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

Ročník XIV, 2005, letos Listy č. 7 - 8 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 103) z 8.7. stran 16, 

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

jako barevné bříško Plže č. 7 - 8/2005 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Slova knihy nás vzruší, ale důležité je to, 

 aby nás změnila 
(Konfucius) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V KAVÁRNĚ JABLOŇ. Když ve čtvrtek 26. 

května 2005 po 18.00 hodině vstoupila Helena Šlesingerová jako obvykle do Jabloně, zapochybovala, 

zda něco nespletla. V místě, kde zpravidla už sedávají pánové Čechura a Mikisek, neseděl vůbec nikdo. 

A ani jinde v kavárně nikdo neseděl. Nejistota pak ještě vzrostla s příchodem hostů - Vladimíra 

Novotného s docentem Bohumilem Jiráskem. - Aspoň se mohl Lubomír Mikisek osobně seznámit 

s recenzentem své opravdové knižní prvotiny Přání. Autor s kritikem si podali ruce! A Luboš si pak mohl 

výjimečně před vytištěním v Plži názor přečíst. Jana Horáková (v klobouku) zvedla věkový průměr 

přítomných “mladých autorů” na 55 let… K těm mladým duchem přece postupně přibývali i mladí 

rokem narození. Lucie Koutná rovnou z Bambiriády. Daniel Mikeš rovnou z práce (v obleku). 

Dokonce s sebou přivedl i učitelku češtiny – nedávnou absolventku plzeňské fakulty. Barvitě vylíčil, jak 

coby básníci besedovali s Pavlou Přesličkovou před studenty stavební průmyslovky a dostávali otázky 

(Jakou jste měli známku z češtiny?). Informoval o plánované strašické poetické akci Židle a slíbil včasné 

pozvání. Marek Velebný, znaven z nového zaměstnání, zároveň jako neúnavný dokumentarista donesl 

fotografie z Domaslavi a z autorského čtení u Všech svatých. Na klíně držel ještě tři celá alba ze zájezdu 

do Anglie, ale nakonec se nejspíš neodvážil dát je do oběhu. Josef Korous nám ukázal hezoučkou 

bibliofilii - sbírku vázanou rukou pražského knihaře. Jako literát byl správně roztěkaný a náhle kamsi 

odešel a náhle se odkudsi vrátil. Milan Čechura. Milena Písačková… Koupila Janě do plžária 
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plže-pečivo zakroucené. Posedlá fotografováním včetně úpravy snímků v počítači, pro dnešek 

vyzbrojená ještě nerozstříhanými záběry z cyklistických závodů… Alespoň na chvíli se nadchla 

myšlenkou, že by štafetu v centru Plzně mohla jet za Ason-klub (kdyby tak k sobě ovšem sehnala ještě 

další dva kolem posedlé básníky!). Aspoň na chvíli jsme se kochali tou představou, jak mezi 

reprezentanty Hanahu nebo Mladé fronty jede Milena s asonklubím logem na triku…  
 

* VEČER BÁSNÍŘEK ASON-KLUBU PAVLY PŘESLIČKOVÉ A IRENY VELICHOVÉ 

V JABLONI. Ve středu 8. června  2005 ve 20.00 hodin se v Kulturní kavárně Jabloň uskutečnil 

společný večer básnířek Ason-klubu - Pavly Přesličkové (*1982) a Ireny Velichové (*1987) - za 

hudebního doprovodu skupiny  3 hadi…  

  
    Od MARKA VELEBNÉHO: Na Medarda si vybraly termín pro svůj pořad Pavla s Irenou. Před 

začátkem odešli z Jabloně “kavárenští povaleči bez vztahu k poezii” a okolo pódia zbyli členové 

Ason-klubu vedle přátel autorek, tj. Dan s partnerkou, Jirka Ulrich, Svatka, Mili, Irčin přítel, pan Malina 

a redaktorka Kopřivová.  

     Večer začala Pavla (v bílých kalhotách s tyrkysovou halenkou) tím, že děvčata mají společná témata 

v tvorbě, i když trochu rozdílně pojatá. První soubor byl na téma “Žena”, další “Pro někoho”. Jistě, 

děvčata píší o sobě jako o ženách ve svých pocitech i jako o cílech, terčích lásky svých obdivovatelů - viz 

druhý soubor. Irča zvolila retroimage, v jakém jsem ji poprvé spatřil v této modré místnosti na 

Ason-klubu loni na jaře, tj. bílou rozhalenku a k tomu měla černé rukavice s černou sukní. A v tom, 

považte, šla na studeného Medarda přes půl Plzně. Ve sněhobílé halence se jí skláněl řetízek nad pravým 

ňadrem, tj. byl na pravém místě. Irena používala při recitaci svého trochu cynismu a občas na zvýraznění 

pointy hodila očkem po Danovi či někom jiném v publiku (polibky příteli stihla předtím i potom) a hrála 

si se slovy. V pásmu “Pro někoho” ukázala, jak vytvořila dadaistickou báseň “O zrychlení”. Po 

hudebních mezihrách “Tří hadů” Pavla představila své další motivy - zvířata a zvířeckost. Její dílka 

vyzněla spíš lyricky a vázanějším veršem či rytmem. Zazněla její klasická “Se ženou” a “Mora”, na což 

Irena dala motiv času nejen ve svém “Času krutosti” z červené knížky. Nakonec se rozloučily motivem 

smrti, což snad nemělo žádný hlubší smysl, než že smrt je koncem života, jakož to symbolizovalo konec 

jejich večera. (Plzeň, 8.6. 2005) 
- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a momentálně 

je zaměstnán v pekárně Intersparu. 

 
     Od DANIELA MIKEŠE: Dovoluji si reagovat na včerejší autorské čtení Ireny a Pavly v Jabloni. 

Slečny hovořily o společných tématech a o tom, co je spojuje, no a mě tak při poslechu jejich poezie 

napadlo: 

SPOJUJÍCÍ MATERIÁL 
 

pro někoho žena 

pro někoho zvíře   

pro někoho čas 
 

a já mám pro někoho i cukr 
 

Pokud by mi došel, dokoupím 
 

Seženu i živou vodu. 
 

Holky, chcete mě ? 
 

Nebo Vy, andělé ??? 
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Touto skorobásní bych rád poděkoval za příjemný a inspirující večírek. Slečny, děkuji. Daniel Mikeš 

(Plzeň, 9.6. 2005) 
- D. M. (*1976) je básník a hudebník, pochází z Hrádku u Rokycan, žije v Plzni a pracuje na obchodním oddělení 

v Železárnách Hrádek. 

 

 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V KAVÁRNĚ JABLOŇ PODRUHÉ. 

V úterý 21. června 2005 se nám v Jabloni podařilo obsadit jediný zbývající volný večer. Poslední týdny 

akademického roku nebyly na kulturní akce nikterak chudé, a přece deset dní před koncem neměla 

kavárna hostům co nabídnout… Ason-klub nabídl tři hlavní témata: hodnotili jsme Velhartice, plánovali 

jsme výpravu na červencový festival Literární Vysočina do Chotěboře a domlouvali Martinu 

Zajíčkovi… Těm, co se osobně nezúčastnili, přinesla Helena Šlesingerová materiály ze Dne poezie na 

velhartickém hradě – Poezii pro cestující tam a zpět, sylabus literární přednášky Ilony Gruberové a její 

malou knížku Klípky – střípky. Beatnický recitál Mirka Kováříka vyvolal mezigenerační diskusi. Na 

čtyřicet či padesát let “starou” poezii se jinak podívala Svatava Heinlová, jinak Daniel Mikeš a Lucka 

Koutná. Lubomír Mikisek s Milanem Čechurou (a nepřítomným J. Č. Ulrichem) upřesňovali 

představy o malé knížce povídek na společné téma. Marek Velebný připomněl nedávné autorské čtení 

Pavly a Ireny – pochopitelně na fotografiích. Josef Korous si s sebou přivedl budoucí členku - Kristýnu 

Bartákovou. A Zajíček? Náš domažlický nevěřící kolega byl čerstvě přijat do Budějovic na tamní 

teologickou fakultu (!) a tou zprávou hned uvolnil stavidla naší představivosti. Co kdyby jednou 

v Jabloni, v té komůrce, kde je dnes knihovna, si Martin jednou otevřel takovou literární zpovědničku? 

