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

Ročník XIV, 2005, letos Listy č. 6 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 102) z 26.5., stran 16, 

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

jako barevné bříško Plže č. 6/2005 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Různost názoru na umělecké dílo ukazuje, 

 že je to dílo nové a žádoucí. 
 

(Oscar Wilde) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V KAVÁRNĚ JABLOŇ. Dubnové asonklubí 

posezení se kvůli nabitému programu Jabloně mimořádně nekonalo ve čtvrtek, ale v úterý – 26.4. 2005 v 

18.00 hodin. Mezi prvními tradičně dorazili Lubomír Mikisek a Milan Čechura. A také Vojtěch 

Němec z Chebu – talentovaný prozaik, který je s námi v kontaktu a aspoň na dálku do Plzně posílá nové 

a nové verze starých povídek. Hlavní bod program zůstával dlouho tajný. Teprve když se objevili po 

zkoušce amatérského divadla Jiří Č. Ulrich, Irena Velichová, Daniel Mikeš a Marek Velebný, se to 

stalo. Jiří dosedal se slovy: Já se vám omlouvám, že jdu pozdě, ale cestou do Jabloně mě vyslýchala 

policie – jeden autor totiž spáchal zločin: vydal knihu… Literáti okolo stolu poněkud nechápavě zvedli 

hlavy. Lucie Koutná, Josef Korous, Lucie Farárová s kamarádem a Pavla Přesličková s přítelem 

Romanem. Helena Šlesingerová si naopak oddychla. Konečně bylo zrušeno informační embargo. O 

tom, že Luboš Mikisek si vydal sbírku povídek, v kamenném nakladatelství, s podporou města a názvem 

Přání, se mluvit smí! Nejenom mluvit! Číst, hodnotit, recenzovat… Na oslavu jsme si pak skromně 

připili “tím nejlepším”, co tam v Jabloni měli. Pavla nám přivezla hromádku publikací z nedávného 

CHOPOJE. Marek nám ukázal hromádku domažlických fotografií. Pepa jásal nad časopisem Tvar. Lucie 

F. se s Jiřím přela o konečný vzhled pozvánek na adaptaci Lustigova románu Krásné zelené oči… Večer 

plynul, na čas jsme zapomněli na čas. Luboš zapomněl v kavárně deštník. Milan zapomněl v kavárně 

kšiltovku. Kdosi zapomněl zaplatit za víno… (?) 
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* PÁD KRÁSOU ČASU. V neděli 22. května v 18.00 hodin se dva z básníků Ason-klubu, Martin 

Šimek a Kateřina Kašáková, zúčastnili neobvyklého projektu. U příležitosti mimořádného dne 

otevřených dveří kostela Všech svatých v Plzni na Roudné četli své verše za hudebního doprovodu 

skupiny Silencium přímo ve svatém prostoru. Akci pořádal Spolek za starou Plzeň spolu s Fénixovými 

cestami a Ason-klubem. Duchovním otcem byl ovšem David Růžička… 

 
     Od DAVIDA RŮŽIČKY: Koncert u Všech svatých? Uf. Dopadlo to docela dost dobře. Přišlo asi 40 

diváků, na prohlídku jich možná bylo také tak nebo víc, ono se to pak trošku proměnilo, někdo odešel, 

jiný přišel. Že se akce povedla, o tom možná svědčí i to, že se Šakal nakonec nechal vyfotit mým 

mobilkem, což předtím prudce odmítal, pokýval hlavou a pravil, že to byla dobrá akcička! Což bych 

považoval za projev nejvyššího uznání. D.R. (Plzeň, 23.5. 2005) 
- D. R. (*1970) je básník, žije v Plzni a zde také pracuje jako učitel angličtiny na SPŠ elektrotechnické.  

 

* 

LISTOVÁNÍ 
* VÍTÁME:  
     Během jarních měsíců jsme se opět o kousek rozrostli. Už nejen řady, ale i žánry. Především s námi 

konečně navázala kontakt prozaička Renáta Vorbová (*1984), posluchačka Pedagogické fakulty 

Západočeské univerzity v Plzni (oboru čeština – psychologie). Knižně debutovala v pouhých sedmnácti 

letech! Dosud vydala dívčí romány Neříkej sbohem (Praha, Petra 2001) a Ztracené naděje (Praha, Petra 

2003).  

 

Renáta Vorbová 

MUŽ BEZ BUDOUCNOSTI 
 

     Pomalu začíná další mrazivá noc. V duchu uvažuji, kam se dnes vrtnu. Znal jsem jedno alespoň trošku 

teplé místo, kde jsem do včerejška přečkával tuhé zimní noci, ale po včerejším policejním zátahu je onen 

podchod uzavřený. A já nevím o jiném relativně teplém místečku. O místečku, kde bych mohl dneska 

složit hlavu. Nevím, kam ulehnu dnes, nevím, kam ulehnu zítra. Nevím nic. Slovo budoucnost je pro mě 

jen prázdný pojem. A nebývalo tomu vždycky tak… 

     Při této vzpomínce zatlačím slzu v oku. Ne, už nechci vzpomínat. Nemohu, vzpomínky se totiž 

zabodávají do mého srdce jako ostré jehličky. Tak ostré, že nemohu dýchat, nemohu ani žít. Nežiju, 

přežívám a doufám, že mé srdce ztvrdne natolik, že už v něm nikdy neucítím žádnou bolest, a zároveň vím, 

že to mi nebude nikdy dopřáno. 

     Někdy mám pocit, že už jsem jen netečná loutka bez citů, ale pak přijde den, třeba jako je ten dnešní, a 

těžké břemeno mého osudu na mě znovu krutě dolehne. A přitom můj život byl… Ne, nemá cenu myslet na 

to, co bylo, ale už není a nikdy nebude. 

     Dál míjím temné uličky a náhodné chodce, kteří si mě opovržlivě prohlížejí. Ne, neprohlížejí, za tolik 

jim nestojím. Jen na okamžik na mě spočine jejich zrak a hned zase spěchají dál, do tepla svých domovů. 

Chce se mi křičet. Promiňte, že kazím estetický dojem téhle ulice, promiňte, že jsem součástí VAŠÍ 

společnosti. Kdyby mezi vámi nás nebylo, společnosti by se ulehčilo. SPOLEČNOST. Ta samá 

“bezchybná” společnost, co mě dostala až na samé dno lidské existence. 

     Podívám se na jeden z panelových domů. Vidím rozsvícené pokoje, odrazy televizí a přímo cítím tu 

teplou rodinnou atmosféru za studenými zdmi paneláku. 

     Také jsem kdysi do takové rodiny patřil. Spěchaje z práce těšil jsem se na svou ženu, dvě krásné děti, 

teplé jídlo a voňavou postel, kde jsem spřádal své sny a plánoval budoucnost. Dnes už to nedělám. Na 

tvrdé lavičce v parku za dlouhých smutných nocí se dá těžko něco plánovat. Snad jen snít sny s trpkou 

jistotou, že se nikdy nenaplní. 
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     Zahalím se do svého chatrného zimníku. Přituhuje. Tahle noc bude kritická. Zajdu na benzínu, za 

poslední peníze si koupím láhev rumu a zamířím k parku. Už se ani nesnažím vyhledat nějaké teplé 

místečko, kde bych bez újmy mohl přečkat dnešní noc. Proč? Stejně tu budou zase další a další noci a 

přede mnou stejný problém. A já? Už ho nechci řešit. Nemám na to dostatek sil. Muž bez budoucnosti se 

přece nemůže bát smrti. A přece byly doby, kdy jsem měl svou budoucnost pěkně nalajnovanou. Nezbylo 

z ní nic. 

     Notně se napiju z láhve, abych nechal na dně své vzpomínky na minulost – krásné, ale příliš bolestivé. 

Dnes je nějaký zvláštní den, nejde to. Znovu si musím připomínat den, kdy se vše zhatilo, nejčernější den 

mého života. Srdcem mi opět projede už tak důvěrně známá bolest. Tenkrát, když jsem se ocitl ze dne na 

den ve vyšetřovací vazbě, myslel jsem si, že je to jen krutý omyl, který se musí vysvětlit. Snad bych se tomu 

i zasmál. Smích mě však přešel, když mě soud poslal na dva roky bezpodmínečně do vězení. Poslední 

pohled na manželku, na ty hajzly, co to na mě ušili, a pak už jsem svět sledoval jen přes studené mříže 

žaláře, kde jsem si musel odpykat svůj nekonečný trest. Trest za nic. Celé dva roky jsem s nenávistí 

spřádal myšlenky na pomstu svým nadřízeným, kteří se chytře domluvili a unikli vězení tím, že podvodné 

finanční machinace v naší firmě hodili na mě. Celé dva roky jsem si vyčítal, jak jsem mohl být tak slepý a 

neprohlédnout dříve, co se kolem mě v práci děje. Stokrát jsem si říkal: KDYBYCH TENKRÁT…, ale 

bylo pozdě, spadla klec. Když jsem se konečně mohl poprvé nadechnout sladké vůně svobody, k pomstě 

přes mé plány nedošlo. To, co mě čekalo na svobodě, mě zlomilo definitivně. 

