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

Ročník XIV, 2005, letos Listy č. 5 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 101) z 26.4., stran 24, 

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

jako barevné bříško Plže č. 5/2005 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Psát neznamená nic jiného než povědět, co víme. 
(Gertrude Steinová) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 
* V úterý po Velikonocích zazvonil telefon a ohlásil se Jiří Kolář. Tentokrát jsme si ho už nespletli s jeho legendárním 

jmenovcem. Básník a prozaik ze Sušice volal redakci Plže, žádal přepojit na šéfredaktora a evidentně byl trochu zaskočen, 

když se ocitl v knihovně, oddělení mládeže. (A to jsme mu ani neřekli, že šéfredaktor je v Bruselu! - Doopravdy tam Dr. 

Novotný byl. Ne ovšem proto, aby na plží stranu naklonil Evropskou unii, nýbrž docela obyčejně na dovolené.) Podobně 

rozpačitě působil v polovině února Vojtěch Němec z Chebu, který si přijel pro razítko do přihlášky na vysokou školu a místo 

v literární redakci stál mezi knihovními regály. Zcela zjevně pak ztratil řeč o patro výš u Jany Horákové tváří v tvář našemu 

“plžáriu”. Konečně do třetice: v dubnových Listech Ason-klubu (na s. 17 – 18) vytýká Petr Kersch těmto barevným stránkám, 

že jako dotovaný literární časopis nepřinášejí více kritických glos k literární tvorbě a kritikům že nevyplácejí adekvátní 

honorář… Má pravdu. Anebo lépe: měl by pravdu, kdyby Listy Ason-klubu byly literárním časopisem. Desítky zasvěcených 

o tom vědí. Pro ty ostatní snad stojí za to zopakovat:   

     Literární měsíčník Plž vydávají občanská sdružení, která vznikla a působí při Knihovně města Plzně (Pro libris, Ason-klub, 

Kruh přátel knižní kultury) ve spolupráci s dalším sdružením - Střediskem západočeských spisovatelům. A Plž by nejspíš 

nevznikl, kdyby dvě desítky let předtím západočeští literáti marně nevolali po vlastním literárním periodiku a kdyby první 

cestičku tu v letech 1998 – 2002 nevyšlapala dnes již zaniklá kulturní revue Spektrum. Dík laskavosti Města Plzně je 

dotovaný aspoň tisk. Dík laskavosti Knihovny města Plzně máme alespoň zázemí. Veškerou práci děláme bezplatně. Navíc 

k pracovním povinnostem. A také po práci a po nocích. Kancelář šéfredaktora je nejspíš ve vlaku na cestě mezi Prahou a 

Plzní, a komunikuje-li s autory, telefon, SMS a poštovné hradí ze svého. 

     Barevné stránky tu byly dřív než bílé. V záhlaví stojí “krásně informační bulletin”. A bulletin (volně) znamená “časopis 

s informacemi o činnosti, určený obvykle menšímu okruhu zájemců”. My jsme ten okruh postupně rozšířili na co největší, 

našimi čtenáři jsou přesto v první řadě mladí a nezavedení autoři od 15 let, naším územím je literární podhoubí. Listy (a celý 

Ason-klub) jsou hlavně společným prostorem, informačním kanálem, příležitostí k vzájemné komunikaci. Nejsou dobré a ani 

špatné. Jsou prostým zrcadlem, úroveň závisí na každém z nás. Listy jsou zatím živé. Díky za to! (šleh) 
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* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V KAVÁRNĚ JABLOŇ. Ve čtvrtek 24. března 2005 v 18.00 

hodin se tentokráte menší, pouze desetihlavá, skupina autorů sešla v Jabloni, aby si pohovořila. Oč méně publikací leželo před 

námi, o to víc bylo sladkostí. (Že by počátek nové kvality?) Marek Velebný přinesl čokoládky. A fotky. A Josef Korous 

turecký med. A na med lákal neznámého psa, zatímco David Růžička vábil známé lidi na Den poezie na velhartickém hradě. 

Martin Zajíček - porotce si převzal prózy z Literární soutěže studentů západočeských středních škol. Jiří Č. Ulrich měl jarní 

sestřih a s Luckou Koutnou si vyměnil kritické názory na malé knížky: Střihač břečťanů versus Identity. Helena 

Šlesingerová, Milan Čechura a Luboš Mikisek zachycovali slova. Milena Písačková obrazy. (Omluvili se Markéta 

Zajíčková, Tamara Kopřivová, Irena Velichová a Dan Mikeš.) 

 

* CHODSKÉ POETICKÉ JARO. O víkendu 15. – 17. dubna 2005 se díky iniciativě tamních básnířek, 

Simony Váchalové a Lucie Popovičové, uskutečnilo v Domažlicích setkání českých a slovenských 

literátů nazvané Chodské poetické jaro. - (Fotografie z akce si lze prohlédnout na 

http://peto.slovaknet.sk/chopoj2005). 
 

     Od MILOSLAVY BAXOVÉ: …přijetí pana starosty na radnici bylo milé. V nově renovovaném sále, kde se konají 

všechny nejdůležitější obřady, je krásná akustika. Přednes v tak krásném prostředí byl působivý. Strávila jsem na Chodském 

poetickém jaru tři vcelku příjemné hodiny. Musím vyjádřit obdiv děvčatům, která se organizace této akce ujala. Vždycky se 

nějaká ta chybička vloudí, ale na tvářích většiny účastníků bylo vidět, že jsou spokojeni a že mají ze setkání radost. Asi se 

pokusím zorganizovat malou literární procházku naším zámeckým parkem. Miloslava Baxová (Horšovský Týn, 18.4. 2005) 

- M. B. pracuje v Městské knihovně Horšovský Týn, kromě jiného je organizátorkou nesoutěžního Literárního shrabování. 
 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Možná si děvčata Simona a Lucka vzala velké sousto pořádáním 

CHOPOJ, které navazovalo na dvě předešlé akce, o nichž jsem psal, ale nakonec myslím, že to proběhlo 

v pořádku, a to i přesto, že se Simona nemohla ze zdravotních důvodů v některých chvílích účastnit. 

Většina přihlášených se dostavila do domažlického gymnázia před avízovanou 16. hodinou. A to i hosté 

ze Slovenska. Šel jsem naproti Ireně na nádraží, aby nebloudila, a cestou jsem potkal další slovenské 

účastníky. Na každého v jídelně čekala malovaná obálka s propagačními materiály a také možnost 

prohlídky a výběru tiskovin z produkce jednotlivých literárních klubů. (Některé pak budou k nahlédnutí 

v plzeňské knihovně). K večeru jsme se odebrali k přípitku do restaurace Chodská rychta, kde jsme si 

poslechli zpěv a kytaru P. Sedláčka, přišel nás pozdravit i starosta města. Hlavní program soboty pak 

začal po občerstvení domácím pečivem, které zprostředkovala děvčata. Cca v 10.30 h jsme se odebrali 

do centra, kde začala recitace ve městě jako při minulých akcích v Martině a Jičíně. Začal Janko před 

úřadem práce. Museli jsme chvíli čekat, neboť si vše okolo natáčel na video. Četl veselou povídku o jedné 

všední neděli, parodii na mezilidské vztahy. Další zastávky literární karavany byly v parku, kde četli 

kluci ze Slovenska bajky a Pavla Přesličková básničky (tu “… se ženou, a ty spíš se mnou…”). V parku 

jsme po další slovenské povídce, která ale trochu nevyzněla kvůli délce a slabému hlasu, jsme udělali 

společnou fotku. Dopolední program vyvrcholil na náměstí pod věží, kdy se slova a gest ujal teplický 

básník Radek Hásek. Polední pauzu jsme při jídle věnovali diskusi zpestřené o česko-slovenské 

jazykolamy a slovní hříčky viz: mačky (kočky) se mačkají, krůtí (maso) se krůtí (kroutí) a masochista 

maso chystá (narážka na tlukot z kuchyně). Odpolední program pokračoval v přilehlých ulicích, u 

památníku Jindřicha Jindřicha (kam dorazila i Helena Š.). Zde recitovala Lucka Popovičová. Dále se 

naše karavana přesunula k opevněnému kostelu z 12. století, kde nás pobavil Dan Mikeš stojící na 

hřbitovní zdi. Po dalších zastávkách jsme došli na smluvenou schůzku se starostou do obřadní síně 

radnice. Zde Dan požádal pana starostu o recitaci, ale neuspěl. Radek Hásek se zase zajímal o možnosti 

práce a bydlení v Domažlicích. V obřadní síni recitovala Irena v tyrkysovém tričku a nakonec se tu 

odehrála zvláštní událost – neformální svatba Pavla a Zuzky, československé dvojice, která byla “z 

recese” oddána panem starostou. Ale i další mezinárodní přátelství možná budou následovat. Akce byla 

zakončena v altánku zahrady Chodského hradu. Slunečný den jen trochu narušoval studený vítr. Po 

hektickém balení jsme odjeli autem s Danem, Simonou a Irenou zpět do Plzně. Perličkou, třešinkou na 

dortu a překvapením byl pro nás Radek Hásek s exhibiční recitací. Seznámil nás také s jeho mediálními 

úspěchy - pomocí výstřižků (i z bulvárních periodik) - o nenaplněné platonické lásce k Lucce 

Vondráčkové nebo o recitaci pro pracovnice na E 55. M. V. (Plzeň, 19.4. 2005) 

http://peto.slovaknet.sk/chopoj2005
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- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a momentálně 

je zaměstnán v technické inspekci. 

 
     Od DANIELA MIKEŠE: Jelikož Mikeš zažil, co nečekal a co už asi nikdy nezažije, rozhodl se 

podělit o své dojmy z jarních Domažlic se čtenáři májového Plže. 
     Hlavně a především chci poděkovat Lucce a Simoně, že vůbec CHOPOJ byl zrealizován a že jsem měl tu čest se zúčastnit 

mezinárodního poetického setkání. Také chci poděkovat sluníčku, že vydrželo poslouchat i mé “skorobásně” a nezalezlo do 

oblačné peřiny. Potkal jsem spoustu zajímavých a nových lidí, slyšel dobrá i méně dobrá, ba i dokonalá literární díla a byl 

naprosto fascinován nespoutaným poetou z Teplic a animal příběhem o krtkovi a veverce, nebo tak nějak, ve slovenském 

podání. Nic ale tak nezasáhlo moji paměťovou kartu jako setkání s domažlickým starostou, panem Janem Látkou, 

v nejkrásnější místnosti tamní radnice – v obřadní síni, který sice ani na víceré vyzvání nezarecitoval básničku, ale zato 

s přehledem a klidem oddal jeden zamilovaný slovenský pár, Zuzanu s Pavlom. Tak spontánní svatbu jsem opravu nezažil a 

přeji tímto novopečeným novomanželům hodně štěstí a lásky a ať dlouho nečekají na ten pravý obřad ve slovenštině. Jen tak 

dál, lide, buďte spontánní, milujte se a mějte se rádi a dělejte jen to, z čeho budete mít radost a dobrý pocit. 

     Já měl dobrý pocit z toho, že jsem mohl poznat skvělé lidi, hlavně zo Slovenska (bylo jich více než 

Čehůnů) a zažít opravdu netradiční svatbu. Děkuji všem, opravdu děkuji za krásně prožitou jarní sobotu 

v chodské metropoli. Daniel Mikeš (Plzeň, 24.4. 2005)  
- D. M. (*1976) je básník a hudebník, žije v Hrádku u Rokycan a pracuje v Železárnách Hrádek. 

 

     Od IRENY VELICHOVÉ: Co vůbec chválit na této akci, která se konala v Domažlicích? Celé 

stránky Asonu by na to padly, snad dokonce celý Plž. Pochválím tedy všechno. Výběr lokality, celkový 

program a hlavně, úplně nejvíc ze všeho Lucku Popovičovou a Simču Váchalovou za to, že tohle poetické 

setkání vymyslely a zorganizovaly. A taky Marka, bez kterého bych se úplně ztratila. V pátek, kdy celá 

akce začínala, bylo vše neoficiální, spíše seznamovací. Nakonec jsme se vypravili na večeři do Chodské 

rychty (aspoň myslím, že se ta restaurace tak jmenuje). Poslechli jsme si pěkné písničky z produkce 

jednoho folkaře (ach ta má paměť na jména!), připili si a pak po naplnění mysli naplnili i své žaludky. 

V klábosení a focení jsme vydrželi (skoro všichni) až do jedenácti. A protože tu byla zavírací hodina, tak 

jsme se vypravili ke gymnáziu a rozdělili se na skupinku spáčů a nespáčů  – tedy těch, pro které byla noc 

ještě mladá a hodlali protáhnout své kosti na místním vyhlášeném parketu. Na internát jsme se vraceli 

brzo ráno. Z toho plyne ponaučení – hodina spánku je málo!!! Následující den se skládal z mnoha čtení 

na různých lokalitách v samotných Domažlicích. Např. Galerie bratří Špillarů, parky, kostelní zdi, 

parkoviště, muzeum, cukrárna, radnice… Bylo to moc příjemné vnést do těch míst trochu umění a 

poslechnout si tvorbu ostatních. Zvlášť když celý den krásně svítilo sluníčko. Až na mrtvou lasičku zcela 

ideální. Z Asonklubanů se tu objevil Dan Mikeš, který se akrobatickým způsobem vydrápal na kostelní 

zídku a zde před křížem recitoval své básničky. Do jarního dne svižné a vtipné. Dále pak Pavla 

Přesličková se svým uhrančivým projevem v parku. Moc se mi od ní líbila báseň MORA. Dále tu byl 

samozřejmě náš milý fotograf Marek Velebný a na skok se tu objevila neméně milá Helena Šlesingerová. 

Jen jeden tu chyběl. A to byl přihlášen – a ke všemu místní! Všichni čekali, ale…! Propříště dejme 

podtitul – Možná přijde i Martin Zajíček. Ale možná že si ho v té léčebně nechali (jako exponát?) a už ho 

více nespatříme… Poslední čtení se uskutečnila uvnitř dřevěného letohrádku spolu s historickým 

výkladem. Pak už  jsem se ale musela rozloučit a s Janou, Danem, Markem a Simčou (tolik lidí se vejde 

do bílého favorita) uháněla do Plzně na jeden koncert jedné věhlasné kapely. Irena V. (Starý Plzenec, 

24.4. 2005) 
- I. V. (*1987) je básnířka, žije ve Starém Plzenci a studuje na Gymnáziu Blovice. 