(Napsal jsem špatnou povídku, Pane, zhřešil jsem… Zhřešil jsem v Chotěboři, Pane… - A Martin? - Je ti 

odpuštěno, jdi a nehřeš více!)  

 

* 

DEN POEZIE NA VELHARTICKÉM HRADĚ 

 
* Pro tento ročník Dne poezie na velhartickém hradě jsme nezvolili právě nejšťastnější termín. Při 

plánování jsme ovšem nemohli tušit, že stejné datum – sobotu 18. června 2005 – bude mít Nepomucké 

léto i Historický víkend aneb Strašidla a mumraje plzeňské, spojené s oslavou 710. výročí založení 

města. Básně na hradě Velhartice měly výročí teprve páté… Náš festival jsme nazvali Rebel yell! 

Výkřiky rebelů. A slovo rebel, rebelant znamená “buřič, pobuřovatel, odbojník, povstalec či 

vzbouřenec”. Je to ten, “kdo vystupuje proti nějaké autoritě a pobuřuje proti ní jiné”. – Možná se při té 

představě naši diváci pousmáli? Není však každý básník tak trochu rebelem? Nejsou jeho jakkoli tiché 

výkřiky vždy vzpourou proti nepravosti světa? Vzbouřením proti autoritě konzumu? Odbojem proti 

nelásce, necitlivosti, netoleranci, nespravedlnosti, nesrozumitelnosti, nesmyslnosti… ? (NEJSOU!  - 

rozhodně křičí Vladimír Novotný.) Tak tedy druhý paradox. Zatímco rebelové se proti vrchnosti bouří, 

básníci Ason-klubu jsou pány podporováni. Hradní pán Petr Mejstřík nám k naší rebelii laskavě vyčlenil 

(nejen) Výstavní sál. Vrchnosti Města Plzně a Plzeňského kraje laskavě přispěly na naše povstání. Moc 

děkujeme! To se to bouří, když…  

 

     Od DAVIDA RŮŽIČKY: Den poezie na Velhartickém hradě: 

     Dá se říct, že vše klapalo jako na drátku. Brigáda přípravného nasazení dorazila jako vždy již 

v předvečer. Hlavní peloton básníků tedy přišel v sobotu ráno již k hotovému. Poetická pěchota zahájila 

první kolo autorských čtení, kde kromě vtipného Vacátka z Liberce a  význačných osobností Ason-klubu 

nejvíce zaujali záhadní muži v montérkách, kteří téměř zemřeli smíchy, když Lucka Koutná předčítala 

svůj pohádkový horor o drsné veverce ze tří oříšků pro Popelku. Je publikován v těchto Listech. Nadšené 
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výkřiky a ryčení si vysloužil i proslulý temný bard Mikeš. Později vyšlo najevo, že dotyčná individua jsou 

jeho kamarádi. 

     Jednotlivá básnická vystoupení oddělovaly gotickou a renesanční hudbou dívky z hořovické skupiny 

Silencium. 

     Mezi vystoupeními se odehrával i dramatický happening. Akce Párek za báseň. Ano, kdo našel 

odvahu zarecitovat svůj či cizí slušný text delší 20ti vteřin  alespoň pro 5 posluchačů, získal ozdobnou 

poukázku, s níž se mohl odebrat do hrotité bašty k párkovači, kde zdarma obdržel sponzorovaného Hot 

Doga. Zde je namístě poděkovat Radkovi Petrovi alias Menžovi, jehož firma onen poetický gábl nejen 

vymyslela, ale taktéž zaplatila. Petra Procházková se pak aktivně ujala odchytu obětí i distribuce 

poukázek s vervou učitelky (však spolu sedíme v jednom kabinetu) a nutila recitovat turisty všech 

generací. Nejeden básník tak vyřešil svůj problém s nedostatkem financí na oběd. Miroslav Diviš ze 

studovny pedagogické fakulty drze vytáhl papírek s mými vlastními básněmi, za což si vysloužil párek pro 

sebe a svoji dívku, Jiří Č. Ulrich svými improvizacemi vydobyl tolik poukázek, že pak zval na párek i 

mladičké básnířky a účastnice zájezdu. Po té, co byl mnou přistižen, jak před jednou z nich recituje vilně 

báseň o svlékání, při vědomí, že mi dotyčnou na cca 10 minut svěřila Edita Kotorová do péče, než 

vyzvedne svůj poctivě zasloužený párek, zdvihl jsem neprodleně zvučný hlas mravokárce: “Proboha, Jiří, 

vždyť je jí teprv 15!” Děvče se zachmuřilo a namítlo: “Už je mi 18!” Nezbylo, než si ucpat ústa hot 

dogem a vzdálit se. 

     Jako excelentní lze označit vystoupení Ilony Gruberové. Přednáška o antických rebelech byla navíc 

k dispozici i v tištěné podobě (konečně něco, co si přeji během každého Dne poezie). Navíc si zájemci 

mohli odnést i malou knížku shrnující její příspěvky na antická témata, uveřejňované v Listech 

Ason-klubu. Vynikající úroveň měl i Viktor Viktora se svými exkursy do časů rebelování ve středověku a 

renesanci, Vladimír Novotný zas představoval fontánku bonmotů a vtipů, která metarebelsky šplíchala 

vodu i proti autorovi rebelského tématu Dne poezie. Než mohl být v odvetu nastříkán poetickými obrazci 

za pomoci spreje, prchl. 

     Odpoledne Silencium zahrálo gotické a renesanční písně, čímž naplnilo sál k dalšímu programu. Blok 

poezie hvězd Asonu, předání ceny Fénixův požár knihkupkyni a galeristce Aleně Wachtlové z Klatov. Její 

krámek ŠiWa na klatovském náměstí jest nejen příkladným skladbou knih, z nichž některé těžko sehnati i 

v daleké Praze, kam pro ně dotyčná obětavě zajíždí, leč nejeden mladý umělec nalezl na poličkách a 

stěnách malého krámku své útočiště. Možná si připomenete jména jako Jonák, Kesl, Růžička, malíř 

Fišer… ano, jejich výtvory si zde dokonce někteří již i koupili!!! 

     Ve spolupráci s katedrou výtvarné kultury jsme se vrhli do pivovaru mezi studijní akty. O další 

výtvarno se postarali mladí hip-hopeři z Plzně, v rámci jejichž vystoupení došlo i na ukázky grafitti. 

Nikoliv na stěnu hradu, ale na připravené plátno. Po folkové Dobré zprávě z Hartmanic dorazil i zlatý 

hřeb programu, pan Kovářík s pásmem veršů básníků beat generation. Velice mile překvapila i Tereza 

Terčová, jejíž spíše folkové písně kupodivu dobře ladily s rebelskou atmosférou podvečera. Skoro se nám 

ani nechtělo odjíždět.  