     V mé posteli vedle mé manželky noc co noc uléhá cizí muž, kterému mé vlastní děti říkají tati. A já 

přišel definitivně o všechno. Nezbylo mi už nic. Byl jsem rázem uvrhnut do mnohem tvrdšího žaláře – 

žaláře samoty. A to s rozsudkem na doživotí. 

     Nejhorší bylo, že žena, s kterou jsem strávil pět let života, mi nikdy neuvěřila, že jsem nevinný. Jak by 

mi potom mohli uvěřit cizí lidi, co mě soudili? 

     Dopiju láhev rumu, ale bohužel se mi nezdá, že by alkohol nějak zvlášť otupil mou mysl, i když jsem po 

tom toužil ze všeho nejvíc. Dokonce ani nezahřál. Dnes je opravdu hrozná zima, otřesu se a schoulím se 

do klubíčka, abych si udržel co nejvíce tělesného tepla. Nepomáhá to, zima prostupuje celým mým tělem. 

     Znovu si vybavím svou manželku. Ne tu ženu s tvrdým pohledem, co mě odehnala od prahu NAŠEHO 

domova, ale tu ženu, která mě vždycky dokázala povzbudit laskavým slovem a vřelým pohledem. Zavřu 

oči, abych cítil znovu teplo jejích dlaní. Ano, opravdu ho cítím. Už mi není taková zima. Cítím, jak se 

teplo rozlévá po celém mém těle. Skoro cítím, jak si vedle mě uléhá můj syn a je mi stále větší teplo. Tak 

příjemné… Už dlouho jsem ho nezažil. Z dálky slyším, jako by má ještě maličká dcerka na mě volala. 

“Tatínku…” Chci jí odpovědět, jít za ní, ale nemohu, propadám se do hlubokého spánku. Usínám 

s úsměvem. Vím, že mí nejbližší jsou se mnou. 

     A tak jediné, co po muži bez budoucnosti zůstalo, bylo pár řádek o umrzlém bezdomovci 

zaznamenaných v černé kronice jednoho nejmenovaného deníku. 
 

 
 

     Studentka střední školy Libuše Weinerová z Plzně se zaměřuje zejména na prózu s přírodní 

tematikou a své práce publikuje zatím na internetu. 

 

Libuše Weinerová 

ŠPAČKOVÉ 
 

     “Mí poddaní, mám pro vás dobrou zprávu, naši zvědové objevili krásnou třešňovou alej. Kdo má hlad 

a chuť, poleťte. Odlet za 5 min.” 

 

Mimořádně zpravodajství 
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     Hlásím se vám mimořádně z třešňové aleje. Jak jistě všichni víte a pamatujete, ještě před chvílí jsme 

vám tuhletu alej ukazovali jako mimořádnou. Byla zde nejlepší úroda třešní v České Republice. A teď zde 

zbyly jen holé stromy a na zemi jen záplava pecek. Mnozí si teď řeknete: “To není možné? Jak se to 

mohlo stát?” Na to je v celku lehká odpověď. Třešňovou alej navštívilo hejno nedočkavých špačků. 

Zeptáme se teď náhodného pozorovatele, který vše viděl a může nám o tom podat svědectví: 

     Byl krásný letní večer. Žito s příměsí hrášku si něco šeptalo. Letní sluníčko zapadalo. Najednou se 

setmělo! Vesničané se diví. Co se to děje? Nepřichází apokalypsa? Tu najednou někdo vykřikl: “Když je 

to prosté, jsou to špačkové! Ach ne, míří přímo na naši alej. Poběžte!” Černé hejno dosedlo a začali si 

pást svá černá bříška. Nedalo se nic dělat. Všichni jsme stáli a pozorovali, co nám to špačkové dělají. Po 

nějaké chvíli se ozval jeden  špaček, nejspíš velitel, a něco zakdákal. Myslím, že to mohlo být něco ve 

smyslu: “Všichni zvedat! Letíme pryč! Tady toho moc nezbývá. Jdeme navštívit nějakou jinou alej!” Po 

tom zakdákání se všichni najednou zvedli a odletěli. Nám zbyli jen pecky a oči pro pláč. 

     Teď všichni znáte naše tajemství. Ano špačkové způsobili tuto škodu. Činí několik desítek tisíc. 

Hlídejte pečlivě své ovocné stromy. Na ptáky jsme krátcí ptáci. 
 

 
 

     Díky Davidu Růžičkovi jsme se seznámili s Martou Bauerovou (*1983) z Plzně. Maturovala na 

Soukromé střední umělecko-průmyslové škole Zámeček, píše básně a písňové texty, z nichž některé již 

byly zhudebněny. 

 

Marta Bauerová 

 

SRŠEŇ 
 

Za plotem ze sýra slova se rojila 

rychle až zranila sršně 

Lítal si v ovzduší 

kde nikdo neruší 

nálady červený višně 
 

Volný let 

radostný bzučení 

Tam a zpět 

do uší zašumí 

tam a zpět 

tam a zpět 
 

 

 

Za plotem ze sýra 

sršeň se probírá 

prohlíží křídla a nožky 

Tělo má bolavý 

Andělé u hlavy 

v bělostných košilkách sošky 

 

*     *     * 
 

Pro vztah letmý 

Co vznikl ze tmy 

Schovám slunce ve fusekli 

Až propálí díru v patě 

Vykoupeš se v jeho zlatě

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

Nelétej příliš vysoko! Všimnou si toho. 
(Victor Hugo) 

 

* OCHOČENÉ SMRTI VIKTORIE RYBÁKOVÉ. Pražské nakladatelství Concordia právě vydalo 

básnickou sbírku Viktorie Rybákové (*1961), básnířky, kreslířky a fotografky z Chebu. Knížka s 

názvem Ochočené smrti (o čem jiném než o smrti?!), s ilustracemi autorky a doslovem Vladimíra 

Novotného, má 96 stran a prodává se za 99,- Kč. Je k dostání v distribuční síti Kosmas a na adrese: 

Nakladatelství Concordia, Bělohorská 99, 169 00 Praha 6, www.nakladatelstviconcordia.cz.  
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Viktorie Rybáková 

*    *     * 
 

Svět se mi směje: 

klec nebo bludiště? 

hranice zmizely a věčnost bdí 

za touhle vysokou hladovou zdí 

světu se směji já: 

pohřebiště! 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* Ve středu 1. června 2005 v 16.00 hodin jsou členové Střediska západočeských spisovatelů v Plzni 

zváni do restaurace Bakchus (Plzeň, Veleslavínova ul.) na výroční členskou schůzi SZS s volbou nového 

výboru a revizní komise. Účast všech nutná! 

 

* Ve středu 1. června 2005 v 19.00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na křest publikace Alena Vávrové (*1952) z Františkových 

Lázní – Záložky. Uvádí Jiří Hlobil, hudební doprovod Vašík Greif. 

 

* V úterý 7. června 2005 v 17.00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně (B. Smetany 

13) na Božskou komedii. Účinkují Taťjana Fischerová, Milan Friedl, Rudolf Pellar, Alfred Strejček a Jan 

Doležel (varhany). Vstupné dobrovolné. 

 

* Ve středu 8. června 2005 ve 13.30 hodin zve šéfredaktor Dr. Vladimír Novotný redaktory a členy 

redakční rady Plže do poradní síně Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na pravidelný aktiv redakční 

rady měsíčníku.  

 

* Ve středu 8. června 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 večer básnířek Ason-klubu: 

Pavly Přesličkové (*1982) a Ireny Velichové (*1987). Hudební doprovod skupina 3 hadi (el. kytara - 

Jiří Přeslička, akustická kytara - Pavel Srnka, basskytara - Jiří Petrák). Vstup volný. 