 

* 
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SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

Ti co jsou spokojeni sami ze sebou, mají špatný vkus. 
(Honoré de Balzac) 

 

* POEZIE NA RYNKU.  Ve dnech 24. – 26. března 2005 na půdě klatovského divadla proběhl VI. 

ročník postupové přehlídky uměleckého přednesu jednotlivců od 15 do 35 let a divadel poezie pro 

Plzeňský a Karlovarský kraj. Festival s místním názvem Poezie na rynku pořádalo občanské sdružení 

Johan – centrum pro kulturní a sociální projekty z Plzně ve spolupráci se Stálou divadelní scénou 

Klatovy. Vítězové jednotlivých kategorií pak postoupili do národního kola soutěže Wolkrův Prostějov, 

které se uskuteční letos v červnu. - Z Ason-klubu se do Prostějova chystá už podruhé plzeňská básnířka 

Kateřina Sachrová (*1982). V nejstarší skupině soutěžila jako jediná a věřte-nevěřte, vyhrála! -  

V porotě zasedli Milan Čunderle a Václava Křesadlová (pedagogové pražské DAMU), Akram Staněk 

(režisér) a Alena Zemančíková (nyní redaktorka Českého rozhlasu – stanice Vltava). Přehlídku 

moderoval Jan Anderle, podle hodnocení pořadatelů i soutěžících měla slušnou úroveň a provázela ji 

příjemná atmosféra. Značný prostor jí byl také věnován na stránkách Klatovského deníku a Týdeníku 

Klatovska. 

 
     Od IRENY VELICHOVÉ: Místo konání – městské divadlo v Klatovech – perfektní prostor, jak pro 

recitátory, tak pro divadelníky. Jen mi trochu vadily reflektory snad příliš oslňující. Při recitaci člověk 

neviděl vůbec nic, maximálně první řadu, což je škoda, neboť recitátor (aspoň podle mě) potřebuje 

kontakt s divákem. Velmi jsem ocenila semináře pro recitátory pod vedením (hlavně) Rendy Vordové a 

Franty Kasky – pořádně jsme se rozmluvili, rozhýbali a trochu shodili nervozitu před samotnou soutěží. 

Nakonec se četlo dopoledne – první texty a pak odpoledne ty druhé. Mě osobně v naší kategorii nejvíce 

zaujala dívka (jméno nevím) s krátkým monologem z Psího srdce a ještě jedna – a to hlavně výběrem 

textu – galantní barokní poezie – a to podání! Perfektní, svěží, živé, rafinovaně vtipné. V 1. a 2. kategorii 

se hodně objevovaly krátké prózy Roberta Fulghuma – všechny dobře projevově zvládnuté, ale víceméně 

s nulovou obsahovou hodnotou. Každopádně konkurence byla silná, takže soutěž slibovala napínavé 

klání. Já si vybrala skoro neznámou báseň od Fráni Šrámka Neopatrný a Michaelu Pánkovou, Žena 83. 

Rovnou poskočím k rozboru poroty. No, ti mi tedy dali. Každá kritika je dobrá zpětná vazba pro 

interpreta, ale… Ještě teď mi na čele vyskakuje žíla hněvu. Nechci být nějak zvlášť sebevědomá, ale o 

Šrámkovi si myslím, že jsem ho zvládla dobře a na rozsah, jaký ta báseň má, to byl vcelku dobrý výkon. 

Názor poroty byl… nejdříve velmi pochválili výběr textu, ale to bylo tak k pochvalám všechno. Vyčetli 

mi, že jsem se zaměřila na zbytečné detaily a nepozvedla dějové linky, co posouvají celý text jinam. A 

žádný dějový oblouk. A přílišné drobení textu. A vůbec jak jsem takový krásný text zabila. Nemyslím. Oni 

se zaměřili pouze na jednu výkladovou verzi, vůbec nebrali v potaz to, co já v té básni našla, to co mě 

oslovilo. Neměla jsem zájem vybarvovat osobu “neopatrného”, ale spíš “lesních žínek”, žen, které se 

pokoušejí o utrpení jiných, ale na konci trpí samy. O to mi šlo. A Pánkovou – text označili prachmizerným 

a dál se tomu nevěnovali… Já se ale jen tak nedám, příští rok teprve uvidí!  

     K divadelním představením: HOP-HOP: K. H. Mácha – Máj. Příšernost! Pokus jaksi zmodernizovat 

tohle dílo a vůbec špatné výkony herců. Na tak slavný a zkušený soubor mizerné. Jediné k ocenění jsou 

taneční výkony – dobrá choreografie. SaVo: Pásmo indické poezie – dobrá meditace, zamyšlení, skvělé 

stínové divadlo (Jirka Ulrich může tiše závidět), jen mě trochu rušila moderní “vycpávková” hudba. 

Jinak velmi příjemné představení. EVERYBÁBY: Útržky z rodinného alba – skvělé, výborné 

multimediální představení, lehce surreálné. Super! Divadlo MY: Stísněná 22 – proškrtaný text Ivy 
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Volánkové, myslím jen ku prospěchu. Absolutní špice. Jestli máte chuť sledovat vztahy pod 

drobnohledem, jděte na tohle představení. 

     A kdo byl nejlepší? Samozřejmě celá 3. kategorie – tj. celá Káťa Sachrová. Moc se mi líbí, jak 

recituje, prostě výborné, výborné, VÝBORNÉ! Irena V. (Starý Plzenec, 25.4. 2005) 

 

 
 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ STUDENTŮ ZÁPADOČESKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL 2005. V sobotu 30. dubna 2005 v 

10.00 hodin byly v Polanově síni Knihovny města Plzně slavnostně vyhlášeny výsledky už XIV. ročníku Literární soutěže 

studentů západočeských středních škol. (Lepší název se nám za léta nepodařilo vymyslet, takhle alespoň každý ví, o co jde.) 

Klání tradičně vyhlašuje Ason-klub spolu s Gymnáziem v Plzni na Mikulášském náměstí a na gymnáziu nejsou garanty 

soutěže profesoři, nýbrž studenti – letos poprvé Tereza Homulková a Veronika Kůsová z kvinty B. Díky soutěži už léta 

“vyzobáváme” talentované lidi v západním cípu Čech a snažíme se je zasadit do literárního bytí. Někteří “vzejdou”, jiní ne. 

Soutěž se rovněž těší neobvyklému zájmu porotců. Ač bez nároku na honorář, přihlašují se v tak hojném počtu, že je 

nedokážeme všechny uspokojit. Deset čtenářů prózy a deset poezie se po dlouhém rokování nakonec domluvilo. Jména vítězů 

a ukázky z oceněných prací přineseme příště. Dnes tedy ukázky z práce poroty: 
 

K POEZII: 
 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Tak jsem zas zkusil dělat porotce. Oproti loňsku, kdy jsem četl práce 

v noci, jsem letos na to šel po ránu. Zvolil jsem zase metodu prvního dojmu a rozdělil práce na dvě 

hromádky. Nebylo to lehké, ačkoli nebylo tolik prací jako loni. Na hromádce “postupujících” jsem měl 

sedm jmen, jak to udělat, když má být vybráno pět? A zase samé holky, ne neposuzoval jsem to tak. 

Hodnotit nejlepší a jednotlivá místa je velmi těžké. Na první místo bych zkusil mladičkou Terezu 

Mašlovou, text mi přišel dost dospělý a nesklouzával k jednoduchosti. Líbily se mi tam hlavně takové ty 

meziverše v závorkách. Ze sedmi musím vybrat dva, aby jich zbylo pět. Tak to udělám šalamounsky, jak je 

mým zvykem, dám jim cenu porotce. U Jany Tucaurové jsem nebyl moc v obraze u textu o drogách, ale 

překvapila mne básní “Vzpomínka”. K lepšímu pochopení byla poznámka “Petrovi + červen 2004”. 

Nemám sice moc rád motorkáře, připadá mi, že zbytečně hazardují se životy nejen svými, ale i ostatních, 

a když slyším o havárce motorkáře, většinou si řeknu, že si za to může sám svým frajerstvím a 

přeceňováním. Ale tady mne zaujala syrová, upřímná báseň za přítele. Zvláště “A s první ranní rosou, 

v dálce zahlédneš paní s kosou” bylo dobré. Někdo musí z kola ven. Těžko jsem na bramborovou medaili 

zkusil dát D. Valentovou, která mne zaujala věcnými texty zabývajícími se osudy lidstva a světa. Sice 

jsem další čtyři dívčí práce označil podle pořadí, ale chtěl bych je dát v podstatě nastejno. Možná bych 

vyzdvihl Martinu Šimánkovou za báseň Slovo: “Nehlaď mne slovy, dělej to rukama...” a báseň Až: se 

svařákem před půlstoletím. Mezi dalšími je opravdu těžké vybrat. Nikola Petříčková – dobrý byl Modřín, 

Dítě, i Impresionistická “Sám sobě kamenem…” nebo i Mrazík. Jana Veselá měla smůlu, že dle abecedy 

přišla ke čtení ke konci. Nebyl jsem si jistý, text “Jedna minuta v křesle” mne docela drsně praštil přes 

oči a slova: “Ty vole, ha ha, ty vole, potácí se ségra na zemi…”  mne daly najevo, ne to ne!, tohle by 

nenapsal snad ani Dan Mikeš. Ale zase v “Křivolakých houslích” či “Věnováno panu B.” byl cítil velký 

prožitek a další drobné verše nebyly také od věci, docela dobré. A Markéta Havlová, nevím skoro bych ji 

dal na první místo, ale je to těžké. Asi by to lépe vyznělo, kdybych slyšel její texty recitovat. V “Náladě 

poslední” mne zaujaly “vločky, co se v noci marně chytaly oken…” nebo v “Umřít pro krásu” – “…chci 

dokonale znát motýly a brouky v rozkvetlém sadu…”, i její další texty jsou docela dobré. M. V. (Plzeň, 

11.3. 2005) 

                                                                                                                          

     Od TAŤÁNY VROBLOVÉ: Kdybych měla promluvit o letošní soutěži Ason-klubu, začala bych 

poněkud sebestředně: o porotcích. Mám totiž v úmyslu otřást jistotou elementárního rozdělení porotců, 

kteří se, jak známo,  dělí na hodné a zlé (to aby byla zachována vyváženost přírody a dialektika procesů 

vůbec).  
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     Když jsem loni odmítla většinu básní zaslaných do této soutěže s tím, že se snad vůbec nejedná o 

básně, ale o snaživě vypocené veršíky dle patetických vzorů našich zasloužilých předků, bylo mi 

doporučeno, ať lépe nastuduji zásluhy lumírovců. (Od té doby potuluji se po hřbitovech, kde jsou zmínění 

uloženi k poslednímu spánku a snažím se rozmlouvat s jejich neviditelnými dušemi.) 

     Byla jsem pochopitelně zlým porotcem. Vřazena v tuto kategorii díky hodnocení studentských prací, 

které mne rozčarovaly a z nichž jsem jen ze zoufalství a dobrovolné povinnosti vybrala nakonec vítěze, 

zůstala jsem zlou a zavilou. 

     Letos se ale, ve zcela jasné konstelaci šťastného ovzduší pro poezii, studenti smluvili a rozhodli se 

téměř bez výjimky pochopit a dát najevo, že vědí, co poezie znamená a jak ji psát. Pochopili, že poezie je 

nedořečené. Že je to zkratka. Je to jiné vidění banalit - tak, že přestávají být banalitami. Je to volný či 

vázaný verš plný nových obrazů a obrazností, je to velké téma v kapce rosy, kterou osvěžuje chuť vlastní 

zkušenosti.  

     Leč dosti slovní ekvilibristiky, která je tu proto, že se pokouším mapovat kvality veršů, které tu přede 

mnou leží. Letos nejsem za zlého porotce, ačkoli bych ráda opět naplnila tuto jistotu a vyvolala opět něco 

užitečného křiku. Ale ať pročítám soutěžní práce jakkoli, letošní várku poezie považuji za velmi zdařilou. 

A to tak, že bych jen s obtížemi hledala autory, kteří o poezii nevědí pranic a lepí triviální veršíky. 

Neříkám, že je všechno dokonalé a skvělé, ale tak jako tak nemám žádné právo na poslední a 

nejzasvěcenější soud, a tak se mi o nějakých nedostatcích nechce vůbec mluvit.  

     Je zřejmé, že tu jsou autoři, kteří vědí a tvoří. Téměř všechny básně mne totiž radostně překvapily. 

Chtěla bych zmínit alespoň některé dívky-autorky, jejichž básně mne oslovily: 

     Kateřina Pánková - zkratka vyjadřující pocity, architektura Plzně v architektuře básně. Lenka 

Jakubčíková - půvabná báseň “Pro S.”. Lucie Avramová - úžasná báseň Mandarinka. Jana 

Habermannová - něžné i výbušné rozčarování… 
     A když jsem u toho, chci jmenovat i své jasné favority (ne všichni opatřili své dílo mailovou adresou, tak to tu budiž řečeno 

veřejně): 

     Jana Veselá z Ostrova poslala fascikl básní v próze a těch ostatních. Je to drsné i něžné, osobité, 

svěží, má to spád, pointu. Zvláště krátké básně jsou jako čisté odezvy duše. Drahuše Valentová z Přimdy 

je jeffersovsky monumentální v tématech, ale úsporná ve verších. Tereza Mašlová z Domažlic předkládá 

osobní pocity prostřednictvím otázek a odpovědí, je tu prostor v nedořečeném. Markéta Havlová píše 

básně něžné a jaksi svěže vypointované. Nikola Petříčková z Františkových Lázní - báseň Modřín - 

zajímavá hra s modřínem a modrou, básně Dítě a Mezník - to psala žena, která dokáže čelit světu! 

     Tuším, že počet autorů byl letos nižší než loni, ale narozdíl od loňska je z čeho vybírat. Cítím ve všech 

těch verších jistou zralost - zralost týkající se nejen formy, ale i obsahu, který dokáže přesáhnout 

vyslovené, přesně tak, jak by to báseň měla umět. Mimochodem - trochu mne překvapila absence tématu 

lásky v té prosté veršové formě, jakou v tomto věku obvykle mívá. Láska je tu většinou váhavá, je cítěna s 

pochybnostmi, je mírně rozčarovaná, nepatetická, nebo není vůbec. Chápu to ovšem jako nečekanou 

dospělost výrazu, ne jako nedostatek,  a je to pouze můj zcela nedůležitý postřeh.  