     A co ještě akce způsobila? Možná se bude nějaké Zelené peří, rozhlasový pořad představující mladé a 

nezavedené básníky, vysílat i z Plzně. Po Praze a Brně bychom se tak zařadili mezi soustavu pevností 

poezie. Pan učitel Adámek ze SPŠE výskal nad akcí nadšením a možná za rok vystoupí někteří jeho 

svěřenci. Pro zajímavost: Během Dne poezie se prodalo 27 básnických knih celkem za 2600,- Kč, což 

prodavačkám páně Benešova knihkupectví skorem vehnalo slzy do očí. Některé z knížek si totiž hledaly 

cestu k zákazníkovi i několik let. Dotyčné dámy pak potěšilo nejen to, že se poezie čte a kupuje, leč 

potažmo, že někomu v dnešní šílené době stojí za to zorganizovat jakýsi Den poezie. Jednu z osvěžujících 

kapek dopadajících na vyprahlý úhor naší kultury. Jen houšť! Jen houšť! Howg! (Plzeň, 4.7. 2005) 

 

     Od JIŘÍHO Č. ULRICHA: Den poezie na velhartickém hradě 18.6. 2005: 

     Velhartický hrad! Do výšky trčící kamenné masivy, zelená tráva v rovinkách i údolíčkách, zpovzdálí 

strážná hradba stromů, nade vším obrovská modrá kupole se zářícím slunce. Všude nadbytek nádherně 
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vonícího průzračného vzduchu s lehkými vánky. Prostor k rozletu, místo plné vnitřní energie, 

životabudičské, pro básníky jako stvořené.  

     Ti plzeňští z Ason-klubu a jejich příznivci sem přijeli básňobusem a hned se ujali básnického díla. 

Motto tentokrát bylo: Výkřiky rebelů. Tím drsným byl nejstarší z účastníků (J. Č. Ulrich), mladí básníci 

výzvu chápali spíš jako příležitost k prolomení ztrnulosti vtipem a recesí (Lucie Koutná, Daniel Mikeš, 

Eva Fulinová, Jan Schafhauser, Vladimír Vacátko). Rebelem byl i Josef Korous, kterému však nebylo 

popřáno dostatek času, aby nás přesvědčil, že naše mluva  je otrokářem, který by měl být nahrazen. 

Jemnou poetickou tvář si zachovali středněvěcí poeti (Svatava Heinlová, Luboš Vinš a samozřejmě 

mladé “hvězdy” Matouš Vinš, Pavla Přesličková, Martin Šimek a Milan Šedivý). Omlouvám se všem, 

které jsem pro výpadky paměti nejmenoval. Zajímavé bylo, jak se k tematice  rebelů postaví lektoři, na 

slovo vzatí literární specialisté (snad se neurazí, když neuvedu jejich dlouhé akademické tituly): Ilona 

Gruberová se zabývala  antickou literaturou: rebelové byli ti, kteří začali psát  netradičním stylem, 

zjednodušující formu a pouštějící do obsahu všední život, satiru a erotiku (její hezká knížečka o antických 

literátech zde měla křest a je k dispozici u paní Šlesingerové). Viktor Viktora měl za téma středověk a 

přesvědčil nás, že všechno není tak, jak se s vážnou tváří podává. To co čteme, bylo psáno rozverněji a 

erotičtěji, nu a pak ta autocenzura a cenzura! Vladimír Novotný, mistr to paradoxů a kladení záludných 

otázek, nás hypnotizoval tvrzením (postavil se půl metru přede mne, trestně mě nutě být ve střehu), že 

rebelové jsou vlastně všichni postmodernističtí experimentátoři, takže pak vlastně ani žádní zbylí nejsou, 

a jistě se to časem vyvrbí. Ovšem jeden už je naprosto nepřehlédnutelný: Ivan Wernisch. 

     Poetickou náladu umocňovala vkládaná hudba: stylové a krásné hudebnice hořovické kapely 

Silencium hrající a zpívající gotickou a renesanční hudbu i veselí a moudří členové folkové  hartmanické 

skupiny Dobrá zpráva. Obě kapely (spíš tedy minikapely) pak měly samostatné koncerty v podhradí. Na 

své z reproduktorů si přišli i milovníci hip hopu a rapu. Výstava obrazů Žena (plnoštíhlé až plné akty) 

byla trochu nebásnická, spíš memento, jak by mohly naše útlounké mlaďounké básnířky vypadat za 

desítky let. Zajímavý byl i nápad: každý kdo řekne na nádvoří pětivteřinovou básničku, dostane párek. 

Návštěvníci hradu, povětšině postarší, se dívali dost vykuleně, jen několik odvážlivců si vysloužilo párek 

za pár veršíků typu “znám křišťálovou studánku…”.  Pěkné bylo i bloumání sem tam, třeba jen do 

přilehlého  podhradí: všude v trávě se nabízely ke čtení  panýlky s verši, někdy i s portréty autorů či 

inspirativními kresbami. 

     Vrcholem večera bylo vystoupení recitátorské legendy Mirka Kováříka, jemuž sekundoval Radek 

Bláha, na kytaru hrála a zpívala Tereza Terčová. Beatnici: Corso, Ferlinghetti, Ginsberg a Václav 

Hrabě! Och, ach, bylo to něco! A za uši bychom si měli zapsal, jak jemně a při tom vnitřně pravdivě i 

navenek vzrušeně bez jakéhokoliv patosu se dá hlasem a pohyby vyjadřovat poezie tak, aby do nás 

pronikla jako dar! Díky! 

     Mám dojem, že všichni účastníci se cítili strašně fajn, podarováni, potěšeni i inspirováni. A taky, že 

jsme konzumní život zatlačili o kousek zpátky. A těm, kdo zvedají nad našimi mladými dušemi hůl, 

můžeme klidně říci, že je…  

     A neméně upřímné díky patří organizátorce, dobré víle akce, paní Heleně Šlesingerové. I když na její 

útlá ramena padá vina za to, že o tuto reflexi mne požádala, až když jsem mizel v Plzni v 22.00 hod. od 

básňobusu. Tudíž se tímto psaním nevnucuju, vědět to předem, dělal bych si pečlivé poznámky a 

nepouštěl bych své vědomí na špacír či do oblastí snů až bezesní a toto mé povídání by bylo určitě 

přesnější a ne tak halabala  z děravé paměti, ve spěchu seniora, který hned poté musí jet do lázní 

Jáchymov. Ach, ten kontrast!  Jak mi tam budou básnířky (i básníci) chybět! Tam se nevyskytují! Ale, 

oslovení, poslat mi tam pohled či báseň do LD Běhounek můžete! (Plzeň, 19.6. 2005) 
- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik, dramatik, herec i režisér Divadla pro Nepřítomného Diváka, žije v Plzni. 

 

Lucie Koutná 
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TŘI OŘÍŠKY PRO VEVERKU   ANEB TROCHU JINÁ POHÁDKA 
 

     Vidím bílou pláň a trochu se i chumelí. V dálce běží Jurášek a na něm jede Popelka. Už jsou u 

dřevěného domku a Popelka seskočí z koně. Sůva Rozárka sedí na bedýnce a lhostejně se dívá na 

princeznu. “Hlídáš moje poklady, Rozárko?” A co jiného by sova taky měla dělat. Zahoukala. Popelka 

vyndala z bedničky tři kouzelné oříšky a pak je tam zase vrátila. Ujížděla zpátky na zámek. Ještě na 

schodech se postříkala drahou voňavkou, aby nebyla cítit Juráškem. Prošla tanečním sálem a usadila se 

na své místo. Koná se slavnostní ples k výročí svatby Popelky a prince.  

     Je půl dvanácté a komorník uvedl do sálu cizí krásku. Princ si jí všimnul (ostatně vždycky měl bystrý 

zrak na cizí krásky) a požádal ji o tanec. “Jak se jmenujete?” zeptal se. “Vendulka.” “Krásné jméno.” 

Vendulka se usměje a jsou jí vidět dva velké přední zuby. Rychle si dá ruku před pusu. “Co pro vás mohu 

udělat?” “Můžete mi přinést tři oříšky, co má Popelka, určitě už je nepotřebuje a mně by se hodily.” 