 

* V pondělí 13. června 2005 v 16.00 hodin jste zváni do Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje 

(Plzeň, Smetanovy sady 2) na vernisáž výstavy knih a fotografií k XV. výročí Střediska západočeských 

spisovatelů v Plzni. Otevřeno v pondělí až pátek v 9.00 až 17.00 hodin. 

 

* Ve středu 15. června 2005 v 19.00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na křest básnické sbírky Viktorie Rybákové (*1961) z Chebu - 

Ochočené smrti. Uvádí Vladimír Novotný, prezentují Radim Kopáč a Helena Šlesingerová.  

 

* V sobotu 18. června 2005 od 10.30 do 21.00 hodin Vás Ason-klub spolu se sdružením Hrad 

Velhartice srdečně zvou na V. ročník festivalu Den poezie na velhartickém hradě. Autorská čtení, 

literární přednášky, koncerty, výstavy… 

mailto:jablon@centrum.cz
http://www.jablon.wz.cz/
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* Ve úterý 21. června 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 23. června 2005 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 

večer s názvem LOLITA & GOLEM: pásmo písní na texty J. Ortena, F. Halase a J. Morissona (kytara, 

housle, bonga…). Vstupné 10,- Kč.                                                

 

* 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 VÝLET 

 
* SOBOTECKO – ČESKÝ RÁJ. Kruh přátel knižní kultury, který působí při Knihovně města Plzně, 

pořádá pro své členy a další zájemce z řad veřejnosti opět svůj tradiční literární výlet. Tentokrát to bude 

ve čtvrtek 14. července 2005 Sobotecko – český ráj. Trasa: Plzeň – (Praha – Mladá Boleslav) – Sobotka 

(prohlídka Šrámkova domu, Šolcova statku, stavení u hrobu V. Šolce, F. Šrámka a O. Daňka) – hrad 

pecka – Miletín – (Erbenův dům) – Staré Hrady (archiv, pracovna J. Vrchlického a B. Němcové) – Plzeň. 

Odjezd v 7.30 hodin od Pekla, návrat tamtéž po 21.00 hod.  večerní. Cena 395,- Kč (při plném 

vstupném), 370,- Kč (při slevovém vstupném – důchodci, studenti). Písemné přihlášky s úhradou v plné 

výši se přijímají až do obsazení autobusu v kanceláři Polanovy síně KmP či v odd. mládeže (Knihovna 

města Plzně, B. Smetany 13 – 2. či 1. patro, 305 94 Plzeň, tel.: 377 201 426 – 7). Tiskopis přihlášky 

můžete získat také v Ason-klubu. 

 

* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNÍŽKA 2005. Výstaviště v Lysé nad Labem u příležitosti II. ročníku 

Polabského knižního veletrhu vyhlásilo literární soutěž na téma Moje nejoblíbenější knížka. Soutěž je 

určena dětem i dospělým a bude hodnocena v kategoriích 6 až 10 let, 10 až 15 let a nad 15 let. Lze zaslat 

práce psané rukou (o max. rozsahu 2 strany A4), na stroji nebo počítači (o max. rozsahu 1 strana A4). 

Úkolem soutěžících je vystihnout neopakovatelnost či jedinečnost knížky, kterou chtějí představit. 

Mohou též vylíčit důvody, proč právě tato knížka se stala jejich nejoblíbenější. Porota vyhodnotí a 

odmění v každé kategorii tři nejlepší práce. Vybraní autoři budou pozváni na slavnostní předání cen, při 

němž budou jejich texty představeny na veřejném čtení. Uzávěrka je 25. června 2005. Adresa: 

Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, 289 27 Lysá nad Labem, e-mail: vll@vll.cz. 
 

* STÁTNÍ CENA ZA LITERATURU A STÁTNÍ CENA ZA PŘEKLADATELSKÉ DÍLO 2005. 

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že k 28. říjnu 2005 budou opět uděleny Státní cena za literaturu a 

Státní cena za překladatelské dílo. Státní cena za literaturu se uděluje autorovi k ohodnocení 

významného původního literární díla vydaného v českém jazyce v roce 2005 nebo v roce předcházejícím. 

Lze ji rovněž udělit k ohodnocení dosavadní literární tvorby. Cenu tvoří diplom a peněžní odměna ve 

výši 250.000,- Kč. Státní cena za překladatelské dílo se uděluje k ohodnocení překladu literárního díla 

z cizího jazyka do českého vydaného v roce 2005 nebo v roce předcházejícím, s přihlédnutím k 

dosavadní činnosti autora překladu v oblasti překladů literárních děl. Lze ji rovněž udělit k ohodnocení 

dosavadní činnosti autora v oblasti překladů literárních děl. Cenu tvoří diplom a peněžní odměna ve výši 
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125.000,- Kč. Návrhy na udělení mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, písemný návrh musí 

obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu navrženého autora, podrobnou charakteristiku osoby 

a díla, bibliografii a zdůvodnění návrhu. O udělení uvedených státních cen rozhoduje ministr kultury na 

základě doporučení jím jmenovaných poradních orgánů. Uzávěrka je 30. června 2005. Adresa: 

Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1, tel.: 257 085 

221, e-mail: kvetuse.novakova@mkcr.cr (PhDr. Květuše Nováková); http://www.mkcr.cz.  

 

* NEPIŠTE DO ŠUPLÍKU 2005. Městská knihovna Kladno vyhlašuje VII. ročník literární soutěže 

Nepište do šuplíku. Soutěže se může zúčastnit každý začínající autor z  České republiky, který se 

literární tvorbou nezabývá profesionálně. Při hodnocení budou posuzováni ve věkových skupinách: 10 – 

15 let a 16 – 20 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce poezie (min. 3 básně) a prózy (mladší 

autoři max. 5 stran, starší max. 15 stran) psané čitelně rukou, na stroji nebo počítači po jedné straně 

papíru formátu A4, ve trojím vyhotovení. (Ve výjimečných případech je možné připustit překročení 

určeného rozsahu stran.) K textům přiložte vyplněnou přihlášku (jméno a příjmení, datum narození, 

adresu bydliště, telefon, e-mail, seznam odevzdaných prací a souhlas s publikováním). Uzávěrka je 30. 

června 2005. Adresa: Ústřední půjčovna dětské knihy, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, tel.: 312 608 

288, http.//www.mkkl.cz. Příspěvky mohou být zaslány také e-mailem. (Máte-li práce v elektronické 

podobě, přiložte je k textu navíc na disketě, usnadníte tím publikování a zveřejnění na webu.) Práce bude 

hodnotit odborná porota, tři nejlepší příspěvky v každé žánrové a věkové kategorii budou oceněny a 

rovněž zveřejněny na webových stránkách knihovny. Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit 

nebo rozdělit. 
 

* TÝNIŠŤSKÝ LITERÁRNÍ PARNAS 2005. KC - divadlo Týniště nad Orlicí, DDM Sluníčko, DS 

Jirásek - skupina Temno, kulturní komise při MěÚ a starosta města Týniště nad Orlicí vyhlašují v rámci 

Týnišťského divadelního podzimu VI. ročník literární soutěže Týnišťský literární Parnas. Autoři 

prózy a poezie budou hodnoceni ve věkových kategoriích: a) 15 až 18 let, b) 19 až 25 let, c) nad 25 let, d) 

autoři zvláštní kategorie nad 15 let se dále mohou ucházet o Cenu starosty města prací na téma: “Má 

vzpomínka na svět Julese Vernea”. Lze zaslat max. 3 dosud nepublikované a do jiné soutěže 

nepřihlášené práce, psané na stroji nebo počítači, v pěti vyhotoveních. Soutěž je anonymní. Příspěvky 

nepodepisujte, pouze sešijte a očíslujte jednotlivé stránky každé práce. Do obálky k textům přiložte lístek 

se jménem a příjmením, datem narození, písmenem soutěžní kategorie a ofrankovanou obálkou s Vaší 

adresou (čitelně, hůlkovým písmem!). Uzávěrka je 31. července 2005. Adresa: Jitka Březková, Na 

Střezině 345, 500 03 Hradec Králové; e-mail: parnas@tiscali.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené 

s literárním seminářem a čtením vítězných děl se uskuteční v sobotu 5. listopadu 2005 od 9.00 do 13.00 

hodin v malém sále KC - divadle Týniště nad Orlicí. Pozvánky a výsledky Vám budou zaslány poštou. 

Všem osobně přítomným na vyhodnocení bude též předána Ročenka Týnišťského literárního Parnasu, 

poštou ji pořadatelé nezasílají, budete si ji však moci stáhnout na stránkách: http://parnas.zde.cz. 

