu 

(www.literarni.vysocina.cz). - Měli by přijet i Slováci z Martina. Malé knížky aj. prý může Ason-klub 

prodávat nebo distribuovat rovněž na informačním pultu. (Praha, 18.3. 2005) 

 

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Vergilius aneb Komu se říká Básník 
 

O válce zpívám a reku, jenž první z krajiny trójské 

připlul k italské zemi, hnán osudem, k lavinským břehům, 

vyhnanec, dlouhý čas jej po zemích štvala i mořích 

božská moc: zlý Iunonin hněv, jenž nedal se smířit.                                   I, 1-4 

http://www.chotebor.cz/
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     Tak takhle se, vážený čtenáři, vstupuje do bran věčnosti! Původem synek prostého mantovského 

hrnčíře (pravda už prý před jeho narozením měla jeho matka sen, že porodí vavřínovou větev, která 

okamžitě doroste ve strom a vydá plody), dlouho po sestupu mezi stíny pak symbol veškerého latinského 

básnictví. Vergilius (15. 10. 70 – 21. 10. 19 př. n. l.). 

     O Vergiliových Bukolikách, inspirovaných Theokritem, jsme mluvili posledně. Vydal je prý 

s takovým úspěchem, že byly dokonce často přednášeny herci na scéně, jak píše Suetonius, jinak zdroj 

našich víceméně podložených informací o Básníkovi. Logicky tedy následovalo přátelství bohatého 

Maecenata, dům na Esquilinském pahorku v Římě (hned vedle Maecenatových zahrad) a svou další věc 

– Georgika už prý musel předčítat samému Augustovi celé čtyři dny. Ne že by těch veršů bylo tolik, ale 

imperátor byl po bitvě u Aktia, kde si to vyřídil s Antoniem, opět nemocen. Také Vergilius prý nebyl 

silného zdraví, byť prý měl mohutnou postavu a snědou pleť, a tak měl asi i v tomhle pro Augusta 

pochopení. 

     Pro nás, co se zhlížíme v literárních vodách, je ale mnohem důležitější, že měl pochopení i pro 

Augustovy snahy po mravní a kulturní obrodě  římského národa. Nenechal se dlouho pobízet a začal psát 

Aeneidu, epos oslavující římského praotce, tedy vlastně Íliadu pro Římany.  

     Námět skutečně Vergilius nalezl v Homérovi; ten se v Íliadě poněkud okrajově zmiňuje o Aeneovi 

(řecky Aineiovi), který bojuje (hlavně ve 13. zpěvu) na straně Trójanů. 
 

Dardanům Anchísův syn byl vévodou, Aineiás statný, 

Anchísu od Afrodíty kdys zrozený, bohyně jasné, 

která se na stráních Ídy s ním snoubila – bohyně s mužem –      (Il. 2,820-822) 
 

     Tuhle docela choulostivé aféru pak podrobně probírá Hymnus na Afrodítu (s velmi nejistou dobou 

vzniku – snad 5. století př.n.l.) a o příchodu do Itálie (vlastně Hesperie) v této souvislosti bájí před 

Vergiliem prý již básník 6. století př. n. l. označovaný jako Stésichoros. Protože však to poslední jméno a 

s ním i dílo patří ještě málem do mýtických krajin, byl Vergilius skoro jistě první, kdo celý příběh o 

římském praotci vyfabuloval. 

     Homérem se při tom inspiroval tak mocně, že mu to vytýkali už někteří závistiví současníci. Jistě, 

v obou případech jde o válečný epos, popis Achileova štítu je zde napodoben popisem štítu Aeneova 

s vidinou budoucí slávy Města, v obou skladbách jde samozřejmě o závazný hexametr… Ale, jak prý 

vzkázal i Vergilius všem těm znevažovatelům svého díla, je snadnější sebrat Herkulovi kyj než 

Homérovi verš. Jednak jsou Homérovy verše tak dokonalé, jednak je v té době znal každý (tedy každý, 

kdo četl). Mimochodem tyhle pomluvy vyklíčily, poněvadž se vědělo, že Vergilius své verše “musí 

vysedět”. Sám prý říkával, že báseň rodí jako medvědice (už jen to nemotorné zvíře!) a stejně jako ona 

potom mláďata olizuje, on své verše přivádí k dokonalosti.  

     Svou Aeneidu napsal nejdřív v próze, tu rozdělil do dvanácti knih a přebásňoval po částech bez ladu a 

skladu, jak měl zrovna náladu. Těch 10 000 hexametrů už ale přivést k dokonalosti (raději už opustíme 

přirovnání s olizováním) nestačil. Chtěl tak činit po tři roky pod řeckým sluncem, v Athénách ale narazil 

na Augusta, a rozhodl se jej doprovodit domů. Kde se měli rozloučit, se už nedozvíme. Po přistání na 

italské půdě, v Brundisiu, Básník zemřel. Pro případ své předčasné smrti rozkázal příteli svou nehotovou 

Aeneidu spálit, ale Augustus rozkázal učinit z ní monument římanství. A Augustus byl císař. A Augustus 

dosud žil. Tak vzalo za své i posvátné právo testamentu. Naštěstí. 
 

Poslechni, jaké slávy se v budoucnu dardanské plémě 

dočká a kteří vnuci ti z italské rodiny vzejdou, 

rekové plní slávy a dědici našeho jména.                       (Verg. Aen. 6,756-758) 
 

Tamhle teď obrať svůj zrak – jen pohleď na tento národ, 

Římany své, toť Caesar a veškeré Iulovo plémě, 

které stoupnouti má až k nebes vysoké klenbě…           (Verg. Aen. 6, 788-790) 



 11 

     Že Vergiliův epos ve středověku ovlivní vznik evropských národních eposů, a tím i literatur, to jistě 

víte. Bude však mít podíl i na tom, že přemnozí králové, šlechtici, ale dokonce i celé národy budou 

s genealogickou lopatkou hledat své kořeny u Trójanů. Třeba i Britové! Jistý jejich “Kosmas”, Geoffrey 

of Monmouth (kolem 1135) vyplní mezeru po “britském” praotci Čechovi tím, že za něj označí Bruta, 

Aeneova vnuka! Kde by ti Britové a všichni byli, kdyby se Trója ubránila! 
 

- 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! 

Nemáš-li odpověď na argumenty druhého, není ještě nic ztraceno  

- stále mu ještě můžeš vynadat. 
(Elbert Hubbard) 

 

* Jiří Č. Ulrich: Senzační zvrat v seriálu VANA: 

     “Ó, z vanové pěny vynoř se luzná vílo, růžový přelude, nelež tam a vstaň z vody jak z popele,  bájný 

ptáku Fénixi. Nastydneš, kotě. A už jsi dlouho rauche nicht.” 

     Zařval tuřím, vášní i zimou se třesoucím hlasem Don José, přilákaný do básnířčiny koupelny až 

z nejvyššího hnízda argentinských telenovel. 

     Oslovená celá odrůžověla a zezelenala při šokujícím zjištění, že žádného ptáka nemá, notabene 

Fénixe, a její cigarety a popelník s popelem jsou zrovna netypicky nešťastnou shodou okolností mimo 

dosah ruky, i polekala se a po pauze strávené s hlavou pod vodou ji napadlo, že si ji Don José plete 

s Donem Fénixem, pak nadechla se, aby po delší době mučivého přemýšlení opět pod vodou, jí pak došlo, 

že býti nazvána kotětem chybné jest, dotyčným mládětem že není, ba ani teletem z telenovel, nýbrž 

kočkou, viďte! Tak. A co teď? Ve stresu odšpuntovala vanu, načež své častým těkáním od štace k štaci 

zvychrtlovatělé tělo harašící žebry a vpadlým pupíkem nechala vsát výpustním otvorem vany, nechť 

splývá  odpadními  trubkami a houkne do kanálu. 

     Ponechejme čtenáře v nejistotě, nezmizela-li to prominentní Ivana či odstrkovaná Ilona, a 

zúčastněme se v příštím čísle Plže dobrodružné záchranné mise odehrávající se v nejhnusnějších 

oblastech kanálové sítě.  

     Zatím Don José líbá místa dotyků mlunného těla na smaltu vany, zřejmě dostane alergickou rýmu na 

pěnu a kašel (nemluvě o jiných nemocech či dokonce možnosti utopení!) a v každém případě koleduje si o 

průšvih. Těšte se na příští  květnovou měsíční dávku emocí! (Plzeň, 8.3. 2005) 
- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik, dramatik, herec i režisér Divadla pro Nepřítomného Diváka, žije v Plzni. 

 

* MAREK VELEBNÝ: Od Plže ke skřítkům: 

     Zeleným Plžíkem obrazně uhodila Irena Hřebíčka na hlavičku či přes hlavičku a nejen ona. Také 

Lucka se rozdurdila k útoku na kritika. Ve žlutém Plži sice pan Vinš nabádá ke smířlivému postoji ke 

kritikům, co když jsou jediní čtenáři našich děl? Ale asi opravdu VVH – Velký Vláďa Hřebíček přestřelil 

a zaryl osten svého hřebíčku do Ireniny básně “Pod Vanou” příliš hluboko. Jirka Ulrich ji poté osvětlil, 

myslím, úžasně, díky!  

     T. Vroblová si posteskla nad svou “nenormálností”. Cítím s Vámi stejně. Také nejsem členem mlčící 

většiny hltající bezduché novácké výtvory a nerozumím si tudíž s většinovou populací. Co na to čipová 

totalita a Jan Tleskač? Paní Vroblová, čipy máme v mobilu a tam o nás ti všemohoucí, co vedou 

neviditelnou ruku trhu, stejně již všechno vědí. A právě proto jsem rád mezi námi, kteří posloucháme svůj 

instinkt a ne žízeň se Spritem. Proto jako romantická duše hledám podobné jako Alenu Modrou apod.  
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     Na krátko či dlouho jsem se přednedávnem ocitl v lázních na Moravě. Vycházka kolem sanatoria 

Priessnitz mi připomínala sněhové království, kde na vše dýchla královna zimy svým mrazivým dechem. 