“Proč ne,” souhlasil princ. Vendulce trochu zrezavěly vlasy. Vytrhla se princi a utíkala do chodby a pak 

rovnou na schodiště. Když byla v lese, proměnila se ve veverku.  

     Princ stál na schodišti a chvíli se díval směrem, kterým prchala Vendulka, pak si smetl z obleku 

rezavé chlupy a vrátil se do sálu. Popelka stále předstírala, že nic nevidí a se skupinkou urozených lidí 

rozebírala hodiny dějepravy. Přesto částečně myslela i na prince a na tu cizinku a jak mu to pak vytmaví, 

až spolu budou sami. Trochu to přehnal, když se na ni pořád tak usmíval.  

     Princ jen tak mrzutě seděl a cvrnkal hrášek ze salátu po stole. Jeden byl dokonce tak mrštný, že 

žbluňknul do sklínky s vínem, které si objednal jeden gurmán. Nepostřehnul to, napil se a ihned se začal 

dusit. Na pomoc mu přispěchali dva sluhové a plácali ho do zad. Když z něj vypadla ta zelená kulička, 

podivovali se. “Hrajete kuličky?” ptal se sluha. “Ne,” řekl málem udušený, ale nyní jen otrávený 

gurmán, protože to bylo skvělé víno. Otočil se ke sluhům zády, jako že odejde pryč, ale byli neodbytní. 

“Škoda, mohl byste hrát tady s princem, trénuje,” řekl sluha a škodolibě se pousmál.  

     Ráno si princ zabalil svoje fidlátka a předstíral, že jde na lov. Bílý kůň běžel po pláni velké jak dvě 

fotbalová hřiště. Zastavil u dřevěné boudy a vtrhnul dovnitř. “Hlídáš moje poklady, Rózy?”  Trochu 

vyvalila oči, ale ani nehoukla. “Uhni, prosim tě, na chviličku, jo.” Otevřel bedýnku. Řasenka, hřeben, 

zrcátko, vlasy, malovátka... kde jsou ty ořechy? Všimnul si, že sova trochu zrůžověla. “Neboj, já zas hned 

vypadnu.” Slabě zahoukala. Ááá, tady. “Tak ahoj, Rozárko.” Ujížděl pryč. Jel moc rychle, takže mu ty tři 

oříšky vypadly, aniž by si toho všimnul. Zato si jich všimla veverka, která už číhala u cesty. Shodila jeden 

oříšek na zem a rázem před ní byla obrovská hromada ořechů. Další dva kouzelné oříšky si schovala. 

Začala pomalu stěhovat oříškovou nadílku do svého doupěte.  

     Na plese se opět setkal princ s Vendulkou. “Díky moc za oříšky.” “Vždyť jsem vám žádné nedal.” 

“Ale dal. Zřejmě jste je vytrousil během vaší tryskové jízdy, a tak jsem si je zabavila. Nezlobte se na mě, 

prosím.” Princ se nezlobil. “Zítra přijdu naposledy, tak ať to tady stojí zato, hodně dobrůtek, to mám 

ráda, něco, co se dobře chroupe, oříšky a tak.”  

     Další den se konala velikánská hostina. Popelka si všimla, že se kamsi vytratily oříšky, a tak jí bylo 

líto, že Rozára selhala, že je neuhlídala. Měla úplně zkažený večer, zalezla si do ložnice a nikomu se 

neukazovala. Princ čekal na záhadnou krásku Vendulku. 

     Do sálu hbitě a nepozorovaně vnikla malá zrzavá veverka Vendulka. Už se neobtěžovala proměnit 

v lidskou podobu. Běžela rovnou ke stolům a stahovala ubrusy. Dámy vřískaly a pánové se s velikou 

radostí ujali honu na veverku, někteří si dokonce mysleli, že je součástí večírku. Vendulka se nacpávala, 

do paciček nabírala oříškový dort. Princ ihned volal stráže, aby vyvinuli aktivitu proti zrzavému 

záškodníkovi, jinak jim všecko sní. Řekl doslova: “A nezbude nic pro Vendulku,” pro kterou vlastně 

celou tuhle slávu přichystal. “Máme zkontrolovat, jestli má pozvánku, pane?” řekl jeden sluha, který 

buď požil příliš alkoholu, anebo ho příroda obdařila jen krátkým rozumem. Veverka práskla posledním 

oříškem o zem a všichni hosté se proměnili v šišky, ořechy a další pochoutky. Když se pořádně najedla, 

nacpala nějaké drobnosti do krabice od dortu a tlačila ji před sebou.  
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     Jedinou osobou, která byla ušetřena celého toho mumraje a proměny v šišku, byla princezna Popelka 

sedící po celou dobu v ložnici a přemýšlející o nesmrtelnosti chrousta.  

     A tak končí pohádka. Vlastně to dobře dopadlo, protože Popelka zůstala člověkem a nebyla snědena, 

což se ovšem nedá říci o princi, kterého si Vendulka mimořádně vychutnala. Popelka se rozhodla, že se 

vrátí na statek, odkud pocházela. Kouzelné oříšky pak vlastnila až do konce svého života veverka 

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

a nyní pracuje ve zdejším muzeu. 

 

* 

LISTOVÁNÍ 
* DĚKUJEME: 

     Za peníze. Během června se nám na finančním nebi vyjasnilo a nezbývá než poděkovat laskavým 

dárcům. Od Města Plzně dostal Ason-klub 27.000,- Kč na celoroční činnost a 20.000,- Kč na projekt Dny 

poezie 2005. Od Plzeňského kraje pak 5.000,- Kč na Den poezie na velhartickém hradě. Už v dubnu nám 

však pražské nakladatelství Paseka poskytlo knižní dar (odměny pro vítěze Literární soutěže studentů 

západočeských středních škol) v celkové ceně 5.272,- Kč. Moc děkujeme! 
 

* VÍTÁME:  
     V měsíci červnu se Ason-klubu opět urodilo. Novými sladkými plody jsou samozřejmě opět 

ženy-literátky. Díky Dnu poezie na velhartickém hradě je mezi námi Kristýna Bartáková (*1986) 

z Plzně, co píše básně a kratší prózy. Díky Literární soutěži studentů západočeských středních škol (a 

díky PhDr. Blance Hejtmánkové) pak také Lucie Patricie Komjátiová (*1989) z Nejdku u Karlových 

Varů. Studuje na plzeňské Konzervatoři klavír (a má absolutní hudební sluch!). Píše zejména povídky a 

dosud publikovala jen v Listech Ason-klubu. Počátkem července jsme rovněž oslavili návrat jednoho ze 

ztracených synů. Plzeňský básník Zdeněk Černý (*1981) se po dvou letech objevil s rukopisem 

básnické sbírky Poslední věci (člověka)… 

 

Zdeněk Černý 
 

ŽIVOT VÍTĚZÍ NAD SMRTÍ 
 

smrt smrt smrt smrt život smrt smrt smrt smrt 

smrt smrt smrt smrt život smrt smrt smrt smrt 

smrt smrt smrt smrt život smrt smrt smrt smrt 

smrt smrt smrt smrt život smrt smrt smrt smrt 

život život život život život život život život 

prácesnahadůvtipintelektintuicezručnostumění 

život život život život život život život život 

smrt smrt smrt život moudrost život smrt smrt 

smrt smrt smrt život věrnost život smrt smrt 

smrt smrt smrt život víra život smrt smrt smrt 

smrt smrt smrt život pravda život smrt smrt smrt 

smrt smrt smrt život naděje život smrt smrt smrt 

smrt smrt smrt život obětavost život smrt smrt 

smrt smrt smrt život láska život smrt smrt smrt 

* 
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FÉNIXOVY CESTY 

 

* Od DAVIDA RŮŽIČKY:  
 
* DVA ASONKLUBANÉ V ANGLII A NA CESTÁCH. V květnu se v rámci Fénixových cest vydali 

se studenty SPŠE do země Englandu i dva Asonklubané, Marek Velebný a David Růžička. Návštěva 

některých míst pak měla navýsost básnické souvislosti. Stratford nad Avonou, rodiště kolegy Wiliama 

Shakespeara i místo jeho posledního odpočinku sice středoškoláky lehce znudilo, ve městě je prý nejvíc 

zaujala skejťácká rampa v parku blízko kostelíka, kde leží velikán, nicméně onen kostelík navštívili 

disciplinovaně docela všichni. Včetně studentíka Tomeše, kterému vůbec nepřišlo divné optat se, zda-li 

tam Shakespeara uložili až po smrti. Oproti tomu v rodném domku jsme se s Markem oba podepsali do 

návštěvní knihy jako členové Ason-klubu, spolku mladých psavců. Jak jsme se později shodli, oba nás 

napadlo připsat, že jsme básníci, ale přece jen autorita prověřená staletími nás jaksi zatlačila ke 

skromnosti. 