Pořadatelé si vyhrazují právo publikovat vítězné práce navíc v Týnišťském zpravodaji a v regionálních 

denících bez nároku na honorář. 
 

* SOUTĚŽ O PŮVODNÍ DIVADELNÍ HRU 2005. Divadlo Vikadlo vypsalo soutěž o původní 

divadelní hru. Lze zaslat dosud nikdy neuvedenou divadelní hru (v níž budou vystupovat max. 4 herci), 

a to v písemné formě nebo na elektronickém nosiči (disketa, CDROM). Uzávěrka je 30. září 2005. 

Adresa: Divadlo Vikadlo, Bořivojova 86, 130 00 Praha 3; http://www.vikadlo.cz. Soutěž je dotována 

částkou 30.000,- Kč. Vikadlo si vyhrazuje právo první cenu neudělit. Vybraná hra bude uvedena v 

Divadle Vikadlo a divadlo ji také vydá knižně. 

 
* LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2005. Městská knihovna Klatovy pod záštitou Obce spisovatelů – Střediska 

západočeských spisovatelů v Plzni, starosty města Klatov, Českého rozhlasu Plzeň a Klatovského 

mailto:parnas@xxx.cz
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deníku, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Západočeské energetiky, a. s. Plzeň vyhlašuje 

XV. ročník soutěže Literární Šumava. Soutěže se může zúčastnit každý autor starší 15 let, který není 

profesionálním spisovatelem nebo novinářem. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oboru 

poezie (3 – 5 básní) a prózy (max. 5 stran textu), psané na stroji nebo počítači na formátu A4, ve čtyřech 

vyhotoveních. Práce lze zaslat rovněž e-mailem ve formátu DOC (MS Word 95, 97, 2000) nebo RTF. (V 

dokumentu nesmí být vloženy žádné obrázky a musí být použity základní znakové sady.) Příspěvky 

mohou být na volné téma, hlavní cena bude udělena za příspěvek vztahující se k Šumavě a Pošumaví. 

Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu vč. telefonu a e-mailu, školu či 

povolání. Uzávěrka je 30. září 2005. Adresa: Městská knihovna Klatovy, Balbínova 59, 339 01 Klatovy, 

e-mail: soutez@knih-kt.cz, http://www.knih-kt.cz. Práce bude hodnotit odborná porota, a to ve dvou 

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

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

vyhodnoceny a odměněny nejlepší příspěvky.  

 
 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* TOVÁRNA NA ABSOLUTNO ČASOPISU TVAR. Redakce literárního obtýdeníku Tvar 

připravuje novou rubriku s názvem Továrna na absolutno. Bude určena začínajícím či dosud publikačně 

neprovařeným básníkům. Redaktoři se zavázali každou dávku veršů pečlivě prostudovat, ty pozoruhodné 

pak zveřejnit. Rubrika prý má kromě jiného sloužit jako přípravka na literární provoz, na věčné ústrky, 

negativní posudky, odmítání ze strany nakladatelských domů, ba na uštěpačné kritiky, na to, že někdo 

bude vašim veršům rozumět lépe než vy apod. Vybrané texty budou komentovat a šetřit vás prý nebudou. 

Verše posílejte poštou či e-mailem s označením “Továrna na absolutno”, připojte jméno a příjmení, 

kontaktní adresu, případně další údaje o autorovi. Adresa: Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, e-mail: 

tvar@ucl.cas.cz. 
 

* ROZHLASOVÁ RELACE JIHOČESKÉ KATASTROFANKY. 

 
Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Literární obci známý soubor Katastrofanka získal vlastní rozhlasovou 

relaci na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. V každém pořadu chce Katastrofanka uvádět 

jednoho zajímavého básníka nebo literáta. Pokud máte zájem o vystoupení v této relaci, napište Josefu 

Musilovi z Katastrofanky a přiložte ukázky svých děl (e-mail: agrevue@agrevue.com). Jedná se sice o 

jihočeské vysílání, ale po internetu je pořad ověřeně slyšitelný i v USA. Jeden z pilotních dílů 19. června 

2005 od 19.30 hod. Hodně štěstí, Zora (Praha, 20.5. 2005) 
 

 
 

* AUTORSKÉ ČTENÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ V DOMAŽLICÍCH.  
 
     Od MARTINA ZAJÍČKA: Výzva! Zdravím přátelé. Každý kdo by se chtěl podílet jako účinkující na 

druhém ročníku čtení vlastní tvorby v Domově důchodců v Domažlicích bude vítán. Potěšme svou 

tvorbou i ty, kteří si jí nemohou vychutnat v pohodlí kavárenských křesel. Hezké léto! jukl@e-mail.cz 

(Domažlice, 24.5. 2005) 

 

mailto:reditel@knih-kt.cz
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* 

LITERÁRNÍ DÍLNY, ŠKOLY A KURZY 
 

* WORKSHOP S PETREM VÁŠOU. Plzeňská kulturní kavárna Jabloň plánuje na podzimní měsíce 

(pravděpodobně říjen či listopad) uspořádat dvoudenní workshop s Petrem Vášou, legendárním 

“fyzickým” básníkem. Kdo má předběžný zájem, nechť se přihlásí na adrese: 

jablon.workshop@centrum.cz. Uveďte celé jméno a telefonní kontakt. Cena s jídlem a noclehy se 

(podle počtu účastníků) prý bude pohybovat okolo 1.000,- Kč. - Petr Váša působí jako zpěvák, skladatel, 

výtvarník, hlasový experimentátor a performer. Založil experimentální rockovou skupinu Z kopce (1985), kterou později 

přejmenoval na Ošklid (1987) a ještě později na A-Beat (1990). Vydal několik EP a LP, avšak v 90. letech se vydal jiným, 

nerockovým směrem. Začal se věnovat tzv. fyzickému básnictví, v němž propojoval své rockerství s hlasovými experimenty, 

pohybem, výtvarným uměním a poezií. Vydal několik audionahrávek (Ooo Luna Nulla, Lišák je lišák, 

Cirkus-Chaos-Minaret) a publikací, naposledy letos v dubnu sbírku textů a kreseb Návrat Plavce Jindřicha. V roce 2000 se 

vrátil na rocková pódia se skupinou Ty syčáci.  

 

* ARS POETIKA. Nejširšímu okruhu zájemců jsou určeny literárně-výtvarné dílny v Ježkově u 

Zábřezí (ze Dvora Králové nad Labem do Doubravice a odtud do Zábřezí), které se uskuteční ve dnech 

30. července až 8. srpna 2005 pod názvem ARS POETIKA – Duchovní cesta básníkova. Dílny jsou 

pokusem o zachycení tiché všední poezie života v rozmanitosti jejích forem. Průvodci budou účastníkům 

básníci, kteří se uměli dotýkat středu věcí (Mácha, Březina, Hlaváček, Halas, Holan a Weiner), každý 

den programu je zasvěcen jednomu básníkovi a jeho duchovní cestě. Dopoledne budou věnována zábavě 

a nápaditým hrám, odpoledne pak tvořivým činnostem, četbě, grafickým technikám apod. Součástí 

programu budou též nedělní mše svaté a putování za barokním sochařem Matyášem Bernardem Braunem 

v okolí Kuksu u Dvora Králové. Každý večer od cca 19.00 hodin se uskuteční setkání se zajímavými 

osobnostmi současné kultury (viz např. Radovan Lukavský, Petr Borkovec, Vladimír Justl, Jan Halas, 

Václav Cílek aj). Cena programu vč. stravy a ubytování je 1.650,- Kč. Ubytování v lese. Kontakt, 

přihlášky a více informací: Tereza Vlčková, Rašínova 387, 549 01 Nové Město nad Metují, e-mail: 

terez.vlckova@centrum.cz, tel.: 274 865 203 (večer, všední dny), 736 176 635; František Burda, Severní 

765, 500 03 Hradec Králové III, e-mail: feaurmont@centrum.cz, tel.: 732 207 029.  

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Když se řekne dialog aneb Rozhovory epické a lyrické 
 

     Tak samozřejmě jako se člověk postaví a chodí, začne mluvit s ostatními lidmi. To by pak jeden 

nevěřil, jak je obtížné dostat tuhle druhou samozřejmost do psaného textu! Dialogos od slovesa 

dialogein, tedy rozmlouvati, neznamená totiž – alespoň v reálu – jen mluvit na toho druhého, ale také 

reagovat na to, co říká, a to už je i kus psychologie! 