A mystickou atmosféru dotvořil poslech koncertování pacientky na klavír v hale sanatoria. Prý to tam za 

sedm let nepamatují, že by tam někdo tak krásně hrál. Při výletu do Polska jsme se od průvodkyně 

dozvěděli o jesenických “Venušiných kamenech”. Prý je postavili maličcí lidičkové z Venuše, velcí jen 

dva centimetry. Proč to píšu? Vzpomínám na lesní skřítky Aleny Modré. Jestli by si rozuměli Venušané s 

Aleninými skřítky, jestli by byli spolu kompatibilní, nevím. Pro množství sněhu a časové vyplnění jinými 

činnostmi jako plaváním, tančením jsem místo nenavštívil. Snad jindy. M. V. (Plzeň, 11.3. 2005) 
- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a momentálně 

je zaměstnán v technické inspekci. 
 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Ad Luboš Vinš… a empatie: 

     Tvůj příspěvek o kritice v březnovém Plži mě zaujal, a byť lze k němu leccos dodat, nečiním tak. Jen 

uvedu jednu Tvou větu: “Co když se nestane nic?” Větu, na níž bys mohl vybudovat článek s nadpisem: 

“Třeba nám empatie”. Nemyslím empatiky, kteří dílo pochválí a nic z nich dál nedostaneš, nebo naopak 

přejdou do kritiky, ale empatiky, kteří Tvá slova pochopí, zažijí, prožijí a chtějí na ně reagovat, a to jinak 

než kriticky. Třeba vlastní tvorbou. Ano, bývají označováni za eklektiky, epigony, opisovače, parodisty, o 

nichž ve chvílích přísnosti můžeš napsat, “že se snaží urvat kus vydobytého území”, nebo že rozmělňují či 

znehodnocují Tvé téma. (Já to trochu znám, neboť k nim částí své psýchy patřím). Ale při pohledu z druhé 

strany: není nám opravdu třeba kontaktů, reakcí na sebe, komunikace, byť se děje v nižších patrech? 

Třeba to nepomůže literatuře, ale pomůže to lidské dušičce nebo srdíčku. Proto trochu ústupu 

z originální špice a sklon dolů považuji za pozitivní a někdy spojení a vzájemnou inspiraci za cennější 

než slézání vrcholů. Vždyť toto se nevylučuje (a já si myslím, že oba po určité empatii či odezvě alespoň 

ve skrytu toužíme). Proč to vlastně píšu: jednak z principu a jednak z lítosti, že po tom krásném útoku na 

mé DND jsi přehlédl mé tykadélko kontaktu v únorovém Plži. Doufám, že na vějičku v článku Divadlo a 

metafora v trojce Plže odpovíš brilantní metaforickou glosou a nebude Ti vadit, že téma vybral někdo 

jiný a tlačí tě do jiné role. Avšak uváznout ve své roli, byť byla nejdražší a nejslibnější, nebývá vždy 

jediné tip-top. Ó slávo kroku stranou! (Plzeň, 12.3. 2005) 

 

* LUBOŠ VINŠ: Třeba nám Asonu! (Ad Milan Šedivý, Závěrečné teoretické teze, Plž 3/2005): 
     Milý Milane, tvoje chmurná věštba o zániku Ason-klubu mne přiměla zamyslet se, co Ason pro nás 

všechny vlastně znamená. Třebaže stále ještě některými literáty a činovníky přehlížen, stává se Ason 

nesporně líhní mnoha talentů, pomocnou rukou pro začínající, platformou komunikace, místem, kde mají 

mimoňové příležitost zjistit, že nejsou sami mimoňové, a vybudovat si jakž takž snesitelný životní pocit. 

Avšak ne každý, kdo má s Asonem něco společného, stává se nutně básníkem či prozaikem. Ovšem 

samotný fakt, že si cosi začne s básněním, psaním, znamená, že má naději nepodlehnout všeobecné honbě 

za mamonem a snad, že se bude snažit z lákavé propasti pokušení bez ohledu na nebezpečenství 

vyzvednout i něco svého lidství. Jaká svěžest ve společnosti, kde jedinec měřen jest podle stavu konta, 

značky auta, pochybné moci či exotické dovolené (u mužů též trapných chemicko-mechanických bicepsů 

a u žen zase jiné svaloviny). Co na tom, že zprvu slibná literární kariéra opouštěna ve prospěch činností 

lépe honorovaných. Nejenom psaním živ je člověk. Věřím, že duch básnění, probuzený spoluprací 

s klubem navzdory vlčímu vytí světa zůstává. Člověk se nemusí bát býti více člověkem, vzepřít se 

mašinérii většiny. 
     Z Asonklubáků stávají se přinejmenším čtenáři, příznivci poetů, uměnců všeho druhu. Ano, čím více 

pisálků, básníků, romanopisců, tím více zdravého povětří do společnosti, která se sotva vzpamatovává 

z náporu nablýskaného konzumu (Jehož českou verzi považuji za přebujelou touhu po konzumu, jenž 

minulý režim nebyl schopen poskytnout. Naštěstí. Jinak, obávám se, k žádné změně nedošlo.). 
     Vědom si působení Asonu, chovám jistou naději, že si naši potomci namísto pouze na vtipný reklamní 

slogan také občas vzpomenou na nějakou báseň. 
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     Dovoluji si odvážně prohlásit, že národ básníků, čtenářů básní (nebojte, nechci nadržovat, 

samozřejmě chovám v mysli i ostatní žánry), nestane se nikdy národem blbců! Žel, máme pramalou šanci 

prosadit z tohoto titulu v EU nějaká privilegia. Přesto doufám, že budete souhlasit s následujícím 

sloganem: Třeba nám Asonů! 
     Slibná dosavadní kariéra Asonu ve mně vzbuzuje přesvědčení, že proklamovaná “nová generace” 

zvedne hozenou rukavičku a zmíněnou Šleh či jiné generační teoretiky a uměnce nezahanbí a možná i 

v lecčems předčí. Dovoluji si této “nové generaci” ze všech sil držet palce! 
     Za tento opravdu neobvyklý asonklubí fenomén dlužno poděkovat nejenom již mnohokráte opěvované 

neskutečně pracovité a mateřsky vlídné Šleh a dalším obětavcům, ale i (zde si dovolím trochu šplh-nout) 

osvícenému vedení Knihovny města Plzně, jež ho po léta moudře zastřešuje. A nakonec i samotnému 

městu Plzeň, které je na Ason doufám i náležitě pyšné! Nejenom hokejem a fotbalem je člověk 

Plzeňákem! 
     Zkrátka, milý Asone, pokud bys nebyl, museli bychom si tě založit… (Blatná, 16.3. 2005) 

- L. V. (*1959) je básník a prozaik, žije v Blatné, působí jako soukromý učitel angličtiny a překladatel. 

 

* KATEŘINA KAŠIČKA KAŠÁKOVÁ A DAVID A. ŠAKAL: Prdlajs teze! Fňukání  osamělého 

“Poddubáka” a co všechno odnese čas: 

     Říká si mezigenerační teoretik, ale připomíná spíše literární postavu Karla Čermáka, zapadlého 

vlastence, jenž usiluje o duchovní obrodu
*
 obyvatel zastrčené vesničky kdesi v horách. Pojítkem jsou 

hned tři fakty - knihovnická činnost, učitelské povolání a nadšení pro hudbu! Tajemný šlechtický původ 

nebyl dosud u Milana prokázán, i tak je toho však dost, díky čemuž by Raisovo srdce zaplesalo! 

     Jelikož máme tytéž laické znalosti v oboru předpovídání budoucnosti jako Milan, vyhledali jsme 

raději odbornici. Co nám kartářka prozradila? Nejprve nás poprosila alespoň o jeden předmět patřící 

Milanovi. Pro všechny případy jsme s sebou měli mistrovu prvotinu, neboť jsme duchaplně předvídali 

tento možný požadavek. Ale co se nestalo! Kartářka nám začala zasvěceně vykládat životní osudy jiného 

génia, Leoše  Janáčka! Pozor, to je mýlka, toto není onen mistr a vložili jsme jí do ruky pár fotografií ze 

Silvestra, jež zachycují Milana s harmonikou v ruce a skautským kloboukem na hlavě. Ano, hudba a 

ideály!  

     A poté se ona ženština pustila do práce: “Vidím stoh hořících knih! Harlekýnky, Woodová, 

Steelová, Javořická, Pawlowská! Úplné woodoo! Kolem hranice pobíhá malý muž nekompromisního 

výrazu `a la Koniáš, který přikrmuje rudolící bestii dívčími romány Lenky Lanczové. Je to mistr!  

     Celé město Dubí je v plamenech. Čtenáři v každé domácnosti pálí své kdysi tolik oblíbené autory a 

místo nich plní své knihovny těmito jmény: Halas, Nezval, Hálek... a město se halí  do čmoudu 

pokleslé literatury. Vidět důchodkyni s Bulgakovem v ruce, kterak v přestávkách mezi četbou krmí 

holuby, není nic neobvyklého! Je to každodenní realita! Při četbě má totiž stále na paměti ono 

výhrůžné: MISTR TĚ SLEDUJE! 