     V Coventry jsem investoval libry do tlusté knihy o Lady Godivě, která projela úplně nahatá městem, 

aby její manžel snížil poddaným daně. Myslím, že dnes by nejvíc oslovila hlavně voliče z pravicového 

spektra. Jenže tohle bylo  ve středověku a nikdo se nesměl dívat! I tak si jistě lidé říkali, že za ty peníze to 

stálo. Knížka obsahuje všechny možné verze pověsti, jak se vyvíjela v průběhu času, a samozřejmě také 

obrazové přílohy.  

     Katedrála vybombardovaná za 2. světové války německou luftwafe i docela nově postavená 

v sousedství sice s literaturou příliš nesouvisejí, ale obojí fascinovalo návštěvníka svou krásou. Buď tou 

poničenou nebo nově zbudovanou. Zvláštní bylo setkání s dámou, která v přilehlém parku krmila skorem 

ochočené veverky. Uměla pár slov česky, neb kdysi pracovala krátký čas v Praze. 

     Milovníci historických románů by si pak přišli na své během návštěvy ruiny hradu Kenilworth, podle 

nějž nazval jeden ze svých románů i sir Walter Scott. My se pro změnu stali téměř svědky exekuce, která 

se odehrála na nádvoří poté, co zlotřilý žáček H. nešťastnou náhodou nezapočítal vlivy poryvu silného 

větru během soutěže, kdo dál doplivne z výše hradeb, a zasáhl partnera kolegyně Petry P. na rozhraní 

kraťasů a lýtka. Ale jinak ta trefa byla obdivuhodná. 

     Málo známé je i muzeum Black Living Country. Zkuste si představit, že by někdo proměnil Škodovku 

ve skanzen života přelomu 19. a 20. století. Průvodci by vyprávěli o dobovém životě v odpovídajícím 

odění, mohli byste si koupit i pochutiny, jaké se prodávaly v té době nebo si půjčit i dobový kostýmek. 

Případně se svézt historickou tramvají nebo člunem na umělém kanále. A na louce se začíst třeba do 

Dickense. 

     Zcela jiný žánr by se pak hodil ke clipperu Cutty Sark, vystavenému poblíž hvězdárny v Greenwichi, 

kde básníci překračovali nultý poledník: Jednou tam, pak zas sem… Vzpomněli jsme světlé památky 

Yosefa Korouse a jeho čajírnu v Pallovce… Clipper totiž vyrážel i na čajové výpravy. (Plzeň, 4.7. 2005) 

 

* FÉNIX A BAROKNÍ OLTÁŘ. Druhý díl brigády v Domaslavi, jejímž cílem bylo zachrániti barokní 

oltář z kostelíka v Lestkově, lze označit jako vydařený. Bylo nás 5, takže pan Poláček by měl jistě radost. 

Radost měli i Domaslavští, a že jsme hezky pracovali, smíme si v budoucnu půjčiti prostory tamější fary 

i na nějaké fénixí, asoní nebo kulturně básnické soustředění. Prozatím jsme se odměnili dobrotami 

v nedaleké pizzerii, ležící poblíž místa zbořené tvrze pánů z Polžic a Bezdružic, z kteréhožto rodu 

pocházel i jiný téměř kolega smutného osudu, pan Kryštof Harant.  

     Pouze obětavý muzejník Beňo naše rozverné fotografování se s artefakty oltáře či v nikách určených 

původně pro dřevěné světce okomentoval (spíše laskavě): “Proč si prosím tě, říkáte Fénixovy cesty, a ne 

akční jednotka blasfémie?” Ale i tak smíme zase přijet. (Plzeň, 4.7. 2005) 

* FÉNIXOVY AKCE NA LÉTO. Popravdě, řada akcí se zrodí asi tak náhle jako houby po dešti. Pokud 

budete chtít s Fénixem někam vyrazit, je nejlepší sledovat stránky www.fenixovycesty.netcafe.cz, kde 

http://www.fenixovycesty.netcafe.cz/


 9 

se vše bude operativně objevovat. Rádi bychom např. zorganizovali znovupostavení ne vlastní vinou 

padlého anděla na hřbitově u Všech svatých i nějaký ten zajímavý víkend na hradě. Např.: Pohádkové 

odpoledne na hradě Velhartice: Bude se konat v sobotu 16.7. Opět je možné přijet již v pátek a odjet 

v neděli. Účastníci akce by pomáhali v kostýmech při prohlídkách hradu. Spousta pohádek, divadel, 

hudby a snad i šermu a Fénix může být u toho. Zájemci nechť výjimečně píší na mail: 

GlatterovaHelena@seznam.cz. (Plzeň, 4.7. 2005) 
- D. R. (*1970) je básník, žije v Plzni a zde také pracuje jako učitel angličtiny na SPŠ elektrotechnické.  

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Shakespeare a Ason-klub: 

     Začátkem května jsem s Davidem Růžičkou a jeho žáky navštívil m.j. město W. Shakespeara - 

Stradford nad Avonou. Prošli jsme si individuálně muzeum a Shakespearův rodný dům, kde jsme se s 

Davidem zvěčnili do návštěvnické knihy jako členové Ason-klubu. Prošli jsme si město, kde na nás na 

hlavní ulici “vybafla” živá socha velikána, navštívili jsme jeho hrob v Holy Trinity cathedral za vstupné 

půl libry. V nedalekém parku po pohledu na piknikující Japonce jsme si zkusili trochu výtvarného umění 

v Rubbish centre a po prohlídkách knihkupectví a antikvariátů, kde David pořizoval učené příručky, jsme 

šli kolem Shakespearova divadla parkem k pomníku se sochou velikána a nakonec si David po směně Eur 

koupil i malé vydání jedné z Shakespearových her. M. V. (Plzeň, 14.6. 2005)   

 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* Ve čtvrtek 14. července 2005  Vás Kruh přátel knižní kultury, který působí při Knihovně města Plzně, 

srdečně zve na letní literární výlet po Soboteckou a Českém ráji  (Sobotka - Šrámek, Šolc, Daněk, 

hrad Pecka - Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Miletín - Erben, Staré Hrady - Vrchlický) - odjezd v 

7.30 hodin od Pekla (návrat v 21.00 hodin tamtéž), cena 395,- Kč. Přihlášky a informace: Jana Horáková 

- 377 201 426. 

 

* Ve čtvrtek 28. července 2005 v 18.00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve na další společné posezení 

mladých a nezavedených autorů západních Čech a jejich přátel. Místo bude zájemcům osobně 

upřesněno prostřednictvím SMS nebo e-mailu. (Kulturní kavárna Jabloň je totiž v létě uzavřena). 
 