     Když to vezmeme pěkně od Adama, v případě našem od Homéra, uvidíme, že v epice kořenů 

prastarých mnoho skutečně životných dialogů nenalezneme. A není to jen tehdy, když spolu hovoří 

nesmrtní bozi. I při promluvě dvou bojovníků k sobě navzájem si tak trochu každý “drží svou” – jeden 

řekne, co má na srdci, druhý, co má na srdci zas on, ale veškerou reakci na projevy toho druhého víc nežli 

slova obstarají kopí a meče.  

     Tak v 1. zpěvu Íliady při hádce Achillea s Agamemnónem čteme: Rychlý Péleův syn, naň posupně 

pohleděv pravil:/ “Nastojte! Nestoudnost jest tvůj plášť, ó sobecká duše!/…(dále už jen já, jenom já)” – 

/Jemu zas Agamemnón dal odpověď, vládyka mužstva:/ “Utíkej, když tvá mysl tě pobádá, nebudu já tě/ 

prosit, bys pro mne tu byl -…(a dále líčí předmět sporu).” … /Řekl, a Péleovec se rozlítil – uvnitř mu 

srdce/ v zmužilých prsou jeho se na dvé rozmýšlet jalo,/ zdali by břitký meč měl vytasit od statné kyčle,/… 

     Homérovské “protodialogy”, jak si dovolíme je nazvat, jsou charakteristické rozsáhlými replikami: 

hranice mezi dvěma monology a dialogem je kromě užití uvozovacích vět patrná ze snahy autora po 

mailto:jablon.workshop@centrum.cz
mailto:terez.vlckova@centrum.cz
mailto:feaurmont@centrum.cz
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zachycení oné reakce jedné postavy na výpověď té druhé. Způsob tohoto ztvárnění je “slavnostní”, a 

v důsledku toho poněkud toporný: skutečné reagování je pouze v samém začátku repliky, dál jde spíše o 

monologickou promluvu. Mimochodem Homér zná i rychlejší střídání replik, ale užívá ho v porovnání 

s monology následovanými dějovým líčením a “protodialogy” daleko méně a v dějově méně důležitých 

částech skladby. 

     A protože Homér byl klasikem žánru, zůstal tenhle protodialog po dlouhou dobu v epice zakořeněný.  

     Dialogem se v antice pyšnily i mnohé útvary lyrické. Tak v idyle k sobě mluvívají dva pastýři. Jejich 

promluvy na sebe obsahově navazovat rozhodně nemusejí (především při jejich pěveckém turnaji), ale 

musejí na sebe navazovat přísně metricky. Tehdejší čtenáři to považovali za navazování dostatečné a 

vrcholně krásné. Inu, nelze nežli obdivovat literární kultivovanost antického čtenáře. Geniální Horatius 

pak v několika básních dovede k dokonalosti i formálně obdobný lyrický dialog milostný.  

     ON: “Dokud tobě jsem drahý byl,/ dokud šťastnější sok,mládím jenž předčí mne,/ neobjímal tvou 

sněžnou šíj,/ v štěstí větším jsem žil nežli sám perský král./” ONA: “Dokud k jiné jsi neplál víc,/ dokud 

Lydie tvá nebyla za Chloou,/ znělo jméno mé ze všech úst,/ slávou předčila já nad římskou Ilii.” (Hor. 

Od. III.9) 

     A co román, řekne si znalec literatury. Ten má také své kořeny v antice. A když se dnešnímu čtenáři 

řekne dialog, většina si vybaví právě tento, dnes snad nejpopulárnější žánr. Román vznikl v helénistické 

Alexandrii. Šlo původně o žánr na okraji umělecké literatury. Obsah byl poutavý: láska, která se sobě 

dostane až po přemnoha osudových strastech, intriky, loupežníci, exotika, snad jen ta erotika chyběla. 

Obsahu odpovídá i dialog: 

     Theagenés se bil do hlavy, rval si vlasy a naříkal: “Kéž bych dnes zemřel! Kéž by se všechno skončilo 

a rozplynulo se, obavy, nebezpečí, strasti, naděje i láska! Chariklea je pryč, je ztracen i Theagenés! 

(následuje monolog) Protože při těch slovech prohlížel dýku, chytil ho Knémón náhle za ruku a pustil se 

do něho:  “Co to má znamenat, Theagene? Proč pro ni pláčeš, když žije? …Theagenés mu odpověděl: 

“To můžeš povídat bláznům a dětem, Knémóne. Cos mi to udělal, že jsi mne vyrval z náručí tak sladké 

smrti!” (následuje dějové líčení). 

     Jak vidno, podle Etiopských příběhů by se dalo dobře natočit pár desítek dílů argentinské telenovely. 

Soudíme, že některé vlastnosti žánrů na okraji umělecké literatury neprodělaly za ta staletí příliš mnoho 

na vývoji. 

     Když se všude okolo tak mnoho mluvilo, jako na ulicích Říma (a to platí dodnes), to neměli ti klasičtí 

autoři uši, aby tahle slova přenesli do tak vyspělé literatury, napadne zvídavého čtenáře. I slyšeli, i 

zapsali. Ale museli k tomu mít speciální žánr. A tímhle žánrem byly satiry, původně přerůzné básně 

s obsahem z běžného života. Běžná v nich měla být i mluva, a tedy dialogy, jak soudí i Horatius:  

     …náhle tu kdosi přiběhne ke mně, jen jménem mi známý,/ za ruku chopí a ptá se: “Můj nejdražší, jak 

se ti daří?”/ “Dobře, jak právě to jde a přeji ti vše, co jen sám chceš.”/ Když mi stále byl v patách, tu táži 

se: “Chceš ještě něco?”/ “Znáš mne as, jsem vzdělancem též.” “Tím dražší mi tedy/ budeš,” odpovím já 

a snažně se zbýti ho dychtě,/ hned jdu rychleji vpřed… (Hor. Sat. I.9) 

     K žánru satiry patří i zdaleka nejzdařilejší antický román, Petroniův Satyricon, ale ani jeho dialogy 

formou nepřekročí “homérovské” hranice; pouze obsah je o mnoho eroticky otevřenější, inu Neronova 

úpadková doba. Takže o skutečně hodnotném dialogu, jednom, který vybudoval celý literární druh, a 

jiném, který se stal  dokonce samostatným literárním žánrem, až příště. 
 

- I. G. (*1970) žije v Plzni a působí jako učitelka češtiny a latiny na středních i vysokých školách. Spolu  

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

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
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* ZORA ŠIMŮNKOVÁ: O knize Lubomíra Mikiska Přání: 

     Byla jsem první den nemocná, když mi pošta donesla knihu pana Mikiska. – Fajn, řekla jsem si, budu 

mít co číst. A chystala jsem se na “četbu jedním dechem”. Jenže to mi nejde. Povídky pana Mikiska si 

musím dávkovat – jednu denně. Vyžadují přemýšlení, nedají se číst jen pro zábavu. Důležité nejsou kulisy 

– matky nechávají malé holčičky samotné doma stejně tak v Praze jako v Paříži, New Yorku, Sydney nebo 

Moskvě. Dávné lásky se dají potkat všude atd. Povídky by se nutně nemusely ani odehrávat v současnosti 

– dvacet let dopředu či dozadu by, myslím, chování postav nijak významně neovlivnilo. Hrdinové 

nebudují žádný –ismus, nechtějí přetvořit svět a dobu. Snaží se vyznat v soukolí vztahů s blízkými lidmi, 

vyrovnat se s překvapeními, které jim přináší.  

     Čtu a říkám si: - ano, tohle se mi stalo, a tohle znám od sousedů, a tohle se klidně stát může. V knize 

není zápletka, které bych nevěřila.  

     Ovšem – nevěřím tak úplně některým koncům – např. Večer pro dva. Nevěřím, že by skončil tak 

nadějně jen proto, že před restaurací pláče nějaké dítě v kočárku. Myslím, že ve skutečnosti by lékař 

v souvislosti s pozdním těhotenstvím neužil slova “radostná novinka”. (Většinou se ptají: - Chcete si to 

nechat? – aspoň v Praze a i mladých holek.) Ale stát se to jistě může – zvlášť v povídce.  

     Přeju panu Mikiskovi, aby se jeho kniha dostala k lidem s vnímavou hlavou a srdcem – a dočkala se 

třeba i dotisku, neřku-li dalších vydání. Je psaná krásnou češtinou, hezkým stylem. Už z podstaty 

zápletek se nemůže stát ležákem – nezestárne. (Praha, 28.4. 2005) 
- Z. Š. (*1965) je básnířka, prozaička a organizátorka literárního života, žije v Praze a pracuje jako knihovnice v Knihovně 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

 

* JOSEF KOROUS: Ó Šakale! Jak jsi moudrý, jak jsi mocný!  