     Děkuji všem jmenovaným i nejmenovaným autorům (a nemíním tu podnikat gender studii o tom, že 

mne více zaujaly dívky než básníci –mladíci) za čtenářské zážitky nad jejich verši!  

Zdraví zlá porotkyně T. V. (Horní Bříza – Plzeň, 11.4. 2005) 
- T. V. (*1962) je básnířka, žije v Horní Bříze a pracuje jako učitelka češtiny na SOŠ obchodní v Nerudově ul. v Plzni. 

 
     Od MILENY PÍSAČKOVÉ: Trochu odbočím od zaběhnutých kritik. Obdivuji veskrze všechny, 

kteří jsou v dnešní době ochotni věnovat čas psaní čehokoli smysluplného, co svým rozsahem překračuje 

formát běžné chatové, SMSkové či mailové zprávy, a jsou zároveň schopni přemýšlet tvůrčím směrem. 

V běžné písemné komunikaci cítím denně tendenci ke zjednodušování, zkracování, záměrné jazykové 

úspornosti, chudosti, tedy tendenci k banalitě s důrazem na co nejsnazší a bezstarostně primitivní sdělení 

obsahu. A pak se najednou ukáže, že mnoha lidem dělá nemalé problémy napsat klasický dopis, neboť si 

příliš navykli na výše uvedené elektronické formy komunikace. “Já nevim, co bych tam psal,” je 
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nejčastější reakce, a och - jak to myšlení bolí - a kolik času to zabere - a proč to všechno vůbec, když si 

vše důležité “povíme” ve 160 znacích bez hacku a carek nebo v několika heslovitých řádcích na LCD 

monitoru? 

     Od dopisu je samozřejmě ještě docela daleko k básni nebo povídce, nicméně oceňuji všechny, kdož se 

snaží prolomit zmíněný obecný trend, a ze zřejmých důvodů patří můj obdiv zvláště mladé generaci, která 

navíc mnohdy naráží na odpor a nepochopení svých vrstevníků.  

     Díky za příspěvky, bylo to pro mě velice zajímavé, poučné, mnohdy i inspirativní a odpouštím proto 

chybičky, za něž považuju zejména klišé, občasnou tematickou a jazykovou jednotvárnost, rytmické 

výpadky, banální rýmy, nelogická slovní spojení, jazykové kontaminace a sklon k sebelítostivosti.  
     P.S.: Kdybyste některým z těchto termínů nerozuměli, porota Vám je ráda vysvětlí, nebo zajděte na konzultaci k paní 

Šlesingerové do Knihovny města Plzně.  

 

Komentář k “ocenění porotce” – uděluji jej Janě Tucaurové za báseň Indiánská: 

     U této autorky mě zaujala jedna nebývalá věc: výběr skepticky laděných a podle všeho zřejmě 

autobiografických básní (2x téma tragické dopravní nehody, HIV pozitivní blízká bytost, obvyklá témata 

nenaplněné lásky a prožívané žárlivosti) je doplněn touto tematicky jedinečnou, humorně svěží, 

originální a překvapivě pointovanou básní, která se zvláště obsahově jaksi vymyká z 90% běžné 

produkce dnešních teenagerů. Oceňuji rovněž zejména skutečnost, že navzdory zřejmě nelehkým 

životním zkušenostem si Jana T. dokázala zachovat nadhled a přirozený optimismus. Mnozí možná 

namítnou, že je to báseň společensky nezávažná; mně je však svým způsobem bližší, než tolikrát čtená 

pseudokazatelská, avšak sebelítostivá promlouvání jedněmi ústy za celé lidstvo v 1. osobě množného 

čísla o tom, kterak spějeme ke zkáze, zániku a záhubě. Milena Písačková (Plzeň, 15.4. 2005) 
- M. P. (*1980) je básnířka a prozaička, absolventka Pedagogické fakulty ZČU (oboru čeština – angličtina), žije v Plzni a 

působí porůznu jako učitelka.  
K PRÓZE: 

 

     Od JIŘÍHO Č. ULRICHA: Nemám rád literární soutěže. Šuplíčkování. Klasifikování. Je to ovšem 

pobídka k prezentaci literárních výtvorů, ostruhy pro úsilí vyniknout, ale i slzičky, že si nás téměř 

nevšimli. Nikdo nemá rád porotce. Čtou nepozorně, nevnímají, co jsme my autoři chtěli říci, nechápou, 

neproniknou do hloubek. Utopit v pytli v nejkalnější vodě! Někteří porotci si rádi počtou, někteří ne. Já 

když čtu, snažím se představit si autory. Jak přeměňují své překypující pocity ve slova, jak si léčí své 

bolesti a šrámy, jak umně vynalézají nové pohledy na svět, jak se snaží vytvořit něco originálního nebo 

zajímavého, čím oslní nebo alespoň pobaví čtoucího. Vidím i nonšalantní suverény kroužící slova. Vidím 

vás a mám vás takové, jak se jevíte, rád. S vědomím, že zítra budete jiní: lepší, anebo že na psaní 

zapomenete. Podle nátury a sebeuvědomění. 

     Jací jste byli? Řekl bych, že autentičtí. A dobří. Někteří zaujati sami sebou, jak se zařadit mezi 

spolužáky, mající  trable s rodiči (šikanují, rozmazlují, hádají se navzájem), trable se svými  příteli a 

přítelkyněmi. Láska a její protipól zklamání. Slova psaná upřímně až bolestně a na druhé straně s gestem 

světáka a rebela. Dojímavý byl dopis otci. Kupodivu sentimentu bylo poměrně mezi vámi málo. Ale ani 

ne hrubosti či vulgarity. V příbězích zvláště typu pouze “já”  většinou chybí pointa (ale i několik umných 

se našlo!), nebo je vykonstruovaná, avšak popisovaný stav života trvá a na pointy v životě se ještě čeká. 

Málokdy se objeví vžití se do druhého člověka, jevištěm pocitů je převážně autorovo nitro. 

     V druhé skupině jsou  autoři vykukující ven ze své ulitky: jací jsou ti cizí lidé, jaký je ten okolní svět. A 

přidají-li fantazii, začne ožívat někdy až básnickou invencí. 

     Třetí typ autorů vytváří fantaskní svět trochu po vzoru Pána prstenů nebo (chraň Bůh) počítačových 

her. Umní autoři přidají filozofii, svobodu a volnost prostoru využijí k vyjevení etiky chování a krásy a 

soucitu duše. 

     Dosti bylo autorů snažících se o humor s nadsázkou, někdy hustě recesistickou. Jiní hledají neotřelé 

až absurdní pohledy. Třeba i jen na ty nejprostší věci. Jiní filozofují, nad vážnými problémy světa i nad 

svými postoji. Opět ti zkušenější ukládají tuto filozofii do podtextu příběhu či tajemného zření škvírkou. 
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Vytvářejí poselství lidem, i připomínají varování z minulosti. Ale i upřímné  a prosté slovo poznání má 

svou váhu. Pár autorů se pokusilo vcítit do charakterů zcela odlišných. Pár autorů se utápělo 

v metafórách až snově neskutečných. Pár autorů zachytilo jako fotoaparátem prchavý okamžik všedního 

života. A samozřejmě píší pohádkáři, lyričtí i mírně recesistní. Dobrá stylistická úroveň, řekl bych. A 

přece jenom lepší byly kratší práce, které dovedly připravit nečekanou pointu nebo kterým se zdařily 

střihy a emotivní kontrasty. A pak dvě práce, kde upřímnost byla spojena s objektivitou v prostý a vkusný 

celek. Mám dojem, že jsem vás pochválil všechny. A vy, neocenění, nezoufejte. Porotci mívají vždycky tak 

trochu klapky na očích, bývají i otrlí a vidí klišé třeba tam, kde je to pro vás objev. Prozatím. Čtenářů je 

mnoho druhů a určitě každý z vás najde ty své, pro které bude jednička. A když ne? Máte přece čas! 

Pokud cítíte, že máte co říci , nejen o sobě , ale i druhým lidem, že není vaším prvotním cílem vyniknout 

za každou cenu, ale že chcete lidem něco dát, pro cit, etiku a rozum, neustávejte v práci. Obohatíte sebe a 

při troše štěstí i jiné. Vždyť i v psaní trpělivost růže přináší a jejich květ řekne: trny porotců nám mohou 

být ukradeny! Jiří Č. Ulrich (Plzeň, 2.4. 2005) 
- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik, dramatik, herec i režisér Divadla pro Nepřítomného Diváka, žije v Plzni. 

 
     Od JOSEFA KOROUSE: Dost prací má charakter obyčejného záznamu. Z obyčejného záznamu 

dobrou povídku neuvaříš. Nadprůměrná fantazie, vypracovaný styl, bohatství zážitků a myšlenek dělají 

ze záznamu příběh vhodný pro knihu. Krátká povídka by ale měla něčím pobavit, šokovat, zaujmout, 

přinutit vás, abyste si ji přečetli znovu. Má to výhodu, že na povídku nepotřebujete fantazii Tolkiena, styl 

Burroughse, zážitky Remarqua nebo Orwellovo vizionářství. Pro povídku stačí maličkost, kterou 

zaujmete čtenáře. Ne že by bylo snadné takovou maličkost vysypat na přání z rukávu, ale právě ona dělá 

z reportéra spisovatele - tolik můj názor. A ještě - některé povídky žánrově patřící k fantasy působí, jako 

kdyby je nepsal člověk ale automatický generátor postav pro Dračí doupě, ty jsem vůbec neřešil. 

     Dvě povídky, Legenda Slunečního města a Itrisin Dar mají pod obvyklými kulisami fantasy něco, pro 

co se je vyplatí přečíst. Itrisina snaha obejít se bez jejího “daru” mi navíc byla sympatická, i když skončí 

rozhodnutím si jej ponechat. Proto jsem je ohodnotil obě na čtvrté místo. 
     Pánové psali spíš příběhy ze života. Park Hrdinů Marka Steiningera jaksi podsouvá myšlenky, se kterými nemohu 

souhlasit. Kdo se má učit přijímat a rozdávat rány? Já určitě ne, radši budu přecitlivělý. Jinak ale spousta dobrých postřehů, 

poeticky napsané sny, dobrý sloh, třetí místo. 

     Hrdinové a hrdinky Pošli to dál Lukáše Vysokého jsou na tom relativně hůř než ti Markovi, to jim ale nebrání dělat lidem 

okolo sebe radost, nebo se jenom tak dívat okolo sebe s trochou úžasu a zájmu. Příliš knižně a stroze napsané, přesto se mi 

líbilo, druhé místo. 

     Záblesky Jany Soutnarové se blýskají vnímavostí a jazykem, který si s těmi všemi vjemy dovede hrát, 

měl by se tomu nadále věnovat a příště si troufnout i na větší téma. I když i taková obyčejná procházka je 

v jejím podání zajímavá. Proto první místo. 
     Dopis na rozloučenou Jany České si netroufám hodnotit. Příliš mi připomíná kousek jedné mé cestičky, a přece je jiný. Ale 

je stejně roztříštěný a nejasný pro čtenáře, který nechápe pocity autora. Cena porotce snad odpovídá zvláštnímu pocitu 

nadšení i zklamání, který jsem při čtení měl. 

     P.S.: Návod, byť třeba tak potřebný jako k použití zrcadla, je pořád jenom návod a návod může být 

sebelépe napsaný, ale v soutěži prózy se umístí sotva. (Losiná – Plzeň, 24.4. 2005) 
- J. K. (*1983) je prozaik, žije v Losiné (okr. Plzeň – jih) a pracuje v Městské charitě Plzeň. 

 

* 

 

 

 

LITERÁRNÍ GRANTY A STIPENDIA 
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* GRANTY NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND 2005. Správní rada Nadace ČLF v roce 2005 

vyhlašuje Nadační program rozdělení prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) pro 

neziskové organizace z oblasti kultury: tj. zejména pro občanská sdružení, obecně prospěšné 

společnosti, dále pro nadace a nadační fondy či jiné organizace neziskového sektoru. Je vypsáno 

výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků – grantů pro projekty v oblasti: a) kulturní 

periodika, b) projekty multikulturních akcí (tj. součinnost min. tří uměleckých oborů). Uzávěrka je 

31. května 2005. Adresa: Nadace český literární fond, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel.: 

222 560 081 – 2, fax: 222 560 083, e-mail: nclf@vol.cz, nadace@nclf.cz. Přihlášky se podávají písemně, 

výhradně na předepsaném formuláři, který je ke stažení na Internetu (www.nclf.cz)  nebo k vyzvednutí 

v sídle Nadace ČLF po předchozí telefonické dohodě. Vyplněnou žádost je nutno zaslat ve třech 

exemplářích, k žádosti doložit výpis registrace zřizovací listiny žadatele (ne starší dvou měsíců), u 

periodik tři poslední čísla časopisu rovněž ve třech exemplářích.  
 

* 

FÉNIXOVY CESTY 
 

* Od DAVIDA RŮŽIČKY: Měsíc uplynul a Fénix má za sebou dvě dubnové akce. První z nich byla 

návštěva Domaslavi, krásného místa v poraněné krajině za Stříbrem. Nocovali jsme na bývalé faře 

s lidmi z jednoho občanského sdružení a vařili, jedli, pili, hodovali a debatili o literatuře. Náhodou se 

tam objevil i prozaik Jan Drnek, který již za hluboké totality razil teorii, že nejlepší kniha je taková, která 

pudí čtenáře, aby si ji sám opsal. Díky Honzovi jsme se dozvěděli něco o bývalém a skoro i současném 

literárním undergroundu. Za socialismu byla příčinou ideologie, dnes zůstávají i docela dobří  autoři 

neznámí hlavně kvůli diktátu komerce.  
     V přilehlém kostele jsme dokonce objevili Fénixovo vtělení v podobě stříbrné holubice, i když původně asi byla Duchem 

svatým na nějaké kazatelně. Glatterin preludovala na varhany. Druhého večera okouzlil Josef Korous přítomné obrovským 

hrncem Masaly, který vmžiku zmizel. Sobota byla pracovní, malovala se farní kaple, prováděl archeologický průzkum objektu 

nazvaného garáž (krycí  název pro úklid), řezalo dřevo a kopala jáma na popel. Mám dojem, že na lid domaslavský jsme 

pozitivně zapůsobili svojí pracovní morálkou, takže jsme byli pozváni i na příště, ba kdybychom si tam chtěli udělat nějakou 

akci, tak můžeme.  