* Ve čtvrtek 11. srpna 2005 v 17.00 hodin jste zváni do hlavní budovy Západočeského muzea (Plzeň, 

Kopeckého sady 2, tel.: 377 329 380, fax 377 236 541, e-mail: info@zcm.cz, www.zcm.cz) na jeden 

z doprovodných programů k výstavě obrazů Klementa Štíchy “Moje město Plzeň”. Účinkuje plzeňský 

písničkář a básník Vladimír Babnič a jeho hosté – např. asonklubí básnířky Tamara Kopřivová 

(*1962), Markéta Irová (*1982) a další.  
 

* V pátek 5. srpna a v pátek 12. srpna 2005 ve 20.00 hodin Vás manželé Eva a Jan Kosovi 

v součinnosti s Českou společností elektroniků Hifiklub Klatovy (e-mail: hifiklub-klatovy@pcse.cz, tel.: 

376 312 877) zvou na hrad Velhartice na pořady věnované Janu Werichovi a Jiřímu Voskovcovi. 

 

* Ve čtvrtek 25. srpna 2005 v 18.00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve na další společné posezení 

mladých a nezavedených autorů západních Čech a jejich přátel. Místo bude zájemcům osobně 

upřesněno prostřednictvím SMS nebo e-mailu. (Kulturní kavárna Jabloň je totiž v létě uzavřena). 
 

* Další literární pořady – viz Kultura – Plzeňský kulturní přehled. 

* 

mailto:info@zcm.cz
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* ŠTERNBERSKÝ ZÁPISNÍK 2005. Severomoravské Město Šternberk spolu s Městskou knihovnou 

ve Šternberku a Albertovým knihkupectvím vyhlašují VI. ročník amatérské literární soutěže 

Šternberský zápisník. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo není profesionálním spisovatelem nebo 

novinářem. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce oboru prózy či poezie ve dvou kopiích 

formátu A4, psané na stroji nebo počítači, u prózy o maximálním rozsahu 5 stran, u poezie max. 3 básně. 

Soutěž není anonymní. Uveďte své jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, školu či 

zaměstnání. Porota bude texty hodnotit v rámci věkových kategoriích: děti do 15 let (téma “Žít jako v 

pohádce” a volné téma), autoři nad 15 let (téma “Tak šly dějiny - Šternberk výletní místo” a volné téma). 

Příspěvky by se (podobně jako u Literární Šumavy) měly volně vztahovat buď ke Šternberku a tamnímu 

regionu, nebo mohou být zaměřeny na téma člověk a příroda či na vztahy mezi lidmi. Uzávěrka je 12. 

srpna 2005. Adresa: Městská knihovna, Masarykova ul. 20, 785 01 Šternberk, tel.: 585 013 780; e-mail: 

knihovna@knihovna-stbk.cz; http://www.kultura-stbk.cz/knihovna/zapisnik.html. Autoři budou pozváni 

na slavnostní vyhodnocení s kulturním programem. Pořadatelé si vyhrazují právo v souvislosti se soutěží 

vybrané práce zveřejnit, přetisknout do svých publikací. 

 
* NOVÉ POVĚSTI CHEBSKÉ. Krajské muzeum v Chebu v rámci tradičního Knihobraní – pátého 

ročníku minitrhu regionální literatury, který se uskuteční v sobotu 1. října 2005, poprvé vyhlašuje také 

literární soutěž na téma Nové pověsti chebské - Panoptikum města Chebu, Hříšní lidé města Chebu, 

Chebská strašidla dnešní doby. Soutěž je určena dětem i dospělým a bude hodnocena v kategoriích do 

15 let a nad 15 let. Lze zaslat libovolný literární útvar na dané téma o rozsahu max. 2 strany A4. Autor 

uvede jméno, příjmení a adresu bydliště. Uzávěrka je 15. září 2005. Adresa: Krajské muzeum Cheb, 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 02 Cheb, tel.: 354 400 620, fax: 354 422 292; e-mail: 

sekretariat@muzeumcheb.cz; www.muzeumcheb.cz. Práce je možné odevzdat v pokladně muzea. 

Výsledky budou vyhlášeny před křtem knihy Valdštejn a Cheb ve Valdštejnské obrazárně 1. října 2005 v 

17.00 hodin. Vítězná díla budou zveřejněna v novém vydání Sborníku muzea.  

 

* KNIHOVNA ROKU 2005. Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bude 

udělena cena Knihovna roku 2005 a vyzývá veřejnost k podávání návrhů na její udělení. Cena se uděluje 

k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo k ohodnocení mimořádného 

přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Uděluje se v kategoriích: a) základní 

knihovna (ta je určena zejména knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako 

vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci); b) významný počin v oblasti poskytování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (např. zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, 

nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace 

odborných akcí apod.). Cena Knihovna roku v kategorii a) se uděluje provozovateli knihovny, která je 

zapsána v evidenci knihoven. Cena Knihovna roku v kategorii b) se uděluje fyzické osobě nebo 

provozovateli knihovny. Návrhy mohou podávat fyzické nebo právnické osoby. Uzávěrka je 20. září 

2005. Adresa: Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1, 

http://www.mkcr.cz. Písemný návrh musí obsahovat: jde-li o fyzickou osobu: jméno, příjmení a místo 

trvalého pobytu provozovatele knihovny, navrženého na udělení ceny; jde-li o právnickou osobu nebo 

obchodní firmu: název a sídlo provozovatele knihovny. Dále označení příslušné kategorie a zdůvodnění 

návrhu. V případě navržení fyzické osoby na cenu v kategorii b) musí návrh obsahovat jméno, příjmení a 

místo trvalého pobytu. Bližší informace na  tel.: 257 085 316 nebo e-mailu: blanka.skuckova@mkcr.cz 

(Mgr. Blanka Skučková). 
 

mailto:knihovna@knihovna-stbk.cz
mailto:sekretariat@muzeumcheb.cz
http://rd3.seznam.cz/firm/23/08/24.html?http://www.muzeumcheb.cz
mailto:blanka.skuckova@mkcr.cz


 11 

* HLEDÁME TALENTOVANÉ AUTORY ANEB NEPIŠTE DO ŠUPLÍKU 2005. Knihovny 

Bohumín, Český Těšín, Havířov, Karviná a Orlová ve spolupráci s Městským kulturním střediskem 

Havířov a Kulturním a společenským střediskem “Střelnice” Český Těšín vyhlašují XVI. ročník 

literární soutěže Hledáme talentované autory aneb nepište do šuplíku. (Toto literární klání se kdysi 

zrodilo v havířovské městské knihovně a za roky svého trvání došlo značné obliby.) Soutěž je určena 

autorům od 15 let z celé republiky, kteří se literární tvorbou nezabývají profesionálně. Lze zaslat 

původní, dosud nepublikované práce z oboru poezie (max. 5 básní) a prózy (5 až 10 stran), psané na 

počítači písmem Times New Roman o velikosti 14 a řádkování 1, ve třech vyhotoveních - při nedodržení 

podmínek nebudou práce do soutěže zařazeny. Každou stránku označte jménem, adresou a školou/ 

zaměstnáním autora. K zásilce přiložte čitelně vyplněnou přihlášku. Ta by měla obsahovat obvyklé 

údaje: jméno a příjmení autora, datum narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, školu či zaměstnání, 

soutěžní kategorii a seznam názvů přihlášených prací. Uzávěrka je 30. září 2005. Díla lze zaslat 

kterémukoli z pořadatelů, a to prostřednictvím e-mailu, např. na adresu: Městská knihovna Havířov, 

Jindra Zlámalová, Šrámkova 2, 736 01 Havířov – Podlesí, tel.: 596 411 337, fax: 596 430 112, e-mail: 

zlamalova@knih-havirov.cz; www.mesto-havirov.cz/babskyelan. Texty odborně posoudí PhDr. Martin 

Pilař, CSc. z Katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity. V každé kategorii budou 

oceněna tři nejlepší díla, porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit nebo rozdělit. Navíc je 

připravena zvláštní cena havířovské primátorky Milady Halíkové pro nejlepší dílo napsané k 50. výročí 

založení města. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 9. prosince 2005.  