     A zatímco několik odvážnějších jedinců po nocích zakopává své literární poklady, mistr usedá ke 

klávesnici a tvoří!” Žena se na chvíli odmlčela, bylo na ní vidět jakési zděšení. Náhle sebou prudce trhla, 

až černý kocour spadl z jejího ramene na zem. My však naléhali, ať pokračuje. Kartářka nám nechtěla 

vyjevit strašlivou vizi. Po krátkém přemlouvání a navýšení honoráře se jala pokračovat: “...mistr usedá 

ke klávesnici a tvoří. Pokojem se rozléhají vzdechy a každých patnáct minut poněkud neosobně 

zachrčí počítač, aby uložil do paměti napsané řádky. Zřetelně vidím samotný titul: Má léta ve Fénixu 

aneb První český komerční román. Vidím ještě víc. Nakladatel Eda Měděný, vlastník největšího 

komerčního nakladatelství, si spokojeně mne ruce. První náklad byl celý rozprodán během jediného 

odpoledne komerčně vyhladovělé čtenářské obci v městě Dubí! Dotisk je jistý! Milan už nechodí pěšky 

jako intelektuál, ale světácky brázdí ulice města svým zánovním kabrioletem.” 

     Geniální tah!                                                                                   Kašička & Šakal Milanu Šedivému 

     P.S.: A na závěr malý rébus pro Milana. Jestliže chceš znát mého zaměstnavatele, mohu ti prozradit, 

že na služební cesty budu jezdit do města Taipei. Použij atlas a uvidíš. (Plzeň – Klabava, 15.3. 2005)
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*
 V Milanově podání je duchovní obroda konverze důchodkyň od harlekýnek k hodnotné literatuře. 

 

- K. K. K. (*1982) je básnířka, žije v Klabavě u Rokycan, po maturitě na Masarykově gymnáziu v Plzni  je 

posluchačkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. - D. A. Š. (*1974) je básník, prozaik a publicista, 

žije v Plzni a nyní je zaměstnán v technickém oboru. 
 

* MAREK VELEBNÝ: Hlasy lesa: 

     První jarní oteplení přivítalo divadlo Dialog dne 14.3. 2005 tanečně-meditačními “Hlasy lesa” s 

Jirkou Ulrichem a Irenou Velichovou. V baru divadla jsem za hůlkou spatřil Jirku. Jirka se rozhodl vedle 

půvabné Ireny omládnout jarním sestřihem a kadeřnický dorost se opravdu snažil. U stolu se Irena 

choulila k “neznámému čtenáři Remarqua pod vanou”, tak již to není jen Jirkův literární objev, ale 

Irenin přítel naživo. V baru divadla se sešlo celých asi 10 diváků, což byl docela úspěch a nutno 

podotknout, že si Jirka pozval i rodinu. Nejdříve přečetl trochu horečně ze Šrámka a odešel za zástěnu 

pouštět hudbu a číst doprovodný text. Šumění lesa a text působily meditačně, relaxačně, že mne to trochu 

ukolébalo. Mezitím si Ireniny ruce nad zástěnou hrály se šátkem. Hlasy ptáků, šumění, bubnování mne v 

myšlenkách přenesly do indonéské džungle, jejíž výstavu jsem navštívil před pár dny v muzeu. Jirka 

promlouval ve svém textu i do lidské duše ohledně ochrany přírody a života na Zemi. Ke konci 

představení se před zástěnou objevila Irena v bílém jako lesní žínka a předvedla tanečně-pohybové 

kreace s šátkem. Myslel jsem, že bude mít taneční vstup i v první části představení, ale zasvěcení čtenáři 

a diváci, kteří znají plnost Irenina školního a zájmového života, jistě byli rádi i za to, co nám předvedla. 

Nakonec Jirka opět přečetl Šrámka a společně se nám uklonili. M. V. (Plzeň, 16.3. 2005.) 
 

* KRISTÝNA KRACÍKOVÁ: Reakce na Taťánu Vroblovou: 

     Přečetla jsem si Vaši zprávu ohledně znalostí literatury dnes. Víte, myslím si, že jste velice nešťastná, 

a to už jen proto, že musíte učit na takové škole, jako je zrovna ta naše. Myslím, že byste se hodila spíše 

někam na univerzitu a to dokonce i klidně na Karlovu. Protože s Vaší “zapáleností” pro literaturu se 

(promiňte mi to) nehodíte někam, kde jsou učňovské třídy či třídy s maturitou, kde si každý klade za cíl 

pouze co nejrychleji dostudovat a uhánět dál svým životem a zcela se spokojí s všeobecným přehledem. K 

tomu, jak ve Vaší době bylo mnoho autorů zapřeno... Víte, myslím si, že vždy je nějaká doba, kdy je lepší 

nevědět nějakou “nebezpečnou” informaci. V té době, stejně tak jak je tomu dnes a bude stále ještě 

mnoho let, hrála hlavní roli politika. Všude platí: co škodí svými názory či existencí, musí být neprodleně 

zatajeno či zničeno úplně. Jako je třeba v dnešní době kniha Mein Kampf. Ta vyvolala mnoho reakcí o 

tom, že je nebezpečná pro šíření rasizmu. Byla zakázána, a přitom to byla pouze přepsaná “pravda” 

(originál), kterou kdysi někdo napsal. Nemyslím si, že byste dnes měla považovat své vzdělání za 

“zbytečné”. Nebyla jste přeci tak naučena jediná. Jen možná sama dnes máte pocit, že právě proto je 

třeba něco změnit. V té době bylo přeci mnoho jiných špatných a možná snad i horších věcí, které se 

stávaly. Tak třeba když to vezmu z mého pohledu: můj táta, i když měl v šestnácti letech IQ 160, nemohl 

jít studovat, protože jeho táta měl statek a problémy s úřady. Moje maminka také studovat nemohla. 

Dělala přijímací zkoušky na zdrávku, ale v půlce testu byla ze třídy odvedena, protože můj druhý děda 

měl také rozpory s politikou. Myslím si, že se s tím nikdy nedokázali vyrovnat. A co myslíte, že dělají 

dnes? Táta je prakticky odepsaný ze společnosti, v nedávné době dostal “papíry na hlavu”, neboť se v 

životě doslova udřel. A maminka dělá od rána do večera ve Škodovce ve skladu jeřábnici, jen abychom se 

nějak uživili. A to jen proto, že nemohli studovat. Co by asi tak oni dali za to “málo”, co máte Vy teď? 

Myslím si, že opravdu budete stále nešťastná, pokud budete vyučovat na školách s učebními obory. Máte 

pravdu v tom, že svět by se měl dozvědět o spoustě věcí, které nám kdysi byly utajeny. Ale na to je 

zapotřebí více lidí, protože jeden člověk málo zmůže. Bohužel mám i strach, že většinou končí sami, jako 

ten Malý princ v poušti, který hledá kamarády, až ho nakonec někdo zradí, a umírají... Já osobně nikdy 

nechci skončit jako výrobce součástí do žehliček, ale vědět vše, znamená zbláznit se sám ze sebe. Ať hned, 

nebo časem. Nashledanou. Kristýna Kracíková (Líně, 17.3. 2005) 
- K. K. (*1986) je básnířka, žije v Líních a studuje na SOŠ a SOU obchodním v Plzni, Nerudově ul. 
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* JOSEF KOROUS: Ježíšku, já chci plamenomet: To NEJ z roku 2002. (Sestavili Martin Heisler a 

Václav Pravda. Webové stránky soutěže jsou totálně mrtvé, něco na http://www.netopejr.cz): 

     Celkově pocit úpadku. Ježíška opustila “velká jména” jako Šlechta či Mostecký a navíc si získal 

pověst soutěže, ve které otisknou každý dost krvelačný blábol. Navíc převaha otištěných vs. zaslaných 

povídek je tentokrát nepochopitelná. 

     Obsah povídek je typický, máme tady zombíky, vetřelce a další mediální superstars, nechybí hvězda 

české “temné” či snad “městské” fantastiky, drsný soukromý detektiv. Zaujmou úvodní Legenda o 

Komposťákovi (temné, pelcovské, správně úchylné), Pólnočný rýchlik (je osvěžující zase číst slovenštinu, 

hutná atmosféra tajemna), Skládanka Josefa Korouse (ehm, ehm, no dobře, jako slohová práce dobrý, 

ale umístění na 8. - 10. místě jen dokládá úpadkovost soutěže), Můj geniální bráška (J. Č. Ulrich ve 

formě aneb “Sedatci se mění v ležatce a ležatci si ležejí a ležejí...”), Óda na bolest (nevím proč) a i 

závěrečný Pražský běh (bezva burani). Řekl bych, že mnohé z těchto povídek jsou vážně dobré. Ty ostatní 

jsou ale myslím úplně zbytečné. I v minulých ročnících byly rychlovky nebo povídky psané na efekt z 

přemíry brutality, ale vždycky byly něčím vtipné nebo prostě fakt surové. Když si vzpomenu na vyprávění 

o kozlíku Faldynkovi ála Happy Tree Friends nebo povídku Loviště tak podnětnou pro mé zastydle 

pubertální fantazie, musím konstatovat, že tohle je fakt čajíček. Ale věřme, že bude líp! A je to 

samozřejmě na nás, lidech píšících, takže pište, sakra! 

     (Z jednoho mne ale trochu mrazilo: jak ty vyhoněné fantazijní krvelačné scény najednou působí 

děsivě autenticky ve chvíli, kdy je násilí pácháno na bezdomovci nebo člověku s jinou barvou pleti. Já 

vím, já vím, ti oškliví páchnoucí houmlesáci v tramvaji a ty děsivé scény, které vídáte ve vašem místním 

Bronxu jednoho opravdu poznamenají, chudáčci moji, je toho na nás moc, ale je taky něco, čemu se říká 

člověk, a to jsme všichni bez rozdílu... třeba nám to jednou dojde.) (Losiná, 20.3. 2005) 
- J. K. (*1983) je prozaik, žije v Losiné (okr. Plzeň – jih) a pracuje v Městské charitě Plzeň. 