     Práce neodradila ani moje třeťáky z elektroprůmky a o to radostněji s námi druhý den obráželi výletní místa: Hrad 

Krasíkov, protější Ovčí vrch, kde jsme uspořádali závody škodovek do vrchu (Pravda, vzdal jsem to již pod vrchem, ale zase 

jsem nemusel řešit, co že mi to bouchlo o podvozek), zámek Bezdružice (kde jsme si připomněli památnou návštěvu básníka 

M.Š., průvodkyně si ji dokonce ještě pamatovala a mě poznala!!!), doporučenou pizerri v Dolních Polžicích, kde stávala tvrz, 

po níž se psal kolega básník a hudebník i autor cestopisu, šlechtic Kryštof Harant, zamířili na nádhernou zříceninu 

Guttštejna, která nezanechala okouzlenou duši a zakončili v Konstantinových Lázních, místě navštíveném velikánem M. Š., 

kde se skupina rozdělila dle zájmů: návštěva restaurace Alžbětin dvůr a výlet ke skalce, místu zjevení Panny Marie (k níž M.Š. 

pro závěje sněhu a nevhodnou obuv nedošel). A pak domů a rozněžněle vzpomínat. No, a plánovat další akci… 

     O víkend později se konal MOFANCON2005, který kdysi vznikl díky fanouškům hudby Mike 

Oldfielda, ale proměnil se v multikulturní autorskou výletově poznávací session, která se již po 

několikáté odehrála na zámku Nečtiny nedaleko Plzně. Reportáže a obrovské množství digitálních fotek 

budou k dispozici na www.okoun.cz (sekce Tubular World) a také oldfield.musichall.cz. Že nevěříte 

v existenci básní inspirovaných Oldfieldovou hudbou? Na posledních zmíněných stránkách v sekci 

ostatní/poézia naleznete několik ukázek z knížky Milana Kováče nazvané Hudba slovom. 

     Co se chystá? 
     O víkendu 20. - 22.5. 2005 by se případně konala další Domaslav, tentokrát s velmi zvláštní brigádou. Pod dohledem 

odborníka bychom po letech vynesli na světlo “broukem” sežraný barokní oltář (původem z ruiny kostela v Lestkově) a 

pomáhali jej očistit a zachránit. Práce sobotní, výlet nedělní. 

     V neděli 22.5. 2005 v podvečerních hodinách pořádají Fénixovy cesty ve spolupráci se Spolkem za starou Plzeň a 

Ason-klubem pořad Pád krásou času. Koná se v unikátním a ne příliš často přístupném prostoru kostela Všech svatých na 

Roudné. Od 17:00 bude prohlídka kostela s průvodcem a od 18:00 vystoupí hořovické hudební těleso s gotickou a renesanční 

hudbou, Silencium, recitovat svoji autorskou tvorbu budou Asonklubané Kateřina Kašáková a Martin Šimek. Vstupné 50,- Kč. 

mailto:nclf@vol.cz
http://www.okoun.cz/
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     Zároveň se hlaste a chystejte na 18.6. 2005, kdy se bude konat veliká Ason-Fénixí akce, Den poezie 

na velhartickém hradě. 

     Někdy během června bychom také zkusili pomoci lidem z dobrovolnického volného sdružení 

pečujícího o kostel Všech svatých postavit padlého anděla, akce má krycí název Pirna. (“Ach, to je 

úžasné,” zatleskala ručkama Helenka Š. při té zvěsti. “Básníci postaví anděla!”). Podrobnosti průběžně 

hledejte na www.fenixovycesty.netcafe.cz. (Plzeň, 25.4. 2005) 
 

- D. R. (*1970) je básník, žije v Plzni a zde také pracuje jako učitel angličtiny na SPŠ elektrotechnické.  
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: O víkendu 9. – 10. dubna se několik členů Ason-klubu zúčastnilo 

výletu a brigády na faře Domaslav pořádaného Davidem Růžičkou. Vedle organizátora to byl Pepa 

Korous, Hedvika Bartošková, Helena Glatterová. V sobotu jsme deštivý den věnovali zvelebování fary, a 

protože ve vlhku se daří plžům, našli jsme jednoho keramického, který se ale schovával před vlhkem 

v garáži. Neděli jsme věnovali výletům po hradech a okolí ve třech škodovkách sladěných do trojice 

barev kontejnerů na tříděný odpad. Ač je toto místo nedaleko Plzně, navštívil jsem ho poprvé, ale jistě ne 

naposledy. M. V.  (Plzeň, 12.4. 2005) 

 
     Od JANY HORÁKOVÉ: Redakce Plže děkuje Fénixovým cestovatelům a Asonklubanům za dodaný přírůstek do plžária. 

Díky krásnému, seč ohromnému hliněnému kachli tvaru plží ulity (jak jinak) muselo být (což je nutno brát optimisticky) 

redakční plžárium rozšířeno - do druhého patra skleníku. Co ale vyklízet dále? Plži se totiž utěšeně množí.  –jho (Plzeň, 25.4. 

2005) 
 

- J. H. (*1958) pracuje v Knihovně města Plzně, je redaktorkou Plže, tajemnicí Kruhu přátel knižní kultury aj.  
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* V neděli 1. května 2005 v 15.00 hodin Vás mladý plzeňský literát a výtvarník Petr Zeman (*1977) 

zve na náměstí Republiky na 2. průvod malířů v Plzni. Sraz “u andělíčka”. Obrazy s sebou! Podrobněji na 

(www.zeman.wz.cz). 

 

* V úterý 3. května 2005 v 11.00 hodin Vás Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 

(Jungmannova 3) zve do učebny č. 126 na autorské čtení v angličtině - Meic Stephens (*1938). 

 

* V úterý 3. května 2005 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2, tel.: 

732 355 614 – produkce, e-mail: jablon@centrum.cz, www.jablon.wz.cz) na ŠIMON ŠAFRÁNEK´S 

LOVE: komponovaný večer s výraznou osobností současné alternativní scény. Netradiční čtení 

z autorovy nové knihy “23” (Labyrint 2005, kritika ji m.j. označila jako requiem za technokulturu) a také 

projekce dokumentu “Czektekk love” a klipu kapely Moimir Papalescu and the nihilist, které autor 

režíroval. Vstupné 30,- Kč.                                                             

 

* V úterý 10. května 2005 v 17.00 hodin Vás zve Knihovna města Plzně do Polanovy síně (B. Smetany 

13) na pokračování cyklu literárních podvečerů “V salonku”, tentokrát na Sibylina proroctví. Sibyla, 

královna ze Sáby, svěřila svá tajemství Šalamounovi a v devíti knihách zachytila minulost, přítomnost i 

budoucnost světa, až po dnešní časy přesně a věrně, a to nejen o Evropě, ale i o ženách a mužích, o 

poddanství i o lásce. Účinkují: Hana Maciuchová a Milan Friedl (přednes), Jan Doležel (varhany). 

Vstupné dobrovolné. 

 

* Ve středu 11. května 2005 v 16.00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně (B. 

Smetany 13) na slavnostní vyhlášení výsledků krajského 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 Pohádce o Radoušovi (o 

založení hradu Radyně a jejím ošklivém, ušatém pánovi) hrají a zpívají Milan Karpíšek, Přemysl a Jitka 

Kubištovi. Probíhá ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP ČR. 
 

* Ve čtvrtek 12. května 2005 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, ul. Krátká 2) 

na Petra Vášu: po letech opět sólové vystoupení fyzického básníka, kterého jsme si zažili jako frontmana 

skupiny Ty Syčáci. Performance k aktuální knize Návrat plavce Jindřicha.                                                 

Vstupné 60,- Kč. 

 

* V pátek  13. května 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 

klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem Otokar Březina. Literární historik Dr. Petr   Holman 

z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, editor básníkovy korespondence, přiblíží svou mnohaletou 

březinovskou badatelskou práci a své vědecké pobyty v Indii a USA. 

 

* V pondělí 16. května 2005 v 18.00 hodin Vás divadlo Amceth zve do baru Divadla Dialog (Plzeň, 

Klatovská tř. 7) na Audi po 30 létech. Mléčnou parafrázi na slavnou pivní Audienci napsal a hraje Jiří Č. 

Ulrich. 
 

* V úterý 17. května 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 Klobouk ve křoví. V 

mailto:jablon@centrum.cz
http://www.jablon.wz.cz/
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pořadu z korespondence Jiřího Voskovce mezi New Yorkem a Prahou v letech 1963 a 1964 doplněném 

unikátní nahrávkou z autorova válečného pobytu v USA a věnovaném 100. výročí autorova narození a 

60. výročí konce 2. světové války účinkuje Jiřina Straškrabová (Ve vinárně jsou denně od 18.00 hodin 

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

regionálních autorů aj.) 

 

* Ve středu 18. května 2005 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, ul. Krátká 2) 

na koncert ethno beatboxové kapely doplněný poezií vítěze regionálního kola slam poetry 2004: JÁ TY 

A ON + Daniel Mikeš (*1976). Vstupné 40,- Kč. 

 

* V pátek 20. května 2005 v 19.00 hodin jste zváni do kavárny Obratník (Praha 5, J. Plachty 28) na 

další z pravidelných literárních pořadů s názvem Večer přiměřených depresí. Spolu s Martinou 

Bittnerovou, Václavem Francem a Leošem Juráčkem účinkují autoři Ason-klubu Jiří Č. Ulrich (*1936) 

z Plzně a Irena Velichová (*1987) ze Starého Plzence. Hudba: Hana Čechová. Uvádějí Zora Šimůnková 

a František Baďura. 
 

* V neděli 22. května 2005 v 18.00 hodin Vás spolek Za starou Plzeň ve spolupráci s Ason-klubem a 

uskupením Fénixovy cesty zve do kostela Všech svatých (Plzeň – Roudná) na Pád krásou času. Koncert 

gotické a renesanční hudby v podání skupiny Silencium z Hořovic, autorský přednes poezie básníků 

Ason-klubu - Kateřiny Kašákové (*1982) a Martina Šimka (*1975). Vstupné 50,- Kč. Předprodej 

vstupenek v knihkupectvích U Františkánů (vedle vchodu do kostela ve Františkánské ul.), Chmela a 

Beneš. Pořadu předchází od 17.00 hodin prohlídka kostela pro veřejnost s průvodcem panem Kabátem - 

jedinečná příležitost prohlédnout si běžně nepřístupné prostory.  
 

     Od DAVIDA RŮŽIČKY: Poprosili mne františkáni, kteří nám povolili tu akci v kostele, a já jim slíbil, že to zveřejníme: 

29.5. bude v kostele Všech svatých na Roudné koncert Evy Henychové nazvaný Folkový recitál. Vstupné 60,- Kč. (Plzeň, 25.4. 

2005) 

 

* Ve středu 25. května 2005 v 19.00 hodin vás soubor Amceth zve do Divadla Dialog (Plzeň, 

Klatovská tř. 7) na hru Krásné zelené oči. Na motivy stejnojmenného románu Arnošta Lustiga napsal 

Jiří Č. Ulrich (*1936). V hlavní roli mladičké židovské dívky, která v pekle polního bordelu v hluboké 

psychologické studii trpí dilematem, zda je lepší být špatnou kurvou než dobrou židovkou, uvidíte 

básnířku Irenu Velichovou (*1987). Prostředky stínového divadla je revokován portrét sadistického 

esesmana (František Zatloukal). Obyčejné německé vojáky hrají asonklubí básníci Dan Mikeš (*1976) a 

Marek Velebný (*1970), obnaženi nejen psychicky, ale i fyzicky. Jiří Č. Ulrich v roli o víře 

pochybujícího rabína i jako imaginární vypravěč spojuje vzpomínku na hrůzy minulosti se současností. 

Hra je kromě světelných efektů  doplněna videoprojekcí úryvků dokumentů i vlastním videofilmem 

(Ondra Dočkal). Na piano improvizuje další básník Jan Heinl (*1986). (P.S. pro  zasvěcené: místo I. V. 

vany je zde užita sprcha.) 
 

* Ve čtvrtek 26. května 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 čtvrtek 26. května 2005 ve 20.00 hodin jste zváni do Nebeské čajovny na dvorku (Plzeň, Sady Pětatřicátníků 29, tel.: 

608 076 301) na další večer z cyklu Hudba a poezie, tentokrát na téma Jidiš. Uvádí Tomáš Hudec.  

 

* V pondělí 30. května 2005 v 17.00 hodin Vás Krystal, sdružení pro pomoc psychicky nemocným lidem a pro prevenci 

psychických poruch, zve do svých prostor (Plzeň, Masarykovo nám. 2, tel.: 606 470 166, http: //sweb.cz/o.s.krystal) na 

pokračování cyklu Literární fórum. Přednes vlastní tvorby a Vaše zajímavá četba.  
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* Literární pořady Kruhu přátel knižní kultury v Polanově síni Knihovny města Plzně – viz bílé stránky Plže. Další literární 

pořady – viz Kultura – Plzeňský kulturní přehled. 

 

* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* SEIFERTOVY KRALUPY 2005. Město Kralupy nad Vltavou a Lyra Pragensis ve spolupráci s Obcí 

spisovatelů pořádají na památku národního umělce - básníka Jaroslava Seiferta (*1901 - †1986), 

laureáta Nobelovy ceny za literaturu, jehož ostatky jsou uloženy na tamním hřbitově, X. ročník festivalu 

poezie a přednesu Seifertovy Kralupy a zároveň také vyhlašují stejnojmennou autorskou literární 

soutěž. Soutěž je určena všem občanům ČR bez omezení věku, probíhá ve dvou věkových kategoriích: 

14 až 18 let (dovršených do 30.6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit 

jednotlivé básně i cykly, podmínkou je zaslat max. 200 původních, dosud nepublikovaných, česky 

psaných veršů na stroji nebo počítači ve čtyřech exemplářích, jedna z básní musí mít formu sonetu. 

Soutěž je anonymní. Práce nesmějí být podepsané ani jinak označené, do neporušené zalepené obálky 

vložte čtvrtou kopii, připojte jméno a příjmení, datum a místo narození, adresu bydliště, název a adresu 

školy či zaměstnavatele. Uzávěrka je 25. května 2005. Adresa: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, 

Seifertovy Kralupy, k rukám M. Náhlovské, U Cukrovaru 1087, 278 0l Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 

739 803; e-mail: nahlovska@mestokralupy.cz; http://www.mestokralupy.cz/mesto_seifert.asp. 