  
O NEJLEPŠÍ TEXT FOLKOVÉ PÍSNIČKY. Městská knihovna v Sokolově ve spolupráci s folkovou 

skupinou Roháči z Lokte vyhlašuje soutěž O nejlepší text folkové písničky. Roháči potom vítězný text 

zhudební a zahrají ještě letos při svém vánočním koncertě v sokolovském zámku. Soutěž je určena dětem 

i dospělým. Uzávěrka je 30. září 2005. Adresa: Městská knihovna Sokolov, Zámecká 1, 356 01 Sokolov, 

tel.: 352 622 505, fax: 352 661 984, e-mail: knihovna@mksokolov.cz; www.mksokolov.cz. 

 
* O CENU PROFESORA ANTONÍNA VORÁČKA 2005. Šmidingerova knihovna ve Strakonicích a 

Město Strakonice vyhlašují  IV. ročník literární a výtvarné soutěže O cenu profesora Antonína 

Voráčka. Soutěž pod patronací starosty města je určena studentům středních škol České republiky a 

klade si za cíl objevovat a podporovat nové talenty, podnítit jejich zájem o domov, nalézt nové pohledy 

na skutečnosti kolem nás a připomenout osobnost profesora Antonína Voráčka, děkana, profesora 

strakonického gymnázia a převora maltézského řádu (*1889 – †1978). Lze zaslat poezii, prózu, 

populárně naučné pojednání, ilustraci či plakát na téma Vztah k domovu, Méně známé tváře života, 

Očekávání, Co mi v životě chybí, Nové pohledy na problémy či jiná málo frekventovaná témata, literární 

díla o max. rozsahu 5 textových stran ve třech vyhotoveních a pokud možno zároveň na disketě, popř. 

e-mailem. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, přiložte volný list papíru, na něm uveďte jméno a 

příjmení, datum narození, adresu bydliště, školu a e-mail, připište souhlas se zařazením Vašich osobních 

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

příspěvky do soutěže zařazeny. Uzávěrka je 15. října 2005. Adresa: Šmidingerova knihovna 

Strakonice, ředitelka Mgr. Ivana Parkosová, Zámek 1, 386 11 Strakonice II; e-mail: 

parkosova@knih-st.cz. Obálku označte heslem “LS 2005”. Devítičlenná porota bude texty hodnotit po 

stránce tematické a formální úrovně, jejich stylu a myšlenkového přínosu. V každé žánrové kategorii 

budou uděleny 3 ceny, případně čestná uznání. Všichni účastníci budou pozváni na slavnostní 

vyhodnocení v prosinci 2005. 

 

mailto:zlamalova@knih-havirov.cz
www.mesto-havirov.cz/%20babskyelan
mailto:knihovna.so@mksokolov.cz
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* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Rozmlouvání filozofické aneb Když se stal dialog žánrem 

 

     Snad na tom mělo podíl divadlo, kde dialog už víc než jednu generaci vítězil na plné čáře, snad vlivy 

egyptské či babylónské. Jistojisté je, že filozofové pátého století před Kristem v dialogu objevili formu 

velmi vhodnou pro zachycení jejich hledání  podstaty světa a člověka v něm. Podle tradice psal dialogy 

už Zénón z Eleje, filozof, který neuznávaje jakýkoli pohyb vymýšlel bláznivé aporie o tom, že 

vysportovaný Achilleus nedohoní ani želvu. 

     Potkal prý Sókrata čistě umytého a se sandály na nohou – tak chodíval Sókratés málokdy – a ptal se 

ho, kam jde tak vyfintěn. 

    “Na hostinu k Agathónovi,” odpověděl Sókratés. “Z oslavy vítězství jsem mu totiž včera utekl, protože 

jsem se bál velkého davu lidí, ale slíbil jsem, že přijdu dnes. Takhle jsem se vykrášlil, abych vypadal 

pěkně, když jdu ke krásnému člověku. A co ty? Nechtěl bys jít na hostinu bez pozvání?”  

     Zatímco tradice, zvláště pak ty antické, zůstávají tradičně kdesi u dna temné propasti, s určitostí víme, 

že to byl bývalý sochař Sókratés, který bloumající po tržišti vyptával se cizích lidí, aby se tak konfrontací 

několika názorů přiblížil pravdě. Jak osvícená to byla myšlenka měli světu dokázat až jeho žáci, neboť až 

do požití popravčí číše bolehlavu nenapsal prý ani řádku. Sókratovi žáci, tj. Platón, Xenofón a spol. 

v obavě z podobné perzekuce (přece jen tyranů bylo tehdy v Athénách třicetihlavá přesila) utekli do 

nedalekých Megar k Eukleidovi, jenž se také živil filozofií (nikoli matematikou!) a psal – dialogy. 

     Jakmile se v Athénách půda poněkud ochladila, položil v pohodlí domova Platón základy tradiční 

formy – filozofického dialogu. Šlo o dialog “skutečný”, kde se mluvčí pravidelně po chvilkách střídají a 

konfrontují své názory, a protože dialog znamená rozmluva, rozumělo se samo sebou, že v této fiktivní 

debatě bude se Sókratem rozmlouvat osob víc. Tuhle formu nese i Ústava proslulá podobenstvím o 

jeskyni, v níž lidé díky chatrnému zraku (nebo osvětlení?) vidí celý život jen stíny, zatímco skvoucí se 

ideje si nechávají prchat za zády.  

     Potom Sókratés ulehl, pojedl s ostatními, vykonali úlitby, zazpívali chvalozpěv bohu a vykonavše 

ostatní obvyklé úkony přikročili k pití. Pausaniás prý pronesl asi takovýto úvodní proslov: 

     “Nuže, mužové, jakým způsobem se máme nejlépe dát do pití? Řeknu vám, že se skutečně cítím docela 

špatně po včerejší pitce a potřebuji si trochu oddechnout. Myslím, že i většina z vás, neboť jste byli včera 

přitom. Uvažte tedy, jakým způsobem bychom pili nejlépe.”  

     Ve starém Římě, kde utilitárně víc dbali o politiku než o filozofii zvítězil dialog nad eposem ve 

filozofii až v 1 století př. n. l.díky Ciceronovi, který v době, kdy se zrovna nehřál na politickém výsluní, 

snažil se dohnat, v čem Římané Řekům nestačili. Tak to alespoň píše ve svých Tuskulských hovorech, 

pětisvazkovém spisku fiktivních dialogů s hosty v jeho skutečné letní vile v Tuskulu. 

     Ale dosti již vážného filozofování. Platónův prý nejžertovnější dialog Hostina (Symposion) se stal 

dílkem hodným vážného i nevážného napodobení. Svitek, opatřený stejným jménem napíše již jeho 

spolužák Xenofón, daleko jinak si ale s touto inspirací poradí římský satirik Petronius. Zřejmě byl nucen 

toho u Neronova stolu vyslechnout dost na to, aby s gustem zachytil jednu takovou “přemoudřelou” 

rozpravu na hostině u zbohatlíka Trimalchiona a včlenil ji do svého románu Satyricon. 

Ale ani císařům občas nechyběl smysl pro filozofickou ironii. Iulianus Apostata, císař (360-363) zapsaný 

do dějin bestiálním vztahem ke křesťanům, napsal na platónský motiv svou Hostinu císařů. Před očima 

svýma i samého Dia nechává o palmu toho největšího vládce v dějinách soupeřit Caesara, Alexandra 

Makedonského, Oktaviána (Augusta), Trajána, Marka Antonia a Konstantina. 