 

* LUCIE KOUTNÁ: Asonklubí knížky: 

Hlasy v peří, Irena Velichová: 

     Co říci o této sbírce básní? Je plná hezkých obrazů. Irena má velkou fantazii. Nevím, co všechno nám 

těmi obrazy chce autorka říct, jak to myslela, ale mohu alespoň napsat, jak jsem to pochopila já, jak to na 

mě působí.  

     Nejspíš hodně inspirace nachází Irena v přírodě, např.: lilie, písek, motýli, mech, listy, vítr... Tyto 

přírodní motivy však používá po svém, takže motýlci nejsou jen hmyz, ale jsou to i lidi. Slunce, coby 

nejlepší kadeřník, může upravit účes. Líbí se mi, jak Irena používá slova, slovní spojení – “rozsněžím se 

ti pod řasu” (v básni Zimní královny), “paprsky slunce se rozběhly po tvých vlasech” (Ranní radosti), 

“stojím na kořenech a mech mám na tvářích” (Podzimní radovánky) aj.  

     Kromě přírody se Irena zabývá pocity lidí, spolu s nimi přemýšlí o životě, o smrti, o stáří. Zvláště mě 

zaujala báseň Staré baletky, kde Irča vystihla pocity starých lidí – baletek. Ony – dříve tak krásné, mladé 

a hbité, na něž byla radost pohledět, jsou nyní staré. Také si jistě připadají zbytečné. “Za oponou tiše 

v rohu” – sedí za oponou tiše, neboť vědí, co všechno prožily. Možná vzpomínají na slavná představení, 

na burácející potlesk diváků. Sedí tiše, protože už není co říci. To “v rohu” může znamenat odstrčenost. 

“Drobí se jim kosti” – zobrazení stáří; “učí se sedět” – tělo jim už tolik neslouží, více času prosedí, což 

není zrovna lehké pro člověka, který se celý život pohyboval. Pro baletku je pohyb náplní života. “Už 

není hej/ je jen počkej” – lítost. Už nejsou mladé. Počkej, než si pro tebe smrt přijde. “Odeta nám 

umřela holky...” – pocit beznaděje je ještě silnější. Nebudeme tu věčně. Líbí se mi ten závěr – jsou v něm 

shromážděny všechny ty pocity starých baletek. O tom vlastně celá ta báseň je. Hezká pointa. Umřela jim 

kamarádka, a tak myslí na to, že taky někdy umřou. Navíc Odeta, (pro ty kdo nevědí – postava z Labutího 

jezera) je dost významná role. Odeta je princezna, kterou zlý čaroděj proměnil v labuť. Myslím, že si je 

autorka vědoma toho, proč použila jméno Odeta. Není to totiž jen to jméno – je to něco, jako když se 

řekne Hamlet apod. Celkově se mi knížka moc líbí. Děkuji za ten zážitek z četby a taky děkuji za inspiraci.  
 

Identity, Jirka Č. Ulrich: 
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     Nejprve jsem se pokochala těmi kresbičkami. Na titulní straně – člověk, co má ne o jedno kolečko 

navíc, anóbrž má hned o dvacet koleček víc. Je to snad Jirky autoportrét? Inu, tohle asi nebude lehké 

čtení. Další kresbička – podivná potvůrka s prackami nahoru. Taky tu jsou malé ksichtíky – první nemá 

obličej, další má jen půlku obličeje, třetí je skoro celý a usmívá se (jen nos mu chybí), čtvrtý obličej je 

celý, pátý se mračí a nemá nos (že by to byl brácha třetího ksichtíku?) O stránku dál vidíme taky 

mračícího se – nemá oko. Proto se mračí? U Identity 13 je jen hlava bez obličeje a poslední hlava je 

úplně černá. Taky tu vidím velkou zvláštní květinu na čtverečkovaném pozadí.  

     Ale nyní k samotnému textu: Už jen ten název nutí k přemýšlení. Identita – co je to za slovo, radši si to 

vyhledám ve slovníku, i když se to hodně používá. Dnešní doba si libuje v cizích slovech. A mám to: 

Identita je totožnost, úplná stejnost. Zjistit identitu – zjistit, o koho jde atd. Přečetla jsem si všechny ty 

identity (několikrát) a domnívám se, že autor se pokouší hledat sám sebe. Chce zjistit sám u sebe, o koho 

jde. Nebo se ztratil, což je dnes a v tomhle světě snadné. Každý hledáme tu svoji identitu, každý jsme si 

sami sobě detektivem.  

     Identita 1 – Do básně se dostávají pocity básníka - má smysl něco psát? “Nakladatel ti text nevydá”, 

přestože píšeme o našem životě. Co jiného může být zajímavějšího? S tímto textem se ztotožní zřejmě více 

autorů. Jak je to nespravedlivé – o čem jiném tedy psát, když už i život není ke čtení? “Střípky klamající, 

překrucované, bez souvislostí.” – Představuji si to tak, že vše, co kolem sebe vidíme, je jakoby vytrženo 

z kontextu – museli bychom znát všecky okolnosti, všecky děje. Vždycky přijímáme jen část pravdy. “A 

problém masky! Sejmuta? Nasazena?” – přetvařujeme se. Nikdo neví, jací doopravdy jsme, a kolikrát 

to nevíme ani my. “…které je tvé pravé já z mnoha tvých já” - Chtěla bych něco namítnout. Myslím si 

totiž, že je dobře, že máme více já. Protože kdyby bylo jen jedno já, zřejmě bychom se nedomluvili se 

svým okolím. Potřebujeme se bavit s rodiči, s přáteli, s profesorem atd. a s každým tedy mluvíme jinak, 

ale možná, že měl autor na mysli něco jiného, nevím. “…vždycky je všechno jinak” – souhlasím. Je to 

však zvláštní od totožnosti (identity) se autor dostal nakonec k jinakosti. Existuje vůbec totožnost? 

     Škoda, že takhle nemohu rozebrat všecky ty básničky, bylo by to totiž moc dlouhé. Pokusím se 

zestručnit. V Identitě 2: “Lež je nataženou rukou účelu” – to už jsem někde slyšela nebo četla. 

“Nevěřme vnějškům. I když vnitřky bývají hrozné a to ještě nemluvím o vnitřnostech” – nazvala bych 

to Jirkův humor. I z vážných věcí si dělá legraci. A na závěr: “Možná že jsi jiný” – opět ta jinakost, co 

brání totožnosti. Identita 3 – co je míněno tou špinavou flaškou? Nějaké špatné úmysly, které mají přebít 

naše dobré úmysly? Identita 4 – zvláště mě zaujalo přirovnání mozku ke kvartýru. “Mozek či chcete-li 

duše se podobá velkému kvartýru...” - vtipné a zároveň výstižné. Identita 5 – opět zamyšlení básníkovo. 

“Ó ten pevný bod proč není v nás?” – opět filosofie. Kdyby byl pevný bod v nás, moc bychom si 

nepomohli, protože ostatní věci by byly ještě víc nestabilní než jsou, anebo by se nám tak zdály. Identita 6 

– no comment. Do karetní hry se raději nebudu plést, tomu příliš nerozumím. Dále pak mě zaujalo 

v Identitě 8 – “Propracovávat se ke stručnosti je velké umění” – s tím souhlasím. Nesnadný úkol. A 

obzvláště pro toho, kdo chce psát básně a píše delší texty, tomu může přidělávat velké starosti psát 

stručně. To, co následuje po této větě, se mi zdá, jakoby s tím nesouviselo, tedy začátek souvisí, ale to 

s těmi ztrátami a nálezy – tak to už je asi ta nestručnost. I když mohlo by to souviset s nalezením či ztrátou 

slova. Jinak je moc hezky řečeno: “Haliti se do závoje slov/ brnění moderního zbrojnoše// každý 

nemůže být striptérkou.” Identita 9 – je přeplněna myšlenkami, ale nic proti. “Současné ustrojení 

člověka nedovoluje pojmout všechna fakta...” – zde je hezky vyjádřeno to, že se setkáváme s něčím 

novým – nové informace, nové vynálezy, nové objevy, ale také věci minulé, které nedokážeme pochopit. 

“Že existuje poezie jako něco proti? Nejdřív je ovšem třeba v sobě vytvořit zcela prázdný prostor...” 
Chtěla bych vidět toho člověka, který by v sobě vytvořil prázdný prostor, aby do něj pak napsal všechno 

to, co se dnešnímu člověku děje. Škoda, že to Jirka nedokázal, ale alespoň to naznačil a někdo jiný by se 

o to mohl pokusit. Identita 10 – píše tady Jirka o sobě? “Nezáviďte divadelním hercům...” Něco na tom 

je – člověk herec se nejspíš těžko vyrovnává s věcmi v životě. V divadle je zapotřebí hodně emocí, a tak se 

nedivím, že se hercům mimo divadlo těchto emocí nedostává. Identita 14 – odpovídám – dobrá, odložím 

ta slova, ale ještě bych chtěla říct, že se mi ta knížka moc líbí. Je to zajímavé čtení, i když pravda ne 
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zrovna lehké, plné myšlenek, filosofování a hloubání. A ani nevím, zda jsem to dobře pochopila. Teda ne 

všecko jsem pochopila a výkladů je nejspíš víc. A snad jsem tím rozborem autora neurazila. Howgh. 

(Plzeň, 16.3. 2005) 
- L. K. (*1980) je básnířka a prozaička, absolventka Pedagogické fakulty ZČU (oboru manažer výtvarné kultury), žije v Plzni 

a nyní pracuje ve zdejším muzeu. 
 