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu Seifertovy Kralupy ve dnech 16. – 18. září 2005. Vítězné 

práce budou odměněny finančně, z nejlepších prací bude vydán sborník.  

  
* CENA BOHUMILA POLANA 2005. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni, Obec spisovatelů a primátor Města 

Plzně vyhlašují V. ročník literární soutěže o Cenu Bohumila Polana. Cena je udělována jednou ročně za významné dílo 

spjaté se západními Čechami tematicky nebo osobností tvůrce a je dotována částkou 30.000,- Kč. Lze přihlásit knihy 

poezie i prózy vydané v roce 2004 v řádném nakladatelství (nikoliv tedy soukromá vydání či rukopisy). Soutěž se netýká 

literatury faktu či vědecké literatury. Návrhy může podávat kdokoli – sami autoři, občanská sdružení, nakladatelství či 

kulturní instituce. Uzávěrka je 31. května 2005. Knihy ve třech exemplářích posílejte na adresu: Středisko západočeských 

spisovatelů, Resslova 14, 301 35 Plzeň; tel./fax: 377 235 198; mobil 721 817 550 (sekretářka Milada Vaníková). O vítězi 

rozhodne odborná porota složená ze zástupců Obce spisovatelů, PEN klubu, Střediska západočeských spisovatelů a literárních 

kritiků. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v souvislosti se Dnem poezie 18. listopadu 2005. 

 

* LITERÁRNÍ DEŠTNÍK 2005. Redakce literárního měsíčníku Plž (Plzeňský literární život) vyhlašuje 

III. ročník soutěže Literární deštník. Soutěž není omezena věkem ani místem bydliště autorů. Lze zaslat 

původní, dosud nepublikované práce libovolného žánru, avšak výhradně “literární kapky”, čili miniatury 

o max. rozsahu 1 strany A4, psané na počítači (Word, automatizovaný formát, velikost písma 12, 

řádkování 1,5), v jednom vyhotovení. Autor uvede jméno a příjmení, rok a místo narození, kontaktní 

adresu vč. telefonu a e-mailu a souhlas s uveřejněním díla v Plži.  Uzávěrka je 8. června 2005 (na 

Medarda). Adresa: Plž, Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, tel.: 377 201 426, e-mail: 

horakova@kmp.plzen-city.cz (Mgr. Jana Horáková). Práce je možné doručit osobně, zaslat pozemskou 

poštou nebo elektronicky. Texty bude hodnotit porota ve stejném složení jako loni a předloni, tj. Dr. 

Vladimír Novotný, Ladislav Smoček a Helena Šlesingerová. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 

v rámci Týdne veřejných knihoven – ve středu 5. října 2005 v Polanově síni Knihovny města Plzně. 

Cenou pro vítěze bude “literární” deštník. 

 
* DRÁŽĎANSKÁ CENA LYRIKY 2006. Primátor zemského hlavního města Drážďan vypisuje již pošesté na podporu 

současné básnické tvorby veřejnou soutěž o Drážďanskou cenu lyriky. (Předchozí ročníky proběhly v letech 1996, 1998, 

2000, 2002 a 2004.) Cena je dotována částkou 5.000,- EUR. Soutěže se mohou zúčastnit básníci z německy mluvících zemí a 

rovněž z České republiky. Mohou se přihlásit osobně, nebo být navrženi nakladatelstvími, redakcemi literárních časopisů, 

autorskými svazy či literárními sdruženími. Lze zaslat 6 až 10 básní psaných na stroji nebo počítači, v pěti vyhotoveních. Jako 

samostatnou přílohu autor připojí stručný životopis a bibliografii. Soutěž je anonymní. Práce nepodepisujte, každou textovou 

stránku vč. přílohy označte vlastním heslem. Uchazeči z České republiky mají stejné podmínky jako ostatní, tzn. porota 

mailto:nahlovska@mestokralupy.cz
mailto:horakova@kmp.plzen-city.cz
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prvního kola (složená ze tří českých literárních vědců a znalců moderní poezie) vybere z anonymních návrhů až 5 autorů do 

finále soutěže. Vybrané práce pak budou renomovanými překladateli přeloženy do němčiny. Každý z uchazečů by měl být 

připraven v případě své nominace v den předání ceny předčítat před publikem v Drážďanech. Po veřejném čtení vynese hlavní 

šestičlenná porota, kterou budou tvořit tři Češi a tři Němci, verdikt a určí nositele ceny. Uzávěrka je 15. června 2005. 

Adresa: Dresdner Literaturbüro e. V., Villa Augustin, Antonstr. 1, D-01097 Dresden; tel./fax: + 49 351 804 50 87. (Na 

přihlášky doručené e-mailem nebo faxem nebude brán zřetel!) Jméno vítěze bude zveřejněno v tisku i na internetových 

stránkách Dresdner Literaturbüro (www.dresdner-literaturbuero.de) a Musea Ericha Kästnera (erich-kaestner-museum.de). 

 
* LITERÁRNÍ SHRABOVÁNÍ 2005. Městská knihovna Horšovský Týn vyhlašuje IX. ročník nesoutěžního Literárního 

shrabování. Je určeno dětem, mládeži i dospělým z Plzeňského kraje od 6 do 106 let. Lze zaslat veselé, smutné, vážné i 

nevážné básně, povídky, pohádky, bajky či eseje o max. rozsahu 2 strany A4, v jednom vyhotovení, psané čitelně rukou, na 

stroji nebo na počítači. Uzávěrka je 30. června 2005. Adresa: Městská knihovna Horšovský Týn, k rukám paní Miloslavy 

Baxové, nám. Republiky 102, 346 01 Horšovský Týn, tel.: 379 422 572; http://knihovna.htyn.cz. Máte-li příspěvky napsané na 

počítači, pošlete je zároveň také na disketě, anebo elektronickou poštou na e-mail: knihovna@horsovskytyn.cz či 

knihovna@htyn.cz. (Pořadatelům tím usnadníte práci při sestavování Almanachu.) Nezapomeňte uvést jméno a příjemní, rok 

narození, kontaktní adresu a souhlas s publikováním či případnou dramatizací. Ze všech došlých prací bude vydán Almanach 

a všechny práce budou při slavnostní vernisáži vystaveny. Ta se uskuteční na podzim 2005 – přesné datum bude účastníkům 

včas oznámeno.  

 

* POD JEDNÍM SLUNCEM 2005. Nakladatelství Větrné mlýny a Správa uprchlických zařízení 

Ministerstva vnitra ČR vyhlašují literární soutěž Pod jedním sluncem, která je pořádána u příležitosti 

15. výročí příchodu prvních uprchlíků do České republiky. Cílem projektu je snaha zvyšovat povědomí 

české veřejnosti o lidech pocházejících z jiných kultur, kteří v ČR žijí, vzbudit aktivní zájem o 

problematiku setkávání se s jinými kulturami, s odlišnostmi náboženskými, politickými i občanskými. 

Soutěž je určena studentům řádného studia střední školy na území ČR (bez ohledu na národnost či státní 

příslušnost). Lze zaslat (v papírové či elektronické podobě) povídku o rozsahu nejméně 2 a nejvíce 10 

normostran. Tématem je problematika uprchlictví a obecně život cizinců u nás. Stačí, když se 

rozhlédnete kolem sebe a pokusíte se literárně zpracovat příběh, který vám někdo vyprávěl, anebo který 

sami znáte. Pochopitelně jde o literární soutěž, a tak můžete nechat zápletku svého příběhu zcela na 

vlastní fantazii. Práce (zejména dodržení zadaného tématu a literární kvalitu jednotlivých textů) bude 

posuzovat porota ve složení Michal Viewegh, Martin Stöhr, Alexandra Berková, Miroslav Balaštík a 

Ondřej Horák. Autor uvede jméno a příjmení, adresu bydliště, e-mail či mobil. Uzávěrka je 30. června 

2005. Adresa: Nakladatelství Větrné mlýny, Traubova 3b, 602 00 BRNO, e-mail: 

redakce@vetrnemlyny.cz; www.podjednimsluncem.cz. Hlavní cenou je 10.000,- Kč a otištění povídky v 

měsíčníku Host. Další ocenění získají menší finanční prémie, knihy a další ceny. Finalisté soutěže budou 

osloveni dopisem a pozváni na slavnostní vyhlášení, které proběhne v listopadu v Praze. V rámci soutěže 

bude po celý rok probíhat řada doprovodných akcí, především besed a autorských čtení současných 

českých spisovatelů. Školám bude rovněž nabídnuta možnost navštívit se studenty uprchlické tábory a 

seznámit se tak přímo se životem uprchlíků u nás. 

 

* 2005 - NESMÍRNÁ ODYSEA. Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých vyhlašuje ve 

spolupráci s Obcí spisovatelů 2. ročník literární soutěže pro děti a mládež se zrakovým postižením na 

téma Moje cesty světem. Motto: “Křivolaké jsou stezky světa.” Práce budou hodnoceny ve věkových 

kategoriích 9 až 12 let, 13 až 15 let a 16 až 19 let. (O zařazení do kategorie rozhoduje datum uzávěrky 

soutěže.) Lze zaslat poezii o max. rozsahu 3 strany formátu A4 (popř. 12 stran v Braillově písmu) a 

prózu o rozsahu 1-3 strany formátu A4 (popř. 3-12 stran v Braillově písmu). Jeden soutěžící může 

přihlásit pouze jednu práci v každém kategorii. Příspěvky lze odevzdat psané rukou, na stroji nebo 

počítači, také v Braillově písmu či v digitální podobě. Autor uvede název a rozsah práce, jméno a 

příjmení, úplné datum narození, adresu, telefon, e-mail a stupeň zrakového postižení. Žáci navíc uvedou 

název, adresu a telefon školy; děti do 15 let ještě jméno a kontakt dospělé osoby, potvrzující správnost 

údajů. Uzávěrka je 30. června 2005. Adresa: Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých, 

Umělecká 5, 170 00 Praha 7, tel./fax: 233 379 196, tel.: 775 209 055, e-mail: kultura@okamzik.cz; 

mailto:knihovna@horsovskytyn.cz
mailto:knihovna@htyn.cz
mailto:kultura@okamzik.cz;
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www.okamzik.cz. Texty bude hodnotit pětičlenná odborná porota (v čele s Alexandrem Klimentem) 

sestavená ve spolupráci s Obcí spisovatelů. Přihlášením do soutěže dává soutěžící nebo jeho dospělý 

zástupce souhlas se zveřejněním příspěvků na webových stránkách nebo propagačních materiálech 

sdružení Okamžik, popřípadě budou texty nabídnuty médiím. Autoři vítězných prací dostanou věcné 

ceny, všichni účastníci obdrží kazetu s nahrávkou vybraných soutěžních textů.  
 

* STRAŠICE KARLA VOKÁČE 2005. Obec Strašice a tamní ZŠ Karla Vokáče vyhlašují I. ročník  literární soutěže 

Strašice Karla Vokáče. Věk účastníků ani téma soutěžních příspěvků nejsou omezeny. Lze zaslat původní, dosud 

nepublikované práce z oblasti prózy a poezie o max. rozsahu 5 stran, psané na stroji nebo na počítači, ve čtyřech 

vyhotoveních. Díla nepodepisujte, k textům přiložte zalepenou obálku s názvem soutěžní práce, dále se jménem autora, datem 

narození, adresou bydliště, telefonem a e-mailem. Na zvláštní list papíru uveďte, zda souhlasíte s případným uveřejněním 

soutěžní práce bez nároku na honorář. Uzávěrka je 20. července 2005. Adresa: ZŠ Karla Vokáče, Strašice 531/II, PSČ 338 

45. Obálku označte heslem “Literární soutěž”. Příspěvky zhodnotí odborná porota. Slavnostní vyhlášení výsledků se 

uskuteční na začátku září 2005.  

 

* 

DEN POEZIE  
 

* DEN POEZIE NA VELHARTICKÉM HRADĚ 2005. Vážení přátelé! V sobotu 18. června 2005 

pro Vás společně se sdružením Hrad Velhartice chystáme už V. ročník Dne poezie na velhartickém 

hradě, letos na velmi volné téma I klasikové byli kdysi rebely. – I rebelové budou jednou klasiky. Pevné 

programové schéma v těchto dnech teprve vzniká, podrobný program přineseme v červnovém čísle. 

Snažíme se ho vyváženě sestavit z literárních a doprovodných pořadů, z odborných i oddechových 

bloků. Co Vás čeká? - Autorská čtení mladých a nezavedených autorů západních Čech, regionálních 

básnických hvězd i hostů (např. běloruského novináře a básníka pan Datiu). Literární přednášky ve 

spolupráci s katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni (PhDr. Viktor 

Viktora, CSc.: I klasikové byli kdysi rebely…; PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.: I rebelové budou jednou 

klasiky…). Udělení cen (např. Cena Fénixův požár). Možná videoprojekce ve spolupráci s Hifiklubem 

Klatovy (promítání filmu o předání  Nobelovy ceny J. Seifertovi). Vystoupení legendárního recitátora 

Mirka Kováříka (pořad o beat generation s živým hudebním doprovodem). Párek za báseň (odvážní 

recitátoři obdrží zdarma párek v rohlíku). Prezentace a rozdávání materiálů Ason-klubu, malých knížek a 

“básní do dlaně”. Prodej básnických sbírek ve spolupráci s knihkupci. Výstava poezie (verše 

regionálních básníků, zalaminované a rozmístěné na nádvoří aj. k volnému čtení). Hip hop - současná 

městská lidová poezie (beatbox – disciplína hip hop party – napodobování elektronických zvuků pusou; 

grafittibattle – soutěž ve stříkání grafitti na pevný podklad pomocí sprejů, prezentace hudby a 

improvizace; návštěvníci si budou moci vyzkoušet vytváření vlastních motivů s pomocí sprejů na 

kartony a krabice). Vernisáž výstavy obrazů ve spolupráci s katedrou Výtvarné kultury ZČU v Plzni. 

Koncerty (Vishnu Tattva - inspirace indickou hudbou; Silencium - gotická, renesanční, sefardská a 

balkánská akustická hudba; Jiří Vyšata – harfa aj.). Čajovna na nádvoří apod. 