     Poníženě tě prosím, Ó Šakale, napiš kritiku také na mé mizerné dílo. Vím, že neumím psát, vím, že 

jsem trapný a neschopný pisálek, zasloužím potrestat za poskvrnění stránek Plže. Děkuji, Ó Šakale. 

(Losiná – Plzeň, 1.5. 2005) 
- J. K. (*1983) je prozaik, žije v Losiné (okr. Plzeň – jih) a pracuje v Městské charitě Plzeň. 

 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Probůh, já si dělám srandu: 

     “Když chceš dělat legraci,” říká manželka, “tak se kousni. Jen lidi naštveš a stejně ti neporozumí!” 

Lepší je být pokousán než být smutný! A že bych byl tak z totality vyškolen v jinotajích, že mi nalítli? 

     a) V. N.: “Náramně jsem se nerozškaredil!” Nápis na památníček je přece z rodu Krtků a Van! 

     b) L. V.: Vůbec jsi se mne nedotkl a nikdy jsem rozezlen nebyl, teď ani dřív, jen jsem nechtěl, abys byl 

smutný, a toužil jsem  trochu si s přítelem popovídat. Ale v době, kdy člověk kolem sebe vidí tolik 

nevraživosti a současně povznesenosti, myslím, že  by mělo být mezi lidem víc srandy a empatie. 

Mikropovídkou Usmíření jsem tě nachytal: je to přece podobenství či varianta na tvoje Zrcadlo. Zrcadlo, 

to byl ten mudřecův kouzelný předmět, ostatní je ilustrační vata, tedy střet byl pouze zdánlivý, 

“zrcadelní”! Metaforickou vějičku z trojky jsem myslel takto: Bílý plášť nosí jen podivný zloděj a 

podivný hlídač: oba jsou bílými vranami své profese, jen symboly kontrastní stejnosti v osamění noci. 

Princeznin šáteček se slzami: je metaforou princezny, ta je metaforou čistoty a současně víry. 

V okamžiku, kdy se zloděj s hlídačem spřátelí a začínají spolu splývat v jednu osobu, se stává šáteček- 

princezna společnou “dcerou” i ideou. (Plzeň, 4.5. 2005) 
- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik, dramatik, herec i režisér Divadla pro Nepřítomného Diváka, žije v Plzni. 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Zavilí šakali vyli aneb Libor versus Lubomír: 

     Nikdy jsem netušil, že šakal je tvor tak bipolární: na jedné straně s iracionálním čichem na čišení, na 

druhé straně tak fundovaný v posuzování slovesného útvaru pomocí strojírenské terminologie. Chybí 

střed: věcný rozbor. A kamenem úrazu je rozdílný naturel obou literátů na L: 

     Libor D. A. Š. je drsňák, střelec, expresivní typ s ostře formulovaným vyústěním díla, byť někdy  méně 

srozumitelným. Lubomír je trochu stydlivý impresionista, který nechává čtenáře domýšlet. Dovolím si tři 

poznámky: 
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a) Povídky Lubomíra Mikiska umělé nejsou, jen obnažují často skryté neuralgické body lidských 

situací a vztahů.  

b) Stupeň dotažení pointy je věcí vkusu: příliš dotažená pointa uzavírá příběh, ale současně ho 

zbavuje alternativních řešení, čtenáře spíše poučuje o světě mimo něj. Málo dotažená pointa staví 

před čtenáře otázky a do příběhu a jeho řešení ho zatahuje. Přistoupíme-li na impresivní citlivost, 

zjistíme, že Mikisek podává vyvážené příběhy, i když jen načrtnuté postavy, a při pozorném čtení 

poznáme, že “fandí” správné straně. A že gordický uzel vztahů nerozetne? Ukončení  otázkou je 

často čestnější než diskutabilní konstrukce. Mikisek je spíše autorem povzdechu “to je život, moje 

srdce!” než výkřiku “ jsem inženýr průbojné hlavy”.  

c) Srovnání se Škvoreckým pokulhává. Škvorecký je širokodechý expresionista s poměrně 

jednoznačným hlavním hrdinou - trochu sentimentálně nešťastným otrkaným intelektuálem. 

Příběh rozvětvuje a vpouští do něho vnější svět a více motivů. Mikiskovi hrdinové jsou prostší, 

lidovější, různorodější, se stigmatem nenaplnění života, symetricky zobrazovaní zvnitřku, na 

úsporné ploše, s minimem rekvizit a vedlejších odboček. V Mikiskově povídce V jiném světě je 

sice stejné prostředí jako ve Škvoreckého Legendě Emöke, ale tím podobnost končí. Charaktery 

postav, zápletka i řešení jsou zcela jiné. Co na tom, že jemnější Mikiskův  naznačený závěr je 

bližší ženským psýchám. Dávat naději může být efektní, jinak řečeno sladší a srdce dojímající, a 

tím jsou Mikiskovy povídky určeny spíše pro ženy. Ale na druhé straně: bez citu a naděje bychom 

byli  pistolníky  nebo rezignujícími intelektuály. (Plzeň, 4.5. 2005) 

 
* JIŘÍ Č. ULRICH: Stav a chování vanové básnířky po průchodu kanálem: 

     Naši básnířku protaženou kanálem reportéři čekající před sanitární stanici téměř nepoznali. Když z ní 

vyšla, zářila čistotou, jako nikdy před tím, vymydlená coby valcha pradleny, zprohýbaná však poněkud 

jinak. Pihy a vimrlátka zmizely, nožky se průchodem rourou narovnaly. Vlasy, které si již na ohňovo 

nebarvila, neb rez se jí v potrubí dokonale zprotivil, dostaly přirozenou slámovou barvu. Navoněna byla 

pronikavou ruskou voňavkou, až se diváci slabší povahy rozkýchali. Její přítel, který mezi tím přečetl 

všechny Remárky, ji hrdinně objal, přidržuje si u nosu kapesník s éterem a závoj svých dlouhých vlasů. 

Jelikož mluvila basem a chrchlala, byla převezena na rentgen plic, zda-li  na nich něco nemá. Bylo 

zjištěno, že má na nich, mimo jiné, nesmáčivost plicních sklípků v důsledku impregnace dehtem z vajglů. 

Podepsala smlouvu na vydání knížky Básně z fekálu, ve škole přednesla referát na téma: Krysa, nejlepší 

přítel člověka. Kanalizační služba jí nabídla dobře placené místo lokální inspektorky. Doma začala 

různé tvorečky, které si sebou přinesla z podzemí, chovat ve vaně. Takže vana opět získala velkou 

přitažlivost, a ač v ní básnířka pobývala jen ve chvílích sladkého vzpomínání na minulé, dveře do 

koupelny se u nich netrhly. O vanu projevily zájem čelné světové zoologické zahrady, mikrobiologické 

výzkumné ústavy, muzea rarit a tajní agenti pro výcvikové účely nejhorších podmínek pro přežití. A 

ovšem David Copperfield. Jak před náporem těchto individuí vanu a její bývalou obyvatelku bránili 

místní básnicí hledající ve vaně duchovní inspiraci, to se dozvíme při příští, poslední již dávce emocí. 

(Plzeň, 4.5. 2005) 
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* JIŘÍ Č. ULRICH: Odstraňme z češtiny mlaskavé písmeno  “l”  aneb Druhé cvičení pro ráčkující 

recitátory: 

Byra - žira mradá horčina Verichová  z Przně - Przence 

Chtěra urovil v kouperně pro své vráčné těro mirence 

Mirý byr by  krárevic z paráce 

Pohrdra by turákem kanárním  

Ráska šrechty ruxusní je regrace 

V kanáru je ráska příriš banární 

Ribuše brbá zvorira sedráka u ruhu  v pori! 

Tahreta vorba riterární od Aroize riterárku borí! 

Do výrevky vzhrédra - hre zrcadro! 

Verký kram i zkramání na horčinu padro. 

Mirou ríc, pravé vrasy chtěra 

Těro chrupaté by raskat měra! 

Ruzné těro, mysr srepá 

Vrastní tahre raňka repá! 

Ve výrevce vřero! 

Už vyhrédro mirencovo čero? 

ruzný mrádenec či resba příturná? 