* PETR KERSCH: Nad úvahou Luboše Vinše, že kritiky nám třeba (Plž 3/05): 
     Luboši Vinšovi se zdá, že v časopisu Plž chybí slova literárních kritiků, kteří by věnovali pozornost 

tvorbě alespoň těch autorů, soustředěných v plzeňském Ason-klubu. Nejsem kritikem poezie, nejsem 

kritikem prózy, jsem jenom čtenářem a měl bych být tedy zticha, číst si svého Hemingwaye, Dahla a 

Célina a neotravovat ty mladší nějakými myšlenkami. Ovšem, jsem také autor, sice jen hvězda třicáté 

sedmé velikosti, takové nejsou vidět ani běžným dalekohledem, literární kritik by musel vylézt aspoň na 

Kleť, aby zahlédl mlhovinu, ve které se nacházím. Existence literární kritiky mne zajímá asi tak, jako 

inženýra chemie zajímá, proč nějaká přírodní sloučenina, potřebná k životu lidí, se vyskytuje tak vzácně. 

     Jak to vypadá, nedostatkem literární kritiky trpí veškerá současná česká literární tvorba a Vinšův 

stesk nad tím, že jeho rukopisu se dostalo jenom netaktního odmítnutí, je pouhým odleskem vatry, do 

které se hází samizdaty hned po doručení. Takzvané přátelské rady začínajícímu autorovi, kterých jsem 

se jako mladíček dočkával z pera redaktorů Května, ty se už v redakcích časopisů dávno nepěstují a 

neptejte se proč - musel bych použít metody investigativních novinářů, kteří, nevědí-li si momentálně s 

novým skandálem rady, řídí se heslem Follow money. A protože literatura bez literární kritiky může sice 

být, ale nemůže se vyvíjet, a to na základě obecného principu, že teprve pochybnosti otevírají cestu k 

nápravě a tím pádem k lepší budoucnosti, je důležité se tímto deficitem zabývat. 

     Chci zde podat výčet důvodů, proč literární kritika v nynější české literatuře se stala degradovaným, 

lépe řečeno degenerovaným žánrem. Nejen to, pokusím se podepřít svůj názor fakty. To se sice v Plži 

nedělá, ale možná si uvědomíte, že by se to dělat mělo. 

     1) “Bez lásky k literatuře žádná kritika neexistuje.” (Marcel Reich-Ranicki, jeden z nejváženějších 

literárních kritiků v Německu poválečné doby). Jak to ten Marcel myslel? Především myslel na 

literárního kritika, který literaturu nemá rád. Podle čeho takový kritik kritizuje pak autory za jejich díla? 

Buď podle antipatií, nebo v tom budou peníze... Ale Reich-Ranicki, člověk velmi vzdělaný a velmi životem 

zkoušený, myslel i na čtenáře. Jestliže lidé přestávají mít literaturu rádi, nepotřebují literární kritiku ani 

v té nejelementárnější formě dobrých literárních recenzí. Tím tyto recenze vymizí, nejdříve z televize, pak 

z těch periodik, která se nejvíc čtou a kde tedy každý centimetr čtvereční je potenciálně velmi drahý 

čtvereček. Anebo - v maškarní masce literární kritiky - se zvrhnou na předem objednanou reklamu 

mohovitého nakladatelského domu.  

     Netvrdím zde, že česká literární kritika neexistuje. Ale schovala si hlavu do literárních magazínů, jako 

je Host, do literárních občasníků, jako jsou Tvar nebo Weles, nebo dokonce do Literárních novin. O 

Kritické příloze Revolver Revue ví z tisíce respondentů jeden... Společná těmto periodikům je skutečnost, 

že je čte málo lidí, většinou z branže, a těm jde spíš o to číst v “prestižním” časopise něco o sobě nebo o 

kámoších, než o té literatuře, která má aktuální a objektivní význam. 

     2) Zhoubný nedostatek kvalitních vodítek po současné české poezii a próze je posilován fenoménem 

vydavatelského šílení. Není to vidět jen ve skladech, vypovídá o tom i statistika. Gustav Murín, slovenský 

spisovatel a biolog, předložil na 9. salonu kritického myšlení, konaném v Litomyšli v roce 2003, mimo 

jiné následující příklad: 

     V Maďarsku - zemi srovnatelné jak se Slovenskem, tak i s Českem po kulturní, literární i demografické 

stránce - bylo v roce 1990 vydáno 7.464 literárních titulů. Osm let poté, v roce 1998, bylo vydáno 10.626 

titulů, tj. o 42 % víc. Proti takovém vývoji by nebyly námitky, ale porovnáme-li současně průměrný počet 

výtisků na jeden titul ve stejných letech, zjistíme pokles o 70 %. Rozumět je tomu třeba tak, že kdyby 

kniha, vydaná v roce 1990 v nákladu 10.000 ks, byla vydána v roce 1998, 3.000 ks by muselo stačit. A 

tento trend pokračuje ve všech zemích střední a východní Evropy. Jako bychom chodili v začarovaném 
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kruhu: čtenář - hlavní adresát literární kritiky - má každým rokem před sebou více titulů, každý titul je 

rozset po trhu v menším a menším počtu výtisků, a spolehlivý průvodce touto literární džunglí nikde.  

     3) Jestliže čtenáři mají s orientací na knižním trhu potíže, člověk, který si umane psát kritiky na nová 

literární díla, má potíže větší - musí pro svou objektivitu a hloubku záběru přečíst mnohem víc textů a 

rychleji než čtenáři. Obětuje tedy spoustu času úkolu, za který - odpusťte mi to sprosté slovo - nedostane 

adekvátní honorář. Upřímně řečeno, od menšího periodika, které se uvolí jeho kritickou stať publikovat, 

lze za dnešních poměrů čekat, že autor se honoráře bude muset “zřeknout”. Že nějaký ctižádostivý a 

ješitný pisatel veršů se celkem snadno zřekne honoráře, to lze z lidského hlediska pochopit, ale solidní 

kritický esej nevysedíte za noc, potřebujete získat rozsáhlejší informace, musíte číst a číst, nedat na první 

dojem, porovnávat, hodnotit, formulovat své soudy, aby byly srozumitelné nejen autorovi kritizovaného 

díla, ale i čtenářům časopisu, ve kterém je kritický článek uveřejněn a kteří dané kritizované dílo nejen že 

dosud nečetli, nýbrž dokonce se teprve rozhodují, že si ho nějak opatří. 

     4) Jako překážku v publikování kritických článků v časopisech uvádějí redakční rady “nedostatek 

místa”. Pokud se jedná o periodikum, jehož rozpočet závisí na inzerci a reklamě, je tato námitka 

pochopitelná každému. Pokud se jedná o periodikum dotované nebo dokonce “není určeno k prodeji”, 

pak naopak je nedostatek kritických statí a recenzí na pováženou, protože představují jednu ze 

základních funkcí literárního časopisu. Příkladem může být zrovna měsíčník Plž se svou asonbarevnou 

vložkou. Mezi relativně důležitými informacemi o různých setkáních literátů, autorských čteních a 

amatérských soutěžích nalézám v každém čísle mnoho plků, kterým rozumějí skupinky zasvěcenců, ale k 

literatuře mají hodně daleko. Ponejvíce se jedná o popisy sedánek v různých hostincích. (Statistické 

vyhodnocení je k dispozici.) Nechybí tam soupisky účastníků, omluvenky nezúčastněných a nápojový 

lístek. Nic proti zábavě literátů tohoto typu nemám, ale proč se musí dokumentovat? Raději bych tam četl 

nějaké kritické glosy k literární tvorbě, třeba zatím pouze “regionálního dosahu”, jak zní překrásný 

eufemizmus od dr. Vladimíra Novotného, šéfredaktora.  

     5) Kritický nedostatek literárních kritiků vyvolává obrannou reakci autorů, aspoň těch chytřejších a 

vzdělanějších, kteří chybějící zpětnou vazbu pociťují nikoliv jako pokyn k neumětelství, nýbrž jako újmu. 

Dopouštějí se ovšem hrubého omylu - svými neobratnými posudky, míněnými bona fide na dílka kolegů, 

málokomu prospějí. Převážně se jedná o mazání medu kolem pusinek nebo předvádění vlastní sčetlosti, 

výmluvnosti, vzdělanosti. Jak praví Reich-Ranicki: většina spisovatelů nerozumí literatuře více než ptáci 

ornitologii. Učebnicovým příkladem tohoto omylu v Plži jsou kritické črty Milana Šedivého, básníka 

bezesporu nadaného a dnes i zkušeného, který v roli kritika působí nevěrohodně, mnohomluvně, až 

exhibicionisticky (Plž 3/05).  

     6) Nikoliv nejposlednějším z hlediska důležitosti důvodem, proč literární kritika degeneruje od 

významné společenské funkce k elitářské samolibosti nebo k izolovanému výkonu strážce majáku, je 

inflace spisování. Proti ambicím kritika objevovat nové, slibné, neotřelé talenty, tříbit jejich dílo, 

oddělovat zrno od plev, varovat před frází a pronásledovat přetvářku vyvstala vlna nicotných literárních 

soutěží, organizovaných od Kotěhůlek až po Zlámanou Lhotu s laickou podporou obecních knihoven, 

zastupitelstev a sponzorů, šilhajících po odpisech nákladů. Za ní následuje další, ještě vyšší vlna, zvaná 

internet, kde můžete na “literárních serverech” vidět svůj text prakticky okamžitě napsaný, zájemce si ho 

může kdykoliv vyvolat, “stáhnout”, vytisknout, dokonce dodatečně změnit, odeslat svým obdivovatelkám 

a podobně. Jak může náš kritik v tomto beztížném prostoru hledat talenty? Probůh...! Možná, že i tam 

jsou ukryti noví geniové, jejichž básně, povídky, romány a ságy (ano, i ty na internetu najdete!) se navždy 

ztratí v síti sítí... 