 
     POZOR! Zájemci o dopravu z Plzně “básňobusem” (odjezd od Pekla v 8.30, návrat tamtéž okolo 

22.00 hod., zdarma) či o prezentaci – autorské čtení veršů a krátkých próz - nechť kontaktují Helenu 

Šlesingerovou (asonklub@kmp.plzen-city.cz; tel.: 377 201 427).  

 

* 

LITERÁRNÍ FESTIVAL aneb KDE SE PREZENTOVAT?  
 

* LITERÁRNÍ LUHAČOVICE 2005. SOŠ a SOU Luhačovice spolu s Klubem českých spisovatelů 

v Praze tradičně pořádají pravidelná setkání mladých autorů s českými spisovateli Literární Luhačovice. 

mailto:asonklub@kmp.plzen-city.cz
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Třináctý ročník je určen nejen mladým autorům, ale i nadšeným čtenářům, bibliofilům a ostatním 

zájemcům o literární tvorbu. Účastníci, především z řad středoškolské a vysokoškolské mládeže, mohou 

strávit první prázdninový týden v příjemném prostředí nejkrásnějších moravských lázní, přitom si 

rozšířit poznatky o literatuře a zkonfrontovat si navzájem slovesné dovednosti. Dobrými rádci, 

pomocníky i společníky jim budou významní čeští básníci a prozaici, překladatelé, publicisté, literární 

kritici a teoretici, např. Jiří Žáček, Václav Suchý, Jan Cimický, Miloš Mendel, Jana Moravcová, Eva 

Kantůrková, Václav Dušek, Lubomír Brožek, Pavel Vašák, Bohumil Neumann, Zdeněk Volný aj. 

Setkání se bude konat od 2. do 8. července 2005. Cena celého týdenního pobytu v Luhačovicích činí 

2.300,- Kč a jsou do ní stejně jako v předchozích letech zahrnuty pouze minimální náklady na ubytování, 

celodenní stravování a manipulační poplatek. Ostatní náklady spojené s účastí osobností literárního a 

kulturního světa nesou SOŠ a SOU Luhačovice, město Luhačovice, Klub českých spisovatelů a další 

sponzoři. Program (rámec naleznete na webu) je sestaven z četných přednášek, pracovních seminářů, 

autorských setkání i literárních čtení. Kromě toho bude obohacen o větší množství doprovodných 

společenských akcí a nebude chybět ani prázdninové sportování (podle zájmu lze zajistit koupání, 

turistické vycházky, tenis, volejbal nebo kuželky). Také letos zúčastnění autoři přímo připraví vydání 

společného almanachu. Uzávěrka přihlášek je 1. června 2005, poté budou všem zájemcům sděleny 

podrobnosti a náležitosti potřebné k pobytu. Adresa: Dr. Karel Milička, SOŠ a SOU, Masarykova 101, 

763 26 Luhačovice, tel./fax: 577 131 067; e-mail: milickak@seznam.cz; 

http://literarni-luhacovice.webpark.cz. Spolu s přihláškou, která by měla obsahovat jméno a příjmení, 

datum narození, adresu bydliště vč. PSČ a telefonu, adresu školy nebo pracoviště vč. telefonu a podpis (u 

mladších 18 let také podpis rodičů), zašlete ukázku z tvorby o max. rozsahu 2 až 5 stran textu, anebo 

stručný nástin vlastních literárních zájmů či aktivit, na jejímž základě bude v případě většího zájmu 

proveden výběr.  
 

milickak@seznam.cz
http://literarni-luhacovice.webpark.cz/
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* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Most přes staletí aneb Jak se kniha stává nesmrtelnou 
 

     Jistě vás už napadlo, milí čtenáři, jak se to stane, že některé fantastické knihy zapadnou, zato jiné projdou staletími jako 

příslovečný nůž máslem. A málo na tom změní chvástání autora v doslovu (zvyk antický), či v předmluvě (zvyk moderní). 

Zda moderní dílo v této bitvě s časem uspělo, se já už sotva dozvím, jak to chodilo s knihami antickými, je už nějaké to století 

známo. 

     Ani kniha, která “se čte”, nemá, jak z antické zkušenosti víme, záruku nesmrtelnosti. Často se 

dokonce stávalo, že pokud se četla jaksi přesmíru a každý ji znal téměř zpaměti, nebyla pociťována 

potřeba neustále ji přepisovat, a tak jednoho dne prostě odešla ze světa s těmi, kteří ji znali. Takový osud 

mělo dílo básníka držícího celou řadu římských, tedy latinských nej, Quinta Ennia (239-169 př. n. l.). 

Dnes ze stovek jeho veršů, z prvních hexametrů napsaných v latině, z prvních satir, z prvních epigramů 

známe jen hrstku veršů z druhé ruky, tj. takových, které kdesi citují autoři jiní (v tomto případě je 

zachránil známý staromilec, řečník Cicero).  
     Někteří autoři neměli ani takové štěstí. Platí to největší měrou o dramaticích, kteří se přece hrají pořád, a tak není zapotřebí 

je vydávat. Z takového Menandra, z něhož opisovali snad všichni dramatici římští, máme dnes jen pár necelých her, a to jen 

proto, že se archeologové dvacátého století v egyptské poušti snažili: v domě notáře z 6. století n. l. a pak dokonce v obalu 

jedné málo hodnotné mumie našli papyry s texty, které doslova uzemnily klasické filology. Hodně z her Plautových, 

Terentiových, či z her už zmíněného Ennia na papyrus nikdo zapsat nestihl.  

     Některá díla se nezachovala pro svůj kritický osten. Tak z Petroniova románu Satyricon, parodujícího společnost 

neronského dvora, se zachovala jen okleštěná část, která se stejně díky svému pro moralisty skandálnímu obsahu nesměla 

objevit před žáky. Jiná část románu, hostina u zbohatlíka Trimalchiona, byla objevena až v 17. století, načež se někteří 

z osvícených monarchů pokusili tuto značně nemírnou přesnídávku vyzkoušet.  

     Rovněž opravdové vzdělání nemělo vždy na růžích ustláno. Kdyby se nám dochovalo víc například ze spisů římského 

polyhistora Varra Reatina (116-27 př. n. l.), byl by náš obraz antického světa v oblasti “starožitností” i  dějin jazyka a 

literatury slepen z mozaiky daleko úplnější. Nebo pro čtenáře tísnivě obrovité dílo historika Livia, dějiny Od založení města  

(37 knih), se z velké části dochovalo jen ve “výtazích” (epitomé) a posléze dokonce jen v žákům všech škol dnes přísně 

zapovídaných “obsazích” (periocha). Nezkrácené  se zachovaly nejčtenější pasáže: vyprávění o Romulovi a jeho 

následovnících, tedy dějiny hodně propletené s mytologií, a pak pasáže o Hannibalovi, o jeho slonech, o tom, jak se v Římě 

báli. 

     Na druhé straně jistý Vitruvius (kdesi v 1. století př. n. l.), architekt v praxi málo úspěšný, napsal jakousi kapesní pomůcku 

pro stavitele a zedníky – O architektuře a snad již od té doby se žáčci ve škole musí “drtit” rozdíly mezi stylem dórským a 

ionským. 

     Ale co ti nejslavnější? Takový Vergilius (70-19 př.n.l.) to měl poměrně jednoduché. Ještě za jeho života se konaly 

přednášky o výstavbě jeho veršů (jistý gramatik Caecilius Epirota) a po jeho smrti, sotvaže císař Augustus zachránil jeho dílo 

před plameny zkázy, už tu byl první komentátor (něco jako dnešní textový kritik) a nebyl jím nikdo menší než Valerius 

Probus. O podobných počinech víme z dodnes dochovaného velmi tlustého komentáře Serviova  či z životopisu od Aelia 

Donata, jinak velevýznamného jazykovědce (oba 4. stol. n.l.). Vergilius byl také hned po své smrti kritizován (jako vykradač 

Homéra), ale stejnou měrou i napodobován. Z epigonád vznikl už v 1. století první Appendix, tj. dodatek k Vergiliovi. Ejhle, 

jaký vliv na nesmrtelnost autora má nejen vynášení do nebe od epigonů, ale i přísná kritika! Na to je Vergilius rozebírán jako 

povinný autor ve školních lavicích a po té, co jej přijmou za svého i křesťané, jako svatý Jeroným či Augustin (protože ze 

čtvrté eklogy není jasné, zda na zemi sestoupí Augustus či Ježíš), má průchod celnicí věčnosti jistý. A když mu vízum potvrdí 

božský Dante, tak už jistojistě nikdy nezmizí pod petlicí Libri prohibiti kdesi v labyrintu za skriptoriem. 

     Ačkoli s konzervováním antických děl pro budoucnost začal už po roce 550 ve svém klášteře Vivarium učený Cassiodorus 

(příznačně byl dříve prvním tajemníkem gótského císaře Theodoricha, který ovládnul Řím), zdaleka ne všechno, co mniši 

v temných staletích po pádu západořímské říše opsali, se skutečně prosmeklo palisádou věků.  

     Zkrátka ne každý spisovatel a jeho dílo, tedy ta větší část jeho bytosti, jak říká ve slavné básni o pomníku nesmrtelnosti 

Horatius, má to štěstí, aby jej po staletích namísto klášterních myší našel humanistický sběratel, jakým byl Poggio Bracciolini. 

Tenhle pan papežský sekretář se nechtěl nudit na nekonečném jednání kostnického koncilu (ano, toho kostnického koncilu), a 

tak raději po všech koutech švýcarských, německých, a vůbec bůhvíjakých klášterů hledal ony námi zde přetřásané prameny 

antické vzdělanosti, aby je zachránil pro budoucnost. 
 

- 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. 
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* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

Když můžeš, buď moudřejší než ostatní lidé, ale neříkej jim to. 
(Phillip Chesterfield) 

 

* VOJTĚCH NĚMEC: Ohlas ohlasu ohlasu: 

     Děkuji Vám za podporu. Ale víte, hm... já se pohybuji v chebském hudebním undergroundu a moc 

dobře vím, že to není jen pouhá hrstka lidí intelektuálně nebo alespoň vzdorovitě proti popkultuře 

orientovaná. A řekl bych, že ve větších městech je takové “revoluční podhoubí” mnohem rozsáhlejší než 

v Chebu. Jde jen o to, aby tato část obyvatelstva, tato skupina “normálně vnímajících lidí”, byla 

organizována a aby bojovala. Nejen skrytě – v klubech, kam žádná noha řadového konzumenta nikdy 

nevkročí, ale aby se to dostalo na povrch. Myslím, že by se mělo propagovat umění pro umění 

celoplošně... ale to je asi utopie, že? Vždyť cenzura je nesmrtelná. Každopádně MUSÍM napsat, že 

inteligence není jen slabá hrstka statečných, jak si Vy myslíte. (Tohle nesmíte vidět tak pesimisticky.) 

Jenom mají strach a tiše rezignují – dál chodí do klubů pod zem, uznávají pouze to, čemu věří. Oni ale 

potřebují, aby jim NĚKDO dal odvahu. To je důležité. Inteligence spí – NĚKDO je musí probudit! Pokud 

se tak nestane, vidím budoucnost lidstva, tak jak ho známe, příliš černě... Chci způsobovat hromadné 

zranění očí, chci otevírat oči masám, chci se o to alespoň pokusit... Nechci chodit s letáky: “Probuďte 

se!” a pokorně před masou ustupovat, klanět se jim. Je třeba tvrdě jít do toho a tudíž: Chci vztyčit prapor 

Nové doby, tasit meče... é promiňte, pera, a s bojovým křikem rozsévat... ééé... konvertovat. Zajímalo by 

mne, jestli mě někdo bude následovat... Nechci skončit jako nejmenovaný český král nebo X dalších. Chci 

skončit jako... ééé... teď mě nic nenapadá. Smůla. Umění zdar! (A nebojte se mne...) (Cheb, 28.3. 2005) 
- V. N. (*1983) je prozaik, žije v Chebu, zde po maturitě studoval na jazykové škole Winfield College. 

 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Ohlasy: 

     Ad L. Vinš: Vana: zapomněl´s na tělesně očistnou funkci vany, jež má své kazy: oproti sprchování se 

ve vaně myješ vždy stále špinavější vodou. Mé pointy v seriálu “Vana” jsi však nenarušil. 

     Ad. L. Koutná: Dík za přiléhavou kritiku mých Identit. Nic nenamítám proti komentování 

jednotlivých vět. Kriticky hodnotnější by bylo postihnout smysl celé básně. Co zobrazují ty kresbičky: 

základní motiv sbírečky: Uvěznění vnější i vnitřní, ošidnost cest z nich. Varování nad přílišnou euforii 

z pseudoosvobození i kritiku namyšlenců. 

     Ad Marek Velebný: Hezky popisuješ vnější slupky. Mystickou duši lesa jsi tam neobjevil? A ty 

bubínky byly skutečně exotického původu! 

     Ad: Josef Korus: “Sedatci se mění v ležatce”, ano je to tak. Charakterističtější by bylo napsat: 

povídka je o tom, jak se mění vypiplaný ekonomický superstroj touhy po zisku a individuálním sobectví  

v nelidskost. 

     Ad M. Čechura a L. Mikisek: Zajímavé sondy do jemných odstínů pocitů senzitivních nedospělců; u 

L. M. je vnější svět v podobě ostrých detailů kulisou pro systematické prošťourávání snící duše, u M. Č. 

je vnější svět falešným zrcadlem skrytých pocitů, z nichž se duše vynořuje, a o to překvapivěji, až 

v pointě. (Plzeň, 1.4. 2005) 

 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Odstraňme z češtiny chrčivou hlásku “er”! aneb Povinné cvičení pro 

ráčkující recitátory a I. V.: 

 

STLAŠNÉ DLAMA V HLADĚ! 
 

Zlána klál 

na klálinet hlál 
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hlál větlu, vlabcům, klysám, dcelce 

monalcha s výlazem hláče a helce. 

Plincezna Ilena nelada pládlo plala, 

laději ve vaně kalotku chloupávala. 

Vyhlabala ji v palku či zahladě? 

Ukladla ji na tlhu v klámu! 

Tlest hlozný potlestal dámu! 

V mlkvi byl šutl! 

Lup! 

Chlup! 

Plaskl jí chlup!! 

Ze ltů pulpulových jako lůže 

 

Klev sklápět pls a kobeleček může! 

Klál si lve kníl 

Kam plopad se laní míl? 

Zlcadlo hlozí: zhlozená dcelečka 

S dílou ve ltech škaledá helečka! 

Kalikatula bobla či zubla! 
Plůsel k poslání! Mlkev je zládce! 