Kouperna už není úturná! 

Z hroubi kanáru výrevkou vyrétr hradký srizký jak roď verký rín 

Ryba, vore, pravara si  ríně a vesere ve vrnách vaních 

Pubertárního těra plsy (omruvte překrep dekramátora!), pubertární krín  

I prderka upratní se répe v rorích divaderních 

Co napsar pro routky  a  víry oprzrý oprskrý mradý dědura u-dabr er-ich 

Chtěr by potresk tenhre spisovater  a pisárek do Prže -  o hori – urrich 

(Plzeň, 4.5. 2005) 

 

* JOSEF KOROUS: Alternativní komix na Světě knihy 2005: 

     Hned na Florenci se na mně vrhá prodavač NP stylem nevídaným. Snižuje tak svou úroveň i úroveň 

ostatních prodejců na prosté somráky. “Aspoň dvacku na oběd, mladý muži.”  Odpověď zní ne! NP 

nechci, a i když chci pomáhat lidem, ta pomoc nemůže mít podobu finanční transakce. “Peníze přece 

sežerou všechno...” Max Andersson: Pixy. I na knižním veletrhu na pražském Výstavišti. “Zajímá vás to? 

To je na prodej, tak si to kupte. Tamto na prodej není, to je jenom výstava. Kde to sehnat? Jak to máme 

vědět, zkuste internet. Něco k tomu? A co jako?” Né že by to byl přístup většiny vystavujících. V pohodě 

byl francouzský majitel komixového nakladatelství Mot. V jejich nabídce je i slovinský Stripburger, o 

kterém ve slovinské expozici nevěděli zhola nic. A zase ty peníze. “Komixy jsou prý 

drahé, přitom Pixy stojí 190 Kč a říkal to chlápek v botách za tři tisíce...” povídal, a přitom mu upadl na 

zem Inseminátor, výběr současných českých autorů v ceně asi pět set, načež začalo padat všechno okolo. 

Dodám však, že Motu se celkem daří. Vydává ne úplně - vlastně docela ne - typické počiny tohoto žánru, 

které si své netypické kupce najdou. Thomas Ott, Branko Jelinek, Lewis Trodheim (vycházel i ve 

zmíněném NP), Andersson, to jsou jen některá jména. Pár (no, spíš dost) komixů bylo ve stánku BB Art, 

ale zrovna tohle mi nic neříká. I když Bažináč prý je docela dobrý... říkají fandové... fanda nejsem, nevím. 

Prolistoval jsem Bílý potok a Hlavní nádraží vydavatelství Labyrint. Na první (opravdu jen první) pohled 

to na mne zapůsobilo jako přílišná snaha o něco “alternativního” či snad “intelektuálního”. Černobílé, 

ponuré, jakoby tajemné, zahloubané... ale ten dojem autentična jako po shlédnutí pár obrázků z 

Kontejneru nebo Warburgeru se nedostavil... to už bych spíš  koupil Octobrianu, mystifikační komix, 

který svého času přivodil značné nesnáze malíři Zdeňku Burianovi. Egmont nabízel pár reprintů Káji 

Saudka. Jsou drahé a opravdu hnusně kolorované, snad je někdo vydá v přijatelnější podobě... a to je asi 
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vše. Máte peníze? Ne? Tak mi jděte někam... a najděte si to na internetu. Třeba na 

http://www.motkomiks.cz. Na Florenci relaxovali vegeťáci a pankáč a pankačka v botkách za pár tisíc 

zkoumali, co popelnice dala. Ach, ta alternativa. (Losiná – Plzeň, 8.5. 2005) 
 

* LUCIE KOUTNÁ: Svět knihy (5.5. – 8.5. 2005, Výstaviště Praha): 

     Jelikož nebylo o víkendu zrovna nádherné počasí, spíš naopak, rozhodla jsem se, že ten čas využiji 

jinak. Mohla jsem obdivovat vypucovaná stará válečná auta (záměrně se vyhýbám slovu veterán), která 

se sjela opět po roce ze všech koutů vlasti, ale místo toho jsem zavítala na knižní veletrh, protože knihy 

mě lákají přeci jen o něco víc než zbraně.  

     Tak jsme se (já a Pepa Korous) v sobotu odpoledne ocitli v obrovské hale výstaviště a všude kolem 

nás byly samé knihy, ale také spousta lidí. A pak že lidi nečtou! První den navštívilo výstavu kolem 4000 

diváků. Připadala jsem si jako v obrovském knihkupectví a ještě ke všemu to nebylo jen české 

knihkupectví, nýbrž mezinárodní. Byly tu knihy polské, belgické, francouzské, slovenské, portugalské, 

německé, anglické, taiwanské... A uprostřed si zabrali velkou plochu Slovinci. Jejich stánek tvořil kruh a 

kolem dokola byly vyskládané knihy poezie, beletrie, naučné, ale i třeba komiksy, do nichž se začetl Pepa. 

Viděli jsme stánky nám známých nakladatelství jako např. NAVA, Fraus, Egmont, Naše vojsko, Albatros, 

Argo, Paseka, Portál aj.  

     Komiksy: Zastavili jsme se i u stánku nakladatelství Mot, které vydává komiksy. Povídal si s námi 

jeden pán, z kterého nakonec vylezlo, že nakladatelství vlastní Francouz a že je to přímo on sám.  

     Německo: Němci měli na stánku moc hezké knihy, co se týče obálky, grafiky a ilustrace. Zaujaly mě 

tady knihy od Elfriede Jelinekové, bylo jich opravdu hodně. Pro ty, co ji neznají, připomínám – rakouská 

spisovatelka, získala v roce 2004 Nobelovu cenu za literaturu. Její próza “Pianistka” byla zfilmována. 

Líbila se mi i německá knížka pro děti “Ich” od Philipa Waechtera. Na každé stránce byla krátká větička 

v němčině a obrázek medvěda (o něm byla celá kniha). Např. tam bylo napsáno: Rád se s někým 

rozdělím. Na obrázku měl medvěd obrovský pytel bonbónů a klukovi dával jen jeden bonbón. Také dvě 

knížky – komiksy o Goethovi v němčině (2 díly) jsou moc zajímavé. Samozřejmě jsem nemohla 

přehlédnout tlustou knihu o malířství 19. století.  

     Spisovatelé: Prošvihla jsem autogramiádu Michala Viewegha. Na veletrhu představil novou knihu – 

“Lekce tvůrčího psaní.” Dále svět knihy navštívili tito autoři: Petr Šabach, Zdeněk Svěrák, Zdeněk Šmíd, 

Iva Pekárková, Jáchym Topol, Miloš Urban, Alexandra Berková a spousta dalších českých i 

zahraničních spisovatelů. V knižní podobě vyšly i písničky od Petra Hapky a Michala Horáčka. 

Autogramiádu jsem taktéž nestihla. 

     Knížky pro děti: Vyšel nový “Slabikář”. Napsala jej Hana Mikulenková, ilustrace - Matěj Forman a 

básničkami doplnil Radek Malý. Slabikář obdržel Cenu za nejkrásnější dětskou knihu, je nominován na 

Zlatou stuhu a na Knihu roku Lidových novin. Pán od stánku (že by nakladatel?) také věděl o Plži a 

někdy ho i četl. Albatros vydal “To nejlepší z večerníčků” a na veletrhu byla tato kniha pokřtěna.  

     Beletrie: Nakladatelství Argo krom českých autorů jako např. Miloše Urbana (Sedmikostelí, 

Hastrman, Stín katedrály aj.) vydalo i nový román od Paula Coelha – “Záhir” (brazilský autor; četla 

jsem od něj knihu Jedenáct minut, doporučuju). Na podzim vydalo Argo román “Třetí přání” od Roberta 

Fulghuma. V jednom rozhovoru uvedl R. Fulghum, že se s vydavatelem nakladatelství Argo dobře zná, a 

proto si přál, aby právě zde vyšla jeho kniha.  

     Na veletrhu bylo od každé země něco, možná to nejdůležitější, co v poslední době vyšlo. Byl to takový 

výcuc. Vše se sem pochopitelně nevešlo. Hodně výstavní plochy zabraly Čechy – nejvíc knih, nejvíc 

nakladatelství. Až jsem si myslela, že se u nás vydává nejvíc knih v Evropě, ale není tomu tak. Trochu mě 

mrzí, že jsme na prohlídku měli tak málo času. Aby si to člověk důkladně prohlédl, potřeboval by na to 

alespoň celý den. I tak, myslím, že Svět knihy pro mě byl velkým obohacením a jsem ráda, že jsem ho 

mohla navštívit. (Plzeň, 8.5. 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. 
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* SIMONA VÝCHALOVÁ: Na CHOPOJ není nikdy pozdě!  