     Kolik tedy má literární kritika naděje? Je ještě schopna naslouchat literárnímu dění, uspořádat své 

poznatky o něm a takto uspořádanou zkušenost nabídnout autorům i jejich čtenářům, aby ji srovnali se 

svými zkušenostmi a posoudili, jak jim pomáhá v jejich hledání? (Děčín, 22.3. 2005) 
- P. K. (*1934) je prozaik, dětství a mládí prožil na Plzeňsku, působil jako výzkumný pracovník, nyní žije v Děčíně. 

                                                               

* 
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SPOLEČNÝ LITERÁRNÍ PROJEKT: POVÍDKA NA DANÉ TÉMA 
 

* Od LUBOMÍRA MIKISKA: Při pravidelném setkání Ason-klubu v Jabloni se v lednu t.r. domluvili 

naši dva autoři - Lubomír Mikisek a Milan Čechura, že zkusí vymyslet nějaké společné téma a oba na 

něj napíší povídku. Nešlo o žádné soupeření, která z povídek bude lepší či horší, ba naopak. Vycházeli z 

toho, že každý má jiný styl, jiný pohled, a přestože téma bude společné, zpracování může být zcela jiné. 

Posléze Lubomír M. námět vymyslel a zněl takto:  

     Mladík (16 - 18 let) nastoupí do přeplněné tramvaje a u zadních dveří ho zaujme obličej asi stejně 

staré dívky. Dosud ji nikdy neviděl, ale moc se mu líbí. Chtěl by se k ní dostat, chtěl by ji oslovit, chtěl by 

se s ní seznámit, ale nemůže, tramvaj jede ve špičce a je plná cestujících, stojících těsně u sebe... (A to je 

všechno.)  Děj, řešení, pointa, to vše už bylo na každém z autorů. Termín byl do dalšího setkání - 

únorového. A jak se s tím oba autoři vypořádali? - Posuďte sami... (Plzeň, 17.3. 2005) 

 

Milan Čechura: TRAMVAJ 
 

     Chtěl bych se představit. Minulej měsíc mně bylo vosumnáct a pěkně mi všechno leze na nervy. A to 

sem eště slušnej, protože co byste si vo mně pomysleli, kdybych byl hned na začátku sprostej. Menuju se 

Alan, no představte si to, věřili byste tomu, že se tak někdo může menovat. Matka asi nebyla při 

smyslech, když to vymejšlela. Ale matka je celkem v pohodě, to s fotrem je to horší. Vod tý doby, co sem 

se vyflák na školu, furt buzeruje a mele něco vo budoucnosti a tak, a místo aby mi dal pokoj, sehnal mi 

fachu v takovej dílně, no hrůza. Prej abych viděl, že to neni jen tak, starat se sám vo sebe. V tý dílně 

dělam helfra pro všechno, ale úplně pro všechno a eště má mistr kecy, když se mu něco nezdá. A to se mu 

nezdá furt. A když se po tomhle vočistci vrátim domů, většinou už je tam fotr a prudí. Že sem radši na tý 

škole nezůstal. 

     A teďka se pomálu dostávam k tomu, co sem vám chtěl říct, nebo vlastně vyprávět. Ta dílna je až na 

druhym konci města a musim se do ní nějak dostat. A tak jezdim tramvají. Je to strašný. Kdybyste to 

viděli, tak mi dáte za pravdu. Třiadvacítka je ta linka a je úplně nejhorší ze všech. Mam už zmáknutý 

všechny ve městě, tak vim, vo čem mluvim. Koleje pokládali určitě někdy na začátku minulýho století a 

to, v  čem jezdim, není vo moc mladší. A ten nátřesk po ránu, děs běs. To když jezdim na vodpolední, 

není to už tak hrozný. Vždycky stojim, čumim z vokna a představuju si, jak vokolo tý tramvaje přefrčim 

v nějakym fáru a vedle sebe babu, že by všichni ty dědkové, co dřepí, slintali závistí. A při těch 

představách mi to líp ubíhá a už ani nejsem tak daun. 

     No a asi před měsícem, zrovna sem se vez na vodpolední, sem na chvíli přestal fantazírovat, rozhlíd 

sem se a uviděl sem ji. Tu babu, myslim. A neseděla v žádnym bouráku, ale na třetim sedadle vode mě. 

Nemyslete si, že sem ňákej panic, nebo že neumim mluvit se ženskejma. Nebo že se neumim seznámit, 

vo tom nemůže bejt ani kec. Zeptejte se kámošů, jak to probíhá, dyž je ňáká pařba a sou tam baby. Ale 

tady u tý sem byl namydlenej. Byla úplně jiná než vostatní. Rozhodně jiná než Mařena, se kterou sem byl 

minulej tejden. Ale tý de stejně jenom vo to mý méno, aby se mohla chlubit, že má něco s Alanem. 

     Ale tahle holka, jak řikám, byla úplně jiná. Taková trošku jako z cukru, ale nemyslim to blbě, jenom 

tak, že byla taková čistá a upravená. A tak místo abych po ní vyjel, stáh sem vocas mezi nohy a zdekoval 

se na vzdálenější plošinu. Skoro sem zapomněl vystoupit, vystupoval sem dycky dvě zastávky před 

konečnou a vokolo takový dlouhý hradby se ploužil do dílny. Ale stihnul sem to a viděl tu holku jak jede 

dál, hlavu má tak jako trochu zvednutou a oči upřený nevim kam, ale rozhodně ne na mě. A jak sem po ní 

čuměl, tak sem se v tom skle tý hnusný tramvaje, která mi ale už nepřipadala tak hnusná, uviděl. 

     A vod toho vokamžiku začalo mý trápení. Bylo mi jasný,že vo takovýho santuse by nevopřela ani 

kolo. Musim přiznat,že vo hygienu sem moc nedbal, to teda ne. Ne že bych byl úplnej humáč, ale daleko 

sem vod něj nebyl. Ta džíska, co sem jí nosil už druhej rok, podle toho taky vypadala. Matku mohla ranit 

mrtvice, dyž sem jí řek, aby mi jí vyprala, ale udělala to asi ráda, protože mi to předtím sama řikala asi 

tisíckrát. Druhej den sem se voholil, což fotr nemoh rozdejchat a jenom kroutil hlavou. 
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     A pak sem ve vypraný džísce a s voholenou tlamou vlít do tramvaje. Jasně že tam seděla a jasně, že si 

mě ani nevšimla. Asi jí ta džíska a ta tlama byly málo. A věřte mi nebo ne, já sem neměl žádný kydy k tý 

holce, bylo mi to prostě blbý, a tak sem zase vypad dvě stanice před konečnou a vona jela dál a já si 

nemoh pomoct a musel sem na ní myslet čim dál tim víc. 

     A tak sem za ten měsíc, co sem jí prvně viděl, udělal ze sebe naprostýho blba. Kámoši řvali smíchy, 

ale já na ně kašlal, jen Mařena, ta asi něco čula, no jo ženský, ale to mě bylo taky ukradený. Každej den 

sem v tej tramvaji měl na sobě něco novýho, vyměnil sem si šichty, abych jí moh bejt nablízku, kroutil 

sem se u tý tramvajový tyče jako děvka, jen aby si mě všimla, ale jí ty moje předváděčky moc 

nerozdováděly. Řek bych, že vůbec. A já nebyl schopnej jí voslovit. Jediný co mě drželo nad vodou, bylo 

to, že se na mě dycky po tý mý tyčový produkci usmála, aspoň se mi to zdálo a to mě tak děsně nabudilo, 

že sem si šel večer koupit slipy za tři stovky. 

     Celej měsíc to takhle trvalo a já se rozhod, že to tak dál nejde. Ohák sem se ten den přímo ukázkově, 

vyčistil všechno, co vyčistit šlo a byl odhodlanej, že na ní promluvim. Ale dopadlo to stejně jako předtim. 

Jen s tim rozdílem, že sem fakt přejel tu zastávku, kde sem dycky vystupoval. A najednou sem veděl, co 

udělam. Na konečnej vystoupim a až vystoupí vona, budu před ní klečet v prachu cesty, fakt sem si řikal 

v prachu cesty a všecko jí řeknu. Jak jí už celej měsíc miluju a co sem kvůli ní všecko udělal a podstoupil 

a že bych dal království za jeden její pohled. Teda s tim královstvim to bylo dobrý, takový romantický. 

     Tramvaj zastavila na konečný a já se hrnul ven. Naštěstí tam skoro nikdo nebyl, jen já, ta holka a pak 

eště asi dvá lidi, ale ty pospíchali pryč a řidič, ale ten se nepočítá. Hned jak sem vypad ven, sem sebou 

kecnul na kolena, abych si to eště na poslední chvíli nerozmyslel. A pak sem zvednul hlavu a čekal na tu 

holku. A uviděl sem jí votevřenejma dveřma, pořád seděla na sedadle a nikam nepospíchala a pak se 

pomálu zvedla, šáhla do kabelky a vytáhla takovou malou bílou tyčku, se kterou zatřepala a byla z ní 

velká bílá tyč a tou se ta holka jemňounce dotýkala schodů před sebou a pak toho prachu, ve kterym sem 

klečel, zlehka mě minula, v tváři ten úsměv, kterej mě dokázal přivýst až sem, a za chvíli byla pryč a já 

neschopnej pohybu bych tam klečel až doteďka, kdyby mi ten řidič, takovej fotr jako je ten muj, neřek, 

tak mladej, jedeme zpátky. 

     Nejsem na to zrovna moc hrdej, ale nešel sem do práce a ten večer sem se hrozně vožral a vyspal se 

s Máňou. Asi to nebylo nic moc, ale potřeboval sem bejt úplně vygumovanej. 