     Filozofický dialog zůstal žánrem kvetoucím po celou dobu antiky. Středověku jej předal “poslední 

Říman”, filozof Boëthius. Když se z výše přízně  ostrogótského uchvatitele-císaře Theodoricha zřítil až 

na dno žaláře, napsal Útěchu z filozofie, která byla bestselerem nepřetržitě až do 17. století!  
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     “…To, co my činíme teď, totiž popíjení, zpěv a rozmluvy, nic z toho není krásné samo o sobě, ale stane 

se ve skutečnosti takovým, jakým způsobem se to koná. To, co se koná krásně a ve správné míře, se také 

stává vpravdě krásným, kdežto naopak je to hanebné. Stejně i láska a Erós není vždycky krásný a 

nezaslouží si vychvalování, nýbrž jen ten, který vede ke krásnému milování….” (Platón Hostina 194, 176 

a 181) 

- 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! 

 

* JIŘÍ Č. ULRICH: S vanou na věčné časy: 

     Při veškeré úctě k obydlí básnířčinu, nebyla již její koupelna důstojným místem pro uložení vany. Lino 

na podlaze ošlapáno, soubor básnířčiny kosmetiky očuměn, vana ohmatána. Nemluvě už o samotné 

básnířce. I sešla se Rada k poradě, co s vanou. Návrh na zpopelnění vany byl zamítnut pro technickou 

neschůdnost. Hrob vany by mohl zastínit poutní místa církevní. Avšak v téže době nemohli se radní 

shodnout na jistém slavnostním městském pomníku, a to z hlediska původu autora. Tvůrce vany však byl 

anonym, bezejmenný to vanař, o něhož jistě žádné tajné služby neměly zájem. Památku  vzdáme tomuto 

výjimečnému jedinci! Opět zakopáme dříve zakopaný a posléze vykopaný základní kámen! A čestní 

budeme, když zde hluboký morální smysl zvítězí! Pomník totiž měl představovat Největšího Politika. 

Avšak všichni se za něho považují, koho vybrat? Uchylme se k metafoře! Jak pravil čelný představitel při 

odhalení pomníku - vany. “Kdo do politiky vstupuješ, zde v této vaně zanech všechnu svou předchozí 

špinavost a pravidelně se budeš místo projevů plkavých zde koupávati. A komise odborná bude 

pravidelně hodnotit vlastnosti vanové vody po koupání, zda jsi se dotykem s ostatními politiky,  penězi či 

politikou  neušpinil. A voda po básnířčině koupeli stane se  standardem čistoty!” Odpor v politicích 

zdvihl se náramný, avšak zvítězila autorita již světově proslulé básnířky, jejíž jméno bylo vyryto na vaně 

zlatým písmem, s dojímavým psaným dovětkem: “Slavné naší vykoupatelce a osvoboditelce od špíny 

věnují špinavci.” “Vana, vana, vana,” skandoval dav, když první nově zvolený politik byl spouštěn do 

vany. “Irena na hrad,” skandovali její uctívatelé. A  řada dřívějších celebrit byla zapsána do 

koupelového pořadníku. Nikdy se však nikdo z nich  nedostavil. A kohorta místních mladých a 

nezavedených autorů dnem i nocí hlídala vanu před nájezdy nájemných gangů a akcemi typu “Mlýn.” I 

konaly se zde též mýtická čtení básníků asoních a divadelní představení “Výstup nahé básnířky z vany” 

pořádané souborem Amceth v den Reje čarodějnic bylo dlouhé měsíce dopředu beznadějně vyprodáno 

stejně tak jako vstupenky na naučné prohlídky: “Kanálem po stopách I.V.” s výchozím místem u Vany. 

Ne nadarmo napsal jeden významný zahraniční časopis Mlž (čti Mezinárodní literární život), pod šifrou 

jistého V. N.:  “Kam se hrabou Louvre, Lourdy a Krtek na světoznámý Wanatown, slavné to působiště 

Básnířčino, dříve provinčně známé pod názvem Pilsen.” V krajích mluvících německy se však ujal spíše 

název Frauleinfélichštat.  

     Pro nedostatek místa nebyl publikován fotosnímek známého básnířčina bodygarda pana M. V.: 

obrovská výrobna van na Borských polích holandské firmy VVV, zkratka to jména majitele, pana Van de 

Van de z Vany, budoucího to manžela dotyčné I. V. … HAPPY KONEC SERIÁLU “VANA of I. V.” 

(Plzeň, 31.5. 2005) 

 

* VOJTĚCH JURÍK: Josefu Korousovi: On se tu někdo zajímá o komiksy? 

     Zírám! Jinak je skvělé, že se Mot navzdory těžké misijní činnosti v zemi komiksu nezaslíbené tak snaží. 

Bál jsem se, že po odchodu Jakuba Němečka to zamrzne úplně, ale Ivan Stable to zjevně myslí upřímně. 
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Zmiňovaný Alois Nebel od Labyrintu je samozřejmě trochu jinde zejména vinou necitlivého letteringu, 

nicméně Joachim Dvořák na něm demonstroval, že je dneska zřejmě jediný, kdo umí v Česku prodávat 

komiksy. Pixy: “Dej si trochu lepící pasty, po ní pochopíš všechno na světě.” 
- [V. J. (*1975) je grafik, ilustrátor a příležitostný prozaik, autor grafické koncepce Plže, žije v Plzni.] 

 

* VOJTĚCH NĚMEC: Poplach! (Dobrý den.) Poplach! 

     Mé literární podvědomí se vzedmulo a... ááá Mikisek to už ví. A nejen on... Ale já nemám na mysli 

tamtu svou Zuřivost, co se objevila v červnových listech Ason-klubu... I když vlastně to taky, ale hlavně 

mám na myšlííí ééé... takový malý omyl, který nastal a projevil se v oné Zuřivosti. Hehehe: Já si totiž tak 

ňák vsugeroval, že Mikiskova věc, o které jsem v Zuřivosti mimo jiné psal, se jmenuje “Tvář”. Ale ona se 

tak samozřejmě nejmenovala ani nejmenuje - jedná se a jednalo se o “Úsměv”. HAHA. Vy si teď myslíte, 

že to je vtip, nějaký druh exhibice nebo travestie, ale to se mýlíte. Prostě jsem si to nějak v hlavě 

překroutil, přeonačil, změnil, znetvořil, přetvořil, vyložil jsem si to po svém. Asi jsem si podvědomě řekl, 

že bych to napsal jinak, že bych to nazval jinak, a to celé se promítlo do názvu (Tvář namísto Úsměv). 

Omlouvám se veřejně: Lynčujte mě! Možná si má mysl uvnitř myslí, že “Úsměv” je spojen s přetvářkou a 

já ve skutečnosti přetvářku nenávidím, a tak jsem si to trošičku překopal v neutrální “Tvář”, no... Jde mi 

jen o to, aby si nikdo nemyslel, že to je nějaký zoufalý pokus o zviditelnění. Je to pouhopouhé zklamání 

lidského faktoru. Nic víc. Prosím o… a děkuji za pochopení, pane Mikisku. (Cheb, 6.6. 2005) 

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

 
* JIŘÍ Č. ULRICH:  Ad V. Němec aneb ještě o L. M.:     

     Pane V. Němče, dovolte mi malou radu: pokud chcete hodnotit Lubomíra Mikiska a jeho povídky, 

buďte tak laskav, kupte si v knihkupectví jeho knížku, nasaďte si správné brýle, čtěte a přemýšlejte. 

Pokuste se o objektivní logický rozbor, kritik by se měl vyvarovat ukvapeného vyjádření prvního dojmu, 

zvlášť pokud je náchylný k navěšování frázovitých nálepek a nemá-li vyvinutý cit pro rozvahu, takt a 

slušnost. I osobní  reflexe by měla být psána tak, aby dotyčného nedegradovala a neurazila. Bylo by Vám 

příjemné, kdyby o Vás někdo tvrdil, že jste