     Netuším, zda můj v posledních hodinách oficiální uzávěrky aprílového čísla PLŽe dodaný 

“příspěvek” k CHOPOJu, tedy Chodskému poetickému jaru, které proběhlo v Domažlicích ve dnech 

15.-17. dubna 2005, budete mít možnost číst v něm, nebo až v májovém. S ohledem na přípravy,  průběh 

samotné akce a následné reakce na ni si troufám říct: “Ať tak či tak. Na CHOPOJ není nikdy pozdě!” 

Navíc byli mezi účastníky tací, které vy, Asonklubáci, znáte mnohem víc než mne, a ti se o dojmy 

z víkendu jistě podělí barvitěji. Já dodávám pro mne stěžejní: Je to za námi – a k mé obrovské radosti - 

zdárně! Hektické přípravy, zmatená organizace, Lucčiny pevné nervy na rozdíl od mých           “v kýblu”. 

Báječná spolupráce domažlického fotografa Daniela Balcara, ochota mnoha majitelů obchůdků s 

potravinami, v neposlední řadě pana starosty města Jana Látky. Díky panu Jaroslavu Tobiášovi byly 

k dispozici prostory  Gymnázia J. Š. Baara, včetně internátu nahrazujícího hotel. Na straně druhé ti, jimž 

vše “v zákulisí” mělo připravit příjemné tři pohodové dny. Chvíle strávené s milými lidmi. Poskytnout 

prostor poezii a próze, novým nápadům. Přinést uspokojení slovním exhibicionistům, stejně tak jejich 

publiku. Vzpomínkám na CHOPOJ byla věnována celá dubnová Strana mladých v Domažlickém deníku, 

která od dubna vychází v pozměněném termínu – každou poslední sobotu v měsíci (do té doby byl 

“osudovým” dnem každý poslední čtvrtek). Pevně věřím a z poznámek poetů a prozaiků v kronice 

CHOFILISU (čili CHOdského FIlmového a LIterárního Spolku) vyvozuju, že se náš záměr podařilo 

uskutečnit. Děkuji tímto všem účastníkům za to, že si tenhle úžasný víkend vytvořili, a budu se těšit na 

září, kdy se uskuteční již druhý ročník Martinskej poetickej jesene. Ale o tom až někdy příště… (Plzeň, 

10.5. 2005) 
- S. V. (*1981) je básnířka a publicistka, žije v Milavčích na Domažlicku, je posluchačkou Západočeské unverzity v 

Plzni. 

 

* MAREK VELEBNÝ: Nerad kritizuji a nechci “kritizovat náčelníka” (J. Č. U.), ale:  

     Jirko, nepřehnal jsi to trochu již s tím pokračováním seriálu o Irenině vaně? Naše krásná herečka by 

si zasloužila něco lepšího, trochu to vyznívalo až nechutně. To naopak Luboš Vinš se rozepsal o stolu 

velmi dobře a výstižně. Marek V. (Plzeň, 11.5. 2005) 
- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a momentálně 

je zaměstnán v technické inspekci. 

 

* VOJTĚCH NĚMEC: Každý má občas potřebu “trochu si šlehnout” aneb Reakce na Šakalovu 

bleskovou kritiku a zároveň pokus o kritiku Mikiskovy tvorby = Pan Š.: Follow money aneb... 

z čísla 5/05 a pan M.: Tvář z čísla 4/05: 

     Johohó. To je panečku autoterapie! S Kerschem máte pravděpodobně pravdu – ale o tom se teď 

nechci bavit, protože jsem ho totiž nečetl (jedno číslo Plže mi totiž uniklo. Musím lépe zastřešit dřevěné 

šnekárium...). Ale Mikiskovu “věc” jsem měl tu čest číst a přečíst a mám takový dojem, že... ehm, snad 

k tomu dojdu... 

     Jde totiž o to, že jsem četl Mikiskovu Tvář, či co a musím uznat, že... teď určitě Mikisek taky hledí na 

tyhle řádky... ehm, snad k tomu někdy dojdu... 

     Abych se vyjádřil jasně, srozumitelně, abych nešpinil text jako jiní, tak musím přiznat – a přiznejme si 

to na rovinu, milí čtenáři a tvůrci Plže a asonklubích listů – že... 

     Ehm, snad k tomu konečně dojdu... 

     Pan Mikísek opravdu vyrábí – to vám musím dát za pravdu. Ale je tu jedna věc týkající se vás, kterou 

se neštítím napsat, charakterizovat jako “hrubé nepochopení filozofie povídky jako literárního žánru” 

(ve zkratce HNFPJLŽ). Toto HNFPJLŽ (vidíte tam slovo PLŽ?) je vaše zoufalé hledání, kterak zprcat 

člověka, který prostě nemá takové intelektuální kvality jako vy. No a co? Mikisek vskutku není příliš 

osobitý autor. Jeho slovní zásoba není zrovna omračující jako třeba práce K. Čapka, ale pan M. se snaží, 

ne? A navíc – na rozdíl od vás rozumí filozofii povídky jako literárního žánru (FPJLŽ) mnohem víc než 

vy: 
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     Dovoluji si vás citovat: “Vaše často otevřené či nejednoznačné konce vyjadřují vaši bezmocnost při 

dokončování příběhu.” Ehm, četl jste někdy Kafkovy povídky? Myslím, že ne. Ono totiž, víte, já si myslím, 

každopádně... škrt! Znova... 

     Já jako povídkář musím negovat váš výše citovaný výrok slovy: Moderní a postmoderní povídky jsou 

ČASTO otevřené. Proč? Podle mého názoru je to “známka specifičnosti povídky jako literárního žánru” 

(ZSPJLŽ). Povídka je takový miniromán, FRAGMENT skutečnosti (nebo neskutečnosti – jak se vám 

líbí...). Já třeba mám zaplacený a podplacený všecky tydlencty figury. Figury ale nejsou samy... Ale, ale. 

Kampak jsem se to dostal? Tohle není má věc! Tohle je věc veřejná! Pardon... Tohle je reflexe! (Takže 

zpátky: Já třeba stavím své povídky na náznacích. To znamená, že jestli prudíte Mikiska za to... tamto, tak 

tím prudíte i mě! A já si od toho slibuji tolik!) 

     Takže čerstvě: Povídka MÁ působit na čtenáře. Tvrdíte, že Mikiskovy věci jsou práce psané na efekt. 

Ano, v tom máte pravdu. Možná. A to je špatně? Na efekt, na efekt, vždyť o to jde, ne? Něco sdělit 

čtenáři... esteticky reflektovat skutečnost... vyvolat náznaky pocitů... nutit k přemýšlení (třeba ve strojově 

vykonstruované povídce Tvář pana M. je leitmotiv hodný k zamyšlení: Jaká je dnes zlá a rychlá doba, že 

nepřeje ani křehké nesmělé lásce... Achich ach! Mělké sice, ale každé úsilí se počítá k dobru... A neberte 

si Mikiskovu soutěživost k srdci – taky soutěžte!). V tom je síla malosti povídek.  

     Inu, jakkoliv je Mikiskova tvorba prostoupena sterilním stylem (a konkrétně v povídce Tvář 

autorovým nepochopením dnešní situace teenagerů – vždyť pane kolego, dnes mladí ztrácejí panictví a 

panenství ve třinácti, pardon v patnácti! Kde to žijete? Copak jste tuto povídku vytáhl ze šuplíku 

s vědomím, že nebude vadit to, že byla vysoustruhována před deseti, dvaceti, třiceti lety?), neztrácí se 

z toho všeho autorova mně nesmyslná houževnatost. Houževnatost! To je důležité! (Ale taky je zapotřebí 

talent...)  

     Každopádně, pánové (Šakalové a Mikiskové), na vědomí se dává toto: 

     Pane M.: Máte moc velký hřebínek neúměrný vašemu talentu, úměrný však vaší houževnatosti a 

soutěživosti. 

     Pane Š.: Máte komplexy? Zajděte si s nimi k odborníkovi. Psaní je jen částečná terapie – neléčí. A to 

byl poslední náboj... hahaha! (Cheb, 23.5. 2005) 
- V. N. (*1983) je prozaik, žije v Chebu, zde po maturitě studoval na jazykové škole Winfield College. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 22.6. 2005. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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