     Asi si řikáte, že je to pěkně blbej konec, že jo. Ale von to tak úplnej konec není. Chci vás, protože ste 

mně tak pěkně poslouchali, poprosit vo držení palců. Zejtra mam vodpolední a du na třiadvacítku. A 

určitě na ní promluvim. Doufam teda, že tam bude. A když ne, tak příště. Anebo další příště. Dyť je mi 

vosumnáct a mam na to celej život. 
- M. Č. (*1949) je básník a prozaik, žije v Plzni a pracuje jako prodavač dřeva. 
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Lubomír Mikisek: ÚSMĚV 
 

     Stál na nástupním ostrůvku uprostřed davu ostatních čekajících lidí a díval se do zatáčky, odkud měla 

každou chvíli přijet další tramvaj. Ta předchozí projela bez zastavení,  pouze  zpomalila a několikrát 

zacinkala a řidič jakoby na omluvu bezmocně rozhodil rukama  a ukázal na cedulku MIMO PROVOZ, 

kterou měl  zasunutou do rámečku za předním sklem. 

     Bylo to k vzteku, už dávno měl být ve škole a on tady ještě stál mezi lidmi, kteří také netrpělivě 

přešlapovali, a vypadalo to naprosto beznadějně. Vůbec celé to dnešní ráno začínalo nějak jinak, než 

ostatní dny v týdnu. Nejdříve zaspal a vstával o dvacet minut déle než jindy. Pak ve  spěchu zakopl o práh 

a polil si horkým čajem ruku a nakonec tady ta tramvaj, na kterou všichni čekali, a další stále nejela.  A 

právě dnes by potřeboval být ve škole mnohem dříve, než kterýkoliv jiný den. Hned první hodinu psali 

písemku a už včera večer si sliboval, že se musí ještě brzo ráno podívat na pár věcí, které se mu nezdály 

příliš jasné.   

     Tramvaj se konečně objevila v zatáčce a už se docela zdálo, že je vše v pořádku, když ale zastavila na 

zastávce, zjistil, že je tak plná, že snad ani neměl šanci nastoupit. Přešel doprostřed nástupního ostrůvku 

a sledoval, jak se několik lidí pokouší dostat se z tramvaje ven na chodník. Postupně se jim to podařilo a 

vzápětí se chumel cestujících kolem něho začal bezohledně drát do úzkých dveří. Snažil se být mezi 

nimi, a když se nakonec dveře zavřely a tramvaj se rozjela, stál na prvním schůdku, s obličejem 

zabořeným do podpaží postarší ženy, stojící  před ním a  přitom cítil, jak mu dveře sevřely bundu 

uprostřed na zádech.  

     Na další zastávce se musel zachytit pantů otvírajících  se dveří, aby neupadl na chodník. Dole pak 

ustoupil stranou, aby umožnil několika cestujícím vystoupit, a když se tramvaj dala opět do pohybu,  stál 

už na druhém schůdku, trochu již uvolněný, ale svírán ze všech stran,  neboť za ním nastoupili noví 

cestující z poslední zastávky. 

     Rozhlédl se okolo sebe. Před ním byla stále ona korpulentní žena, jejíž pot cítil ještě teď v nose a 

nebylo mu to nijak příjemné. Z pravé strany ho tlačila do žeber rukojeť vrtačky, jež vyčnívala z tašky 

jakéhosi montéra. V zádech měl hlavu nějakého muže, který stál na posledním schůdku, jako on sám, 

chvíli před tím. Pouze zleva se to zdálo být  trochu lepší,  byla tam jenom železná tyč, které se držel 

rukou.  Pohlédl na cestující, sedící na levé straně u oken.  Jako první viděl ženu  ve středních letech, 

držela na klíně igelitovou tašku s kabelkou a nevšímavě se dívala z okna.  Za ní byl starý muž, měl 

zavřené oči a hlava mu chvílemi padala na prsa. Vždycky ji zvedl, nechápavě se rozhlédl, a jakoby 

odmítal dívat se na tu tlačenici kolem něho, rychle oči zase zavřel. Na posledním sedadle před zadními 

dveřmi seděl plešatý muž a četl si noviny.   

     U zadních dveří stála tmavovlasá dívka asi v jeho věku a hleděla na něho.  Nejdříve ji přejel očima 

jako všechny ostatní cestující, na které se mimoděk podíval, ale vzápětí si uvědomil, že ten její pohled 

byl něčím zvláštní. Vrátil se k ní zpátky a opět na ni pohlédl. Dívala se mu přímo do očí a v jejím pohledu 

bylo cosi zvláštního a přitažlivého.  Vnímal  její lehce zdvižené levé obočí a malou vrásku v koutku úst,  

byl to jakoby náznak pobaveného úsměvu a přece se neusmívala. V jejím upřeném pohledu  četl jakýsi 

zájem a náhle proti své vůli cítil, že začíná rudnout.  Dostal na sebe zlost,  tohle se mu stávalo vždycky, 

kdykoliv se měl bavit s nějakou dívkou, tak ho zradily rozpaky a začal se červenat a tady se mu to 

přihodilo už teď, aniž by promluvil jediné slovo. Bylo to neuvěřitelné, uhnul pohledem  a zahleděl se 

z okna.  

     Je pravda, že zkušenosti s děvčaty neměl zatím téměř žádné, kdopak je taky v šestnácti letech má, 

myslel si vždycky sám pro sebe omluvně, když se mu opět něco takového stalo. Až na pár výjimek 

v jejich třídě na tom byli všichni kluci podobně, i když jejich silná slova měla každého přesvědčovat o 

opaku.  Ale v současné době tady byla poměrně náročná střední škola, kterou chtěl absolvovat dobře a 

úspěšně, a musel si upřímně přiznat, že mu dávala docela zabrat. I svoje oblíbené koníčky znatelně 

omezil, aby měl vůbec čas na učení.   
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     Ale úplně přesně věděl, jak by měla vypadat dívka, se kterou by si přál chodit a kterou by chtěl mít 

rád.  Vysnil si ji po večerech, každý den před  usnutím. Nikomu se s tím nikdy nesvěřil, ale myslel na ni  

často. Představoval si ji i ve chvílích, kdy se s klukama ze třídy  bavil o děvčatech, a její tvář, oči i úsměv  

nabývaly stále konkrétnější podobu. V posledních  měsících už jenom očekával, kdy ji potká i ve 

skutečnosti. 

     A nyní byla najednou tady, v této tramvaji.  Ve svých snech si vždycky myslel, že až se s ní opravdu 

setká, bude to chvíle, na kterou se nezapomíná. Ale na rozdíl od svých představ nyní věděl, že to tak není. 

Docela normálně a obyčejně stála u zadních dveří a dívala se na něho očima, které znal už ze svých snů. 

Usmívala se přesně tak,  jak ji často vídal se usmívat, i tvář a vlasy měla naprosto stejné, byla to zkrátka 

ONA, o tom už vůbec nepochyboval. Vždycky si v duchu říkal, co udělá, až ji jednou potká. 

Představoval si, jak to jejich setkání bude slavnostní a významné,  a teď ji najednou viděl a nemohl dělat 

vůbec nic. Mezi nimi byla vzdálenost tří metrů, neprodyšně obsazená stojícími lidmi. Mohl se na ni 

jenom dívat, červenat se a přát si, aby ti lidé už proboha rychle vystoupili a on se k ní mohl dostat a 

pozdravit ji, tak jak to vídal ve svých snech,  usmát se na ni a pak jí  opatrně říci  něco o tom, jak si ji 

vysnil a jak je rád, že ji konečně potkal. 

     Na příští zastávce vystoupilo zase několik cestujících, aby další mohli nastoupit, ale uvnitř tramvaje 

už se situace trochu uvolnila. Po krůčkách se k ní posunul opět asi o metr, ale z pozice, kde nyní stál, jí 

stále ještě neviděl do obličeje. Chvílemi si stoupl na špičky a snažil se k ní dohlédnout  přes hlavy lidí, 

kteří byli mezi nimi, ale zatím to nebylo možné. V podstatě ani nevěděl, co jí řekne, až se k ní dostane, 

ale tento problém zatím nechával na pozdější chvíli. Teď bylo nejdůležitější, aby se k ní skutečně nějak 

rychle přiblížil,  neboť mu zbývaly ještě tři stanice a bude muset sám vystoupit.  Další  zastávka mu zase 

trochu  pomohla, aby postoupil o několik malých kroků směrem k ní. Teď už to bylo mnohem lepší, už 

byl od ní jen něco přes metr a už na ni občas i viděl. I ona chvílemi vyhledala jeho oči, a když se jejich 

pohledy střetly, usmála se tak krásně, tak ostýchavě a nesměle.  Připadalo mu, že má stejné pocity jako on 

sám, že snad cítí stejné rozpaky, ale i stejnou přitažlivou touhu. Měl z toho dobrý dojem a už se těšil, až 

bude stát přímo vedle ní,  cítit její vůni a její přítomnost.  

     Tramvaj zastavila v další stanici. Muž před ním mu zatarasil výhled a oba pak museli uvolnit kousek 

místa ženě, která se pojednou zvedla ze sedadla a chtěla vystoupit. Muž si pak sedl na uvolněnou sedačku 

a jemu to pomohlo k tomu, že se dostal k zadní tyči, které se držela ONA.  To přemístění bylo tak náhlé, 

že se mu ani nestačilo napětím rozbušit srdce. Zvedl hlavu a chtěl jí konečně pohlédnout zblízka do očí, 

neboť teď nastala ta pravá, dlouho očekávaná  a slavnostní chvíle, kdy už byl přímo u ní, jenom otevřít 

ústa a říci jí něco hezkého, milého a nezapomenutelného… a v tom okamžiku zděšeně  strnul. 