Pubeltální klása v pldeli! 
Plincezna pláče:  kulva pláce! 

Lusý a lezavý vlkoč zhlzené lusály 

Lve fotlu kláli sldce na cály. 

Selete, sele, seleš! 

Klleš,  Klleš, Klleš! 
 

(Plzeň, 1.4. 2005) 

 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Jak je po VANĚ v kanálu? 
     Nad vanou,  z níž výpustním otvorem vyplula básnířka do kanálu, stojí zkroušený don José a s ním posléze všichni hrdinové 

příběhu a pak též i média a jistý M. V., kteří jako multičočka chtějí básnířku fotografovat a fotografovat. Prázdná vana přináší 

zklamání, taktéž i mučení dona José. Tomu je na závěr vypláchnut žaludek, zda tam náhodou zmizelá není, a i když povolaný 

David Copperfield zůstane zkoprnělý, nezbývalo mi než vykřiknout slovo Rex! Zázračný čtyřnožec výpustním otvorem 

neprošel!  Dali mu očichat básnířčino spodní prádlo, a to nejen horní spodní prádlo, ale i spodní spodní prádlo.  

     Jako prvý vstoupil do kanálové spleti báječný Rex, opatřen maskou s fekálureafiltry a za ním básníci - mistři fekálních slov 

(ti masku nepotřebovali, skrývají ji totiž pod pokožkou obličeje). A pak já, který si od dětství rád hraji poblíž žumpy, anebo i 

přímo v ní (pro další popis nemá papír Plže potřebnou barvu a vůni  a čtenáři zřejmě ani žaludek).  

     V  tom nejhnusnějším místě mlaskavé břečky či pulpy, odborně řečeno fermentující heterogenní suspenze exkrementálního 

charakteru, kam nás Rex, silně kýchaje, dovedl, vynořila se jako rusalka postava pokrytá jakoby hadrovými záplatami 

různých odstínů hnědi, žluti, šedi či černi. Mé srdce milovníka abstraktního umění zajásalo, avšak plásty barev postupně 

opadávaly a objevovaly se lepé realistické tvary. Sláva, přeměna těla na tvar odpadní roury nebyla trvalá! Postava 

různobarevně, především hnědě, prskala, plivala a vydávala dušené zvuky, např.: “už nikdy nebudu jemná”, nebo: “kupte mi 

vanu bez výpustního otvoru!” Utěšil jsem ji slovy: “Děkuj bohu, že nejsi pokousána od krys a nyní jsi právě získala osobní 

zkušenost pro autentické projevy v moderním divadle i poezii. Věz, že i Bukowski či  Mikeš se zastydí.” 

     Zatímco sbor expertů zkoumá básnířčinu vanu, odváží fekální vůz doprovázený kohortou dezodorizačních rozstřikovačů 

naší hrdinku do příslušné sanitární instituce. Těšte se na obvyklou dávku emocí v červnovém Plži. (Plzeň, 1.4. 2005) 

 

* MAREK VELEBNÝ: 4. dubna 2005 byl v galerii U Sv. Anny opět Mirek Kovářík:  

     Do posledního místa zaplněno, i několik křesel se muselo přidat. Před začátkem Mirka na okamžik 

pozdravil ing. Náhlík (Vokoun), který napsal i text o V. H. Mirek celou hodinu stál trochu opřen o dveře 

pod obrazy ve vestičce, střídavě s rukama v kapsách, střídavě v jeho obvyklých gestech. Začal s Blues pro 

bláznivou holku: “...nikdy nespi s holkou, kterou nemáš rád...” (Tato věta V. Hraběte mne provázela od 

dospívání jako morální krédo.) Pak se Mirek zeptal publika, koho básník myslel verši: “...muž z 

Ukrajiny, který řekl, že už nejsou potřeba války.” Odpověděl jsem bez dlouhého přemýšlení správně: 

Chruščov. Mirek četl náhodně ze zažloutlých papírků o životě V. Hraběte, z dopisu, z rukopisu V. H. 

Povídání o životě V. H. střídal recitací zpaměti a stále stál u dveří, kde ho zezadu osvětlovala stojací 

lampa. Např. “...pár tónů, které přebývají”, “...chvíle, tak akorát na jeden tulipán”. Mirek vzpomenul i 

na plzeňské Porty, kde recitoval mezi třiceti tisíci svíček na Dvoraně v Lochotínském amfiteátru a kde se 

setkal i se synem V. Hraběte. Na Portách jsem Mirka Kováříka také obdivoval koncem osmdesátých let. 

Mirek povídal, jak asi probíhal poslední den života V. H., kdy se asi setkal s A. Ginsbergem. Vyprávěl 

také o vojně V. H. a o tom, jak se probíral v roce 1986 “ztracenou pozůstalostí” V. H. Nakonec se s námi 

rozloučil textem o V. Majakovském, který tak úžasně zhudebnil V. Mišík. “Láska je jako večernice...” 

(Plzeň, 5.4. 2005) 
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* MAREK VELEBNÝ: V pondělí 11. dubna se konalo čtení pana Jaromíra Konečného v Galerii 

Evropského domu: Nakonec mu dalo pár diváků přednost před procházkou jarním podvečerem, a tak 

vedle sebe seděli Katka Sachrová, Helena Šlesingerová, Dan Mikeš s přítelkyní a Tomáš T. Kůs. Něco po 

17. hodině byl vesele přivítán pan Konečný, s účesem na mikádo, oblečen v zeleném tričku s indickým 

nápisem, a začal číst německy povídky. Např. co se děje při nakupování oblečení nebo povídku s názvem 

“Makrobiotická žena”.  Většina docela dobře rozuměla, i když mohl mluvit pomaleji. Jako dirigent 

používal několik gest při čtení. Ale přece jen obecenstvo ožilo více ve druhé půlce, kdy četl česky 

s trochou přízvuku. Bouře smíchu mezi diváky trvala skoro po celou dobu českého čtení. Zazněla např. 

povídka o tom, jak přestat kouřit dle esoterické poradkyně za pomoci jídel od Mc Donald´s a setkání 

s českými studentkami germanistiky nebo povídka o pozvání na bavorskou večeři z utečeneckého tábora. 

M. V. (Plzeň, 12.4. 2005) 

 

* LUBOŠ VINŠ: Ad: Jiří Č. Ulrich: Luboš Vinš ..a empatie. Plž 4/2005: 

     Milý pane Jiří! Původně jsem myslel na osobní dopis, jemuž dávám v zásadě přednost před veřejnou 

komunikací, ale jelikož vybídnutí k odpovědi bylo publikováno v Listech, snad se na mě nebudete zlobit, 

že v nich také odpovídám. Pokusím se zareagovat na některé z Vašich  vějiček “nadhozených” v Listech 

2, 3, 4/2005. Je mi líto, že se Vás dotklo moje mlčení. Ale možná jste se ve mně zmýlil. Já vůbec nejsem 

polemický typ. Netoužím po publicitě. To, že sem tam na něco reaguji, jenom potvrzuje pravidlo. Prostě 

mi nepřipadalo vhodné nějak reagovat. Samozřejmě si vážím Vaší pozornosti a jsem vděčen za podněty, 

ovšem bohudík, nebo bohužel, moje prapodivná psýcha mi poskytuje podnětů až dost, takže se řídím 

tíhnutím pokulhávající imaginace. Tím samozřejmě nezatracuji vějičku spolupráce, to vůbec ne. Jenom 

jsem nějak jaksi příliš uondán, abych ji momentálně zvedl. Co se týče “krásného útoku” na DND. Asi jste 

má slova četl trochu jinak, než byla napsána. Žádný krásný útok na DND se nekonal! Naopak, Vaše 

snaha je mi sympatická. Stále však přemýšlím, jak jste k tomu mohl dospět. Že by poznámka o tom, že mne 

pobavila reakce na kritiky v Listech? Pokud ano, tak se obávám, že jste si ji vzal příliš osobně. Skutečně 

nebyla míněna konkrétně, spíše se jedná o celkový dojem. Pokud ji osobně berete, přijměte moji omluvu. 

Můj názor ohledně literární kritiky, potřeby ji kultivovat a dát jí prostor, se nemění. Neodpověděl jsem 

také proto, že nepovažuji za smysluplné některé věci příliš 

rozmazávat. Možná bylo ono “mlčení” chybou a věc mohla být uvedena na pravou míru ihned. Abych 

pravdu řekl, Váš příspěvek “Usmíření” v únorových Listech jsem vůbec nepochopil. Klidně mě považujte 

za blbce. Hlavně netuším, z jaké hrozné rozepře by se bylo třeba usmiřovat? Možná mi podsouváte 

motivy, o kterých nic nevím. Polemiky tohoto druhu já opravdu nerad. Slézání vrcholů považuji za věc 

zcela nezbytnou. Jinak pro mne nemá literatura smysl. Pokud míníte vrcholy jako nějak měřitelnou 

hodnotu - uznání, potlesk, pomíjivý úspěch, to může být sice příjemné, ale pravým důvodem k psaní 

zůstává úsilí něco se dozvědět. Vyloužit z té mršky nevědomí, či jak to nazvat, něco drbů do vědomí. Co na 

tom, že za takovou snahu se platí. Jaký jiný by mohl mít život smysl? Odlehčenější, možná někdy i vtipné 

texty (jak je komu libo), to je prach z cest a snaha občas dosáhnout i na malý kousíček štěstí. Vrcholy ctím 

jako jediné místo, odkud se lze rozhlédnout, i když se v mém případě jedná spíše o propasti. Ale jsou to 

moje propasti a musím se z toho vylízat sám. Již příliš bylo těch, komu pomocná ruka zachránila život, ne 

však duši. Proto píšu. Bourám zdi bludiště, kde jsem se, ovšemže i s cizí pomocí, ocitl. Ale netvrdím nijak, 

že by moje snaha musela zajímat i ostatní. Zveřejnění textů však považuji za cennou a jedinečnou reflexi, 

a možná, velice vzácně, za komunikací se spřízněnými dušemi. 

     Empatie, jak krásná vlastnost. Ale přesto i v empatii rád zůstávám sebou. Chcete-li, můžete to také 

nazvat nedostatkem empatie. 

     Ono vydobyté území představuje kousíček řádu v moři chaosu(ne tedy určitý text, styl, nebo kdovíjaké 

vlastnictví). Nepatrný, zranitelný ostrůvek uvedený mocí magie slov v řád. Místo, kde lze na chvíli 

spočinout. 
     Že se Vám to zdá příliš nadnesené, nabubřelé? Tak to neberte vážně. Možná kráčíme opačným směrem. Ale Země je přece 

kulatá! 
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     Na metaforickou vějičku v letošní trojce mohu odpovědět pouze krátce a třeba i zcestně. Jak možná 

tušíte, mrzí mne, že se Vašich představení účastnit nemohu(a tedy také nemohu psát o něčem, co jsem 

neviděl), ač by mne docela zajímala. Mohu tedy nabídnout pouze toto: 

     1. Proč zloděj i hlídač mají oblečen bílý plášť? - Protože oba kradou duši. Snaží se přivlastnit si, 

třebaže trochu odlišně, něco, co jim nepatří. 

     2. Smutná (pak již zřejmě rozveselená princezna) po sobě zanechá šáteček se slzami. Zloděj, který tuto 

princeznu rozveselil, si jej strčí do zevní náprsní kapsy jako zelenou kytici. Herec si šáteček ponechává i 

když přechází na druhou stranu v roli krále. - Napadá mne, že asi i král potřebuje 

rozveselit. 

     A srdce klame pouze toho, kdo slyší jen co slyšet chce. 

     A nakonec: Jistě, všechno se to dá chápat i jinak. Míra vcítění může být rozdílná. V tom váš náhled 

respektuji a pevně doufám, že již rozezlen nejste. (Blatná, 16.4. 2005) 
- L. V. (*1959) je básník a prozaik, žije v Blatné, působí jako soukromý učitel angličtiny a překladatel. 

 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Monolog pohádkáře a herce divadla jednoho herce: 

     Jako dítě jsem měl hezkou tvář a upřímně vyhlížející oči. Miloval jsem mašinky a pohádky. Rád jsem 

jezdil vláčky a vyhlížel okénkem. Jak krásné jsou vily a víly v hájích. Nádherné stojací i visací zámky na 

kopcích. Och, takhle sedět na měkkém trůnu měkčím než nočníček, u ruky přepychovou colu a u bazénku 

vyprávět pohádky koupavým se a vodu lokavým či lekavým, nebo dvořanům  vychutnávajícím záděmi 

naši tvrdou rodnou zemi v jejím zájmu. Vysloužilý voják strýca vzdálený mi řekl: “Vlaky jsou špinavé, 

musíš je očistit, na zámcích sedí jen počítače penízků. Je třeba jim odpojit proud. Zdeť závdavek!” A 

naučil mě dvě pohádky: Stolíčku, prostři se a Osléčku, otřep se. A přidal radu: vstup do Čistného svízu 

spisálků a dividelníků.  

     Vzali mě pro můj mladistvý vzhled a víze. Začal jsem skromně: pročítal jsem díla svých nyní 

souspisálků i spisovatelů cizích. Říkával v kuloárech Svízu i jinde: hele, koležo, tady jsi použil slovo 

kralevič. Jako Šejkspejr! Kdoví kolik jiných slov máte stejných! Co kdybych to na tebe píchnul, hoši, 

ukažte své píchací klacíčky! Prostě jen bych tak utrousil, že jsi plažiátor? Nechtěli se hádat se 

mnou, tehdy již oblíbeným hošíkem obklopeným hošíky s klacíky v rukou. Dodal jsem: to víš, že 

nepíchnu, ale budeš mi pomáhat hledat podobné plagáče. Čtení mě příliš namáhá. Pomáhali. Psací pera 

i jiné vymoženosti přistrkovali. Brzy jsme se všichni stali souplagáči, co ví všechno na ostatní 

souplagáče. Já věděl nejvíc. A miloval jsem plagáty. Stanul jsem v jejich čele jako jejich předsouda, 

neboť na mne navíc nic neměli, nikdy jsem nic nevymyslel a nenapísal. Zařídil jsem si přepychové 

dividélko s bazénkem i trůnem. Musím přece mít kam zvát své vlivné divíky! Pak jsme uspořádali 

velkolepé loutkové představení pohádek. Hrál jsem hlavní postavu. Kouzelníka (nikoliv Zlého Čaroděje, 

pamatujte na mou milou dřevořezbu loutky!). Pohádky se jmenovaly: Stolíčku, prostři se a Osléčku, 

otřep se. Když na mě zamáváte, budete mít každý svůj pohádkový stolíček a svého osléčka otřep se. Sliby 

jsem plnil. Částečně. Některým skutečně přivážel můj pohádkobus prostírající se tabuli či otřásajícího se 

ušatce. A vy ostatní téměř všichni, slyšte: trpělivost přináší květ! Hle, to naše poupě nerozvité!  