Tmavovlasá tvář jeho snů proti němu nebyla. Rychle se rozhlédl kolem sebe, ale na zadní plošině byly 

jen samé cizí obličeje. Podíval se ven a na okamžik přestal dýchat.  

     Dívka stála na tramvajovém ostrůvku, hleděla do okna  směrem k němu, a když se jejich oči setkaly, 

jakoby s politováním pokrčila rameny, pravým prstem si poklepala na hodinky  a usmála se.  

     Chtěl za ní vystoupit, chtěl jí zamávat, chtěl něco podniknout  a cosi velmi důležitého zachránit, ale 

ještě dříve, než  stačil  cokoliv udělat, ozvalo se dlouhé pípnutí, dveře se zavřely a tramvaj se vzápětí 

rozjela. Ten nesmělý, ale zároveň okouzlující úsměv  se od něho  vzdaloval tak rychle, že ani neměl čas 

přestat být úsměvem.   

     Slunce, které toho rána vycházelo nad školou, bylo ale úplně jiné, než  bývalo v těch předchozích 

dnech,  na které si  dosud pamatoval.  
- L. M. (*1950) je básník a prozaik, žije v Plzni a pracuje jako vedoucí technik ve státním úřadu. 
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* 

BYLA JEDNOU JEDNA ANKETA… 

* Od VLADIMÍRA NOVOTNÉHO: Milí (snad) plžomilové! Dávno, ach dávno je tomu, co jsme 

se - ve snaze o tematické doplnění redakcí a redakční radou vyhlašovaných uznání a Cen Plže - na 

několik desítek plžích čtenářů obrátili se zvědavou anketní otázkou “Co vás v Plži zaujalo (resp. 

nezaujalo) z prózy a poezie v průběhu ročníku 2004?” Drtivá většina dotázaných doposud tají své 

zahanbení dané skutečností, že vůbec nezareagovali. Je nám to líto, o to víc ale děkujeme čtyřem 

statečným, statečnějším než slavných sedmero statečných, že nám zaslali své názory. Rádi je nyní 

otiskujeme! 

 
Ladislava Lederbuchová: 
     Milý Plži, na Tvůj dotaz, co se mi v Tobě zvlášť líbí, odpovídám: Vinš, Fencl a Novotný 
(svěžničky, vtipničky, literární drbničky). 

 

           Martin Jakubík: 
     Zdravím celou redakci Plže! Dostal se mi do ruky dopis s žádostí vyslovit svůj názor na 
příspěvky v Plži. Poněvadž už nějakou dobu (už rok) čtu měsíc co měsíc Plže, tak mohu říct, že 
úroveň tohoto časopisu je velmi dobrá. Hodnoceno známkami ve škole - prostě jednička. Každý 
měsíc s napětím očekávám, jakou dávku poezie, prózy či vzpomínek na určité osobnosti pro své 
čtenáře příjemně překvapí. A každý měsíc jsem velmi překvapen. Asi by nebylo vhodné někoho 
vyzdvihovat a jiné opomenout, protože příspěvky všech jsou úžasné. Chci jenom říct: tak dál! 
Jednu připomínku bych ale měl. Je veliká škoda, že Plž není rozšiřován na více místech po Plzni, 
popřípadě i mimo Plzeň. Vím, že by to byl problém se zaplacením takového nákladu, ale určitě by 
si Plže oblíbili i mimoplzeňští. No, chtěli jste hodnocení ve dvou větách - asi jsem trochu ujel, ale 
aspoň tolik jsem k tomu chtěl říct. 

 

Miroslav Dekař: 
     Milý Plži! (Dopis pamětníka) Obracíš se na mě s prosbou, abych se jako čtenář vyjádřil k 
obsahu Tvého časopisu. Kroutím se přitom jako žížala na rozpálené plotně a nevím co odpovědět. 
Má letitá zkušenost mi napovídá, že nejlépe nakonec vždy dopadli v hodnocení (čehokoli) ti, kteří 
volali v tu správnou chvíli a na správném místě laudácio - jinak řečeno pochlebníci. Ale to snad ne! 
     Pamatuji si doby, kdy se spisovatelé považovali za svědomí tohoto národa, poté za věrné sluhy 
jedné všemocné strany, ovládající objektivní společenské zákony, z nichž část, spolu s umělci, 
volala v zájmu své tvorby po svobodě. Nyní ji tu máme a já nevím, jakou roli si přisoudí naši 
spisovatelé a umělci dnes, v době nadvlády zlatého telete, kdy lze téměř všechno směnit - lásku, 
nadání, zkušenosti, bývalou revolučnost - za peníze a pochlebování jinému pánovi: “Zlato! žluté, 
blýskavé a drahocenné zlato!/ Hle, hrstka toho zde, co černo bílým/ a krásným učiní, co šeredno...” 
(W. Shakespeare, Timon Athénský) 
     Někdy, když pročítám Tvé stránky, mám pocit, jako by na mne od některých autorů pokukovala 
prázdná, bezobsažná duhová bublina, vystavující na odiv uměle vykonstruované slovosledy svého 
veledůležitého Já, bez hlubšího vnitřního prožitku. Ztráta sounáležitosti s druhými, absence pocitu, 
že sám bez druhých naprosto nic neznamenám. Zdá se, jako by končila jedna etapa myšlení, ve 
které význam slova nebo jeho metafory ještě něco znamenaly, a nastoupila svoboda znamení 
hodnot ve jménu té tak dlouho očekávané svobody. Povýšení průměrnosti a podprůměrnosti na 
základní společenskou normu hodnocení. 
     Tak vidíš, milý Plži, kam až mne Tvé vyzvání o stavu Tvého ducha přivedlo. Ale přesto díky, že 
vycházíš. Díky za to, že zejména mladí, talentovaní lidé mají prostor pro literární vyjádření. Kdoví 
- možná nás všechny za čas překvapí. A v neposlední řadě patří díky dr. Vladimíru Novotnému, 
hlavnímu kormidelníku této těžce naložené literární lodi, kterou se snaží spolu s redakční radou 
řídit se svými zkušenostmi a nadregionálním cítěním, vzdáleným pohodlnému provincionalismu. 
     V dnešní době nastupujícího internetu, digitalizace forem společenské komunikace, ve které 
půjde navíc, jako už tolikrát v minulosti, o pokusy některých našich osvícených politiků uzavírat 
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pro celou kulturu finanční pípu z rozkradeného sudu státní hojnosti, jde o počin chvályhodný. Již 
proto, že dobrovolný a neziskový. Vydržať! 

 

Milan Čechura: 
     Milá plží redakce! Nevím, jestli s radostí, ale reaguji na Vaši otázku, co nás v Plži zaujalo, resp. 
nezaujalo v průběhu III. ročníku 2004. Proč si nejsem jistý, zda mám mít radost, je celkem jasné. 
Když někoho pochválím, řekne nanejvýš “no proto”, a když někoho mírně řečeno nevyzdvihnu, 
vypálí nejenom “no toto”, ale znectí moji osobu nelichotivými poznámkami. Nedivím se mu, sám 
bych nejednal jinak, my spisovatelé jsme totiž ješitní až běda. Na druhou stranu chápu, že 
potřebujete získat jakýs takýs obraz o tom, co se líbí a co ne. A od toho ankety jsou, že? Takže 
vzhůru do toho: 

 

OBECNĚ se mi líbí Listy Ason-klubu. Skvělý servis. 
  

 

PRÓZA 
 Byl jsem nadšen: Ivo Fencl, všechny Svetry MUDr. Zuzany 
                             Bohumil Jirásek, Neplač před úsvitem 
                             Lubomír Mikisek, Dojetí 
 Líbilo se mi: Václav Gruber, Akce Kryštof 
                      Petr Kersch, V knihkupectví 
 Moc mě nenadchlo: Luboš Vinš, Vinšování 
                                 Petr Kochman, O malém chlapečkovi 

POEZIE 
 Byl jsem nadšen: Václav Malina, Z naší zahrádky 
                             Vladimír Vacátko, A kdybych byl, tak coby? 
 Líbilo se mi: Martin Šimek, Setkání s Mistrem 
                      Irena Velichová, Zůstane jen ztišení 
 Moc mě nenadchlo: Pavla Přesličková, Bůh bude tonoucně zelený 
                                 Martin Kredba, Jak duha odražená ode dna 

 

     Tak, milí oslovení, zvláště v druhé polovině odstavců. Doufám, že na mě nezanevřete, stejně 
jsem kritik na baterky. 
     P.S. To je ta skleróza. Úplně nejvíc ze všeho mě dostalo to, co napsal jistý M. Č. A vás snad 

taky, ne?                                                           
 

 

     Víc odpovědí nepřišlo. Upřímně řečeno, stejně jako Martin Jakubík (student bohemistiky na 

FPE) si myslíme, že všechny naše příspěvky jsou úžasné, jinak bychom je přece netiskli. A názor 

Milana Čechury nás utvrdil v tom, že stejně je ta nejúžasnější Pavla Přesličková a zrovna tak 

Luboš Vinš, pokud tedy náhodou Čechura nemá pravdu a nejúžasnější pak bude Bohumil Jirásek a 

třeba i Václav Malina, ačkoli ten druhý jmenovaný se netají oumyslem odlifrovat mě až do severní 

Koreje. Osobně si začínám čím dál víc myslet, že asi ze všeho nejúžasnější je vana Ireny Velichové 

- vždyť o ničem jiném se teď v Plži nepíše tak často a s takovým gustem! Jaké poučení z toho 

vyplývá? Že my v Plži jsme čistotní - a příště to s anketou zkusíme zase. Děkujeme! 

Vladimír Novotný 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25.4. 2005. Těšíme se na Vaše příspěvky!  
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