Trpělivosti je třeba naší vlasti! Rozvineme se! Jako povijan. A co uvidíme? Úspěch jemně vonící po 

růžovém  batoleti!   

     Avšak není ten, kdo by se zavděčil lidem všem! Brblalové začali brblat. Hoteliéři, kterým jsem neplatil 

za pokrmy na stolíček. Penězoražci, že zlato naše již s falešnou příměsí! I řekl jsem jim pohádku o ptících 

z modrého nebe: to oni nám pokrmy  a penězky sezobali. V budoucnu by byly stolíčky prázdné a osléčci 

olysalí a chudí! I tu ozvala se sova malá jakási, co nemá ráda ani denní ptíky ani květiny. Pokrmy ze 

stolků i mince z oslů - nepravostí neboží čiší a číšnišečky pokrmy přinášející či ženuše ochotné, vodící 

osléčky, z jakýchsi divných domův pocházejí. 
     Zarputil jsem se: nikdo mě nemůže v pohádkách přemočit! Otřesu se jako osléček, byť ze mne penězky nepadají, ale… 

     A vymyslel jsem stories nové o sobě: že jsem kouzelný lukostřílec, který sestřelí dravé všežroutné 

(především chudožroutné!) ptíky z modrého nebe, že za své umění budu pozván do Švédska a dostanu 
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Nóblesní cenu a přivleču k nám všeevropský švédský the table, který bude pokrmy doplňován z portmoné 

cizích k nám chvátajících hoteliérů. Keep an open table! A houkavce pošlu tam, kam patří: do lesa 

temného. Lay on the table! Jsem Mistr Jan český čistný  zlatoústý, k lidu upřímně promlouvající 

z kazatelen i štítů při stezkách! Jen já jsem schopen udržet nad námi zářící slunce a předávat vám jeho 

záři (když sluneční baterky jsme již rozprodali). Jsem nenahraditelný! A ze scény neodnesitelný. I sám 

velký J. Č. U. bledne závistí! A mí souspisálci jen v duchu popěňující, oddaně přihlížejí a loutky pro 

hříčky mi do ruky přistrkují. Avšak vyskytlo se tolik mnohých, co ztratilo svůj brýl na harlekýnkové čtení, 

a vyprávěnkám se jen smějí. Jedni říkají: slunce stromům dává sílu, a ty zplodí plody rudě šťavnaté, 

peckovité (a neví, že pecka může v krku rybí kostí býti). A druzí k nebi shlížejí a vidí, hle ptík z modra se 

snáší,  nese v zobáčku ranec dobrot s psiníčkem: hojné mávání přiláká mě, ptíka zachránce! Avšak všem 

je třeba trpělivosti - v zájmu naší vlasti. To říkají všichni utrápeně, jen ti za bukem se smějí a štěbetají, či 

ti za stromy třešňovišňového sadu holé a holografické sliby jak listí loňské rozhazují.   
     Ach, vy zpozdilí a nevěřící mým slovům, jež vítry mými  poháněny jsou a s vítrem se točí! Literatura pohádková se vám 

omrzela? A svízelný svíz náš  čistný, spisálkovský a dividelní je k smíchu? Ach běda bude beze mne, až uvidíte zem holou, jíž 

písmenka pohádek či naše květy nebudou více krášlit a ptík místo zpěvu skřeky vydá, a zbude vám než břichokručivě šeptat 

pohádku o Utaženém opasku. Ještě mi dopřán byl čas všelikými váhavci, jehož se držím všemi zbylými zuby a dvaceti nehty, 

abych pro strašení má našel autóra, jenž pak bude lidem otupělým opovrhován, více než tak činíte mně, nevzdělanci! Třeba by 

sídlil  na hrádku nejvyšším!  A až přestanete věřit i sobě a složíte ruce v klín a pera vaše poklesnou, pak nebude kverulantů ani 

hodnotné literatury. Nebude nic. Jen stíny, marně dosahující na plody na větvích či ptíky na nebi. Tak budete malí. A poznáte 

konečně, že já jsem byl opravdu Velký Pohádkář a Herec! Kam se hrabe J. Č. U.! (Plzeň, 19.4. 2005) 
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* LUCIE KOUTNÁ: Autorské čtení (31.3. 2005, Čajírna): 

     Přišla jsem do Čajírny něco po sedmé hodině a byla jsem docela šokována, protože jsem nečekala, že tam přijde tolik lidí. 

Přišli členové Čajírny a pozvali své známé a možná taky ti známí pozvali jejich známé. Přišli i lidi z Asonu. Např. Dan Mikeš 

s krásnými červenými kšandami, Ilona Gruberová a Josef Gruber, Honza Vavřička, Martin Zajíček a možná tam byli i jiní 

z Asonu, tak odpusťte, že vás tady nejmenuju. Autoři se nemohli dohodnout, kdo to uvede, až nakonec uváděl Pepa Korous. 

Jirka Č. Ulrich se zamiloval do malířského umění – četl dvě ukázky o malování. Zvláště se mi líbila povídka o vymalovaném 

stropě. Pepa Korous četl o postavě X (v povídce Návrat). Moc se mi líbilo čtení Pavla Štýbra – např. o vose, o krtečkovi aj. Je 

to něco mezi básničkou a prózou. Má i zajímavý styl čtení a nikdy nevím, zda to, co říká, myslí vážně, anebo si vymýšlí. Některé 

ty věci umí i nazpaměť. Jeho texty jsou vtipné, originální a chytré. Krásně četl i Marek Velebný – např. povídky, co napsal 

v lázních, Jak jsem potkal prezidenta (sen o G. Bushovi) aj. Milena Písačková přečetla básničky a taky prózu, abych pravdu 

řekla, mně se líbí víc ty básničky než próza. Zvláště básnička Podzimní cesta je moc hezká. Celkově se mi čtení líbilo, jen 

jednu výtku bych měla – bylo to moc dlouhé. Možná by to chtělo víc prostřídat, nevybírat tak dlouhé texty, anebo pozvat 

hudebníka. Čaje bylo taky dost (pochvala pro čajovary), lidí taky kupa, dobrá atmosféra. Děkuji za ten zážitek. (Plzeň, 15.4. 

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. 
 

* LUCIE KOUTNÁ: Buchty a loutky (divadelní představení, Jabloň 13.4.  2005): 

     Do Plzně přijel divadelní soubor Buchty a loutky, aby zahrál v Jabloni divadelní hru Rocky IX. Mnozí si jistě vzpomenou 

na televizní seriál Rocky o italském Boxerovi Rocky Balboa. Buchty a loutky si vypůjčily tento příběh a zahrály nám ho 

poněkud netradičně. Hráli herci a loutky a byla to spíše taková parodie na americký film Rocky. Rocky, coby loutka, nepůsobil 

jako typický americký hrdina, ale spíš jako skutečný člověk (na rozdíl od filmového Rockyho, který je “dokonalý”), též jeho 

jednání a výroky rozesmávaly. Už od začátku jsme se všichni nasmáli – to když se na scéně objevil Rocky jako mluvící kus 

masa s očima a pusou a jehož lékař (loutka) ošetřoval tak, že ho hodil na pánev a smažil, dokonce byl cítit i kouř. Ostatní 

postavičky působily též legračně. Např. mistr světa v boxu, Apolo, byl celý rudý, aby ne, když to byl indián. Neustále do 

něčeho mlátil a boxoval, “aby nevystyd”. Komicky působil i jeho manažer, který měl obrovskou hnědou hlavu s malýma 

očičkama a malé tělíčko. Barman Jack, ke kterému chodili na pivo Rocky a Pouli, vypadal jako Rumcajs.  

     Aby Apolo “nevystyd”, měl se utkat s obrovským plyšovým medvědem. (Tak obrovský nebyl, ale jelikož bylo jeviště malé, 

zaplňoval téměř celý prostor.) Když přišel medvídek na scénu, zazněla píseň: Brum, brum, brum, o čem se zdá medvědům...  

     Zajímavě řešené bylo i to,  jak loutka Rocky líbala loutku Adrien a potom loutky zmizely a objevil se herec, který líbal 

nafukovací panu. Jak už jsem řekla, jeviště bylo malé, a tak divák viděl detail - hlavu líbající druhou hlavu, přesně tak, jak to 

vídáme v televizi.  

     A takovýhle vtipností tam bylo spousta, to byste museli vidět. Moc se mi to líbilo! (Plzeň, 19.4. 2005) 

 

* LUCIE KOUTNÁ: Vzkazy: 

     Iloně Gruberové: Ilono, díky moc za hezkou kritiku mé knížky Střihač břečťanů.  

     Petrovi Kerschovi: Tohle, prosím, neberte jako “mazání medu kolem pusinky.” Jak jste se sám vyjádřil. Ona to není ani 

tak kritika, chce se mi jen napsat, co mě zaujalo. Moc se mi líbí próza Sardinky! (V zeleném Plži, č. 2, únor 05.) Máte pravdu, 

o spoustě věcech z minulosti nemám ani Ahnung, ale rozhodně mě to zajímá. Připadalo mi až dojemné, jak jste psal o stole, na 

kterém ležely dva talířky. Ve skutečnosti to muselo být asi jiné, ale já jsem to nezažila, a tak si o tom mohu udělat jen svou 

představu. Krabička portugalských sardinek, to muselo být tehdy něco moc vzácného. Trochu je mi líto, že Vám nechutnaly, 

zároveň si říkám, třeba by Vám zachutnaly dnes, kdy se člověk nemusí ničeho bát. Souhlasím s Vámi i co se týče dětí 

(smrkáčů) lítajících po supermarketu, rodiče jim všecko mohou koupit a oni si toho ani neváží. Nemají hlad, mají si s čím hrát, 

mají co na sebe. Je to moc hezky napsané. Děkuju, že jste nám to vyprávěl. Až budete někdy v Plzni, třeba na srazu Asonu, 

dejte mi, prosím, vědět, ráda bych si s Vámi popovídala. (Plzeň, 19.4. 2005) 

 

* DAVID A. ŠAKAL: Follow money aneb Poslední bitva vzplála nebo-li Šakalovy vyceněné zuby: 

      Nemívám ve zvyku reagovat na příspěvky v asonklubích Listech, které se netýkají mé osoby, ale 

dubnové číslo Plže mě donutilo tento zvyk porušit. Pominu-li konstantní naříkání na dobu, na konzumní 

zlo, kterému neduživý intelektuál hrdě vzdoruje (nevím proč intelektuál musí být chudý a rachitický), byly 

v aprílovém čísle otisknuty dva příspěvky, na které mám zapotřebí reagovat. Stejně jako zemědělec musí 

vyrvat plevelné rostliny s kořeny, budu i já hodně kritický. 

     Nejprve trocha metafory. Texty jsou jak zestárlá, obtloustlá a silně nalíčená striptérka, hystericky se 

snažící upoutat na sebe pozornost. 

     Dost obecností. Konkrétně se jedná o Petra Kersche a Lubomíra Mikiska. 
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     Dvoustránkové zamyšlení Petra Kersche o literární kritice nejprve trochu naříká na dobu, na to, jak 

jsou časopisy prosycené reklamou. Pak čtenářům ukáže své encyklopedické znalosti (viz Marcel Reich – 

Ranicki), v zápětí se dopustí faktické chyby - Tvar není občasník, ale čtrnáctideník. Nechápu proč Vás 

tak popuzuje skutečnost, že literární kritika není masově otiskována v tisku. Literární kritika je 

plnohodnotná věda, a proto její otiskování ve specializovaných periodikách je naprosto v pořádku. Taky 

není v běžném tisku dostupná informace o novinkách ve svařování. Vy byste četl, jak se změní struktura 

svarku s ohledem na procenta argonu v ochranné atmosféře? Čtenář, pokud chce tyto informace znát, 

tak si je vyhledá. 

     Přeskočím Vaše statistické analýzy, protože jak nám říkal učitel statistiky na vejšce – existují tři 

stupně lži. Lež. Sprostá lež. A statistika. 
     Dále v článku zmiňujete, že nalézáte v Plži mimo relativně podstatných příspěvků i spoustu plků. V tom s Vámi souhlasím, 

ale Váš příspěvek vede ligu. Ovšem poslední bod mě “dorazil”. Píšete o degeneraci literární kritiky, kterou m.j. zavinila i 

“(…) vlna nicotných literárních soutěží” a internet, což je argument nesmyslný. Ale že zrovna Vy, notorický účastník soutěží, 

tohle můžete napsat?!  Jsem toho názoru, že Váš příspěvek, neměl být vůbec otištěn. 

     Povídka Lubomíra Mikiska V jiném světě byla poslední kapkou mé trpělivosti. Pokaždé, když Vás 

vidím, čiší z Vás nezdravá touha získávat ceny, uznání. (Bohužel ta touha neodpovídá vašemu talentu.) 

Možná Vám to nikdo takhle přímo neřekl, ale vaše povídky (četl jsme jen ty napsané v Plži) jsou podle 

mého názoru špatné. Jsou umělé, psané na efekt. Vaše často otevřené či nejednoznačné konce vyjadřují 

vaši bezmocnost při dokončování příběhu. Kdykoli má dojít k nějakému střetu, rozuzlení, hrdina má 

projevit hlubší emoce, příběh se rozpadá a vy to necháváte na čtenáři. Psaní je pro Vás technický a 

technologický problém. Vezmu-li povídku V jiném světě, vidím to takhle:. jdete do skladu vyfasovat 

materiál (v tomto případě torzo Legendy Emöke - závodní dovolená, poslední večer, rozlučkový večírek, 

tanec, černé vlasy) a začnete obrábět. Vyrobíte celkem jazykově slušný text, ale to je všechno. Vy 

nepíšete, vy vyrábíte. A to byl poslední náboj. (Plzeň, 26.4. 2005) 

- D. A. Š. (*1974) je básník, prozaik a publicista, žije v Plzni a nyní je zaměstnán v technickém oboru. 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24.5. 2005. Těšíme se na Vaše příspěvky!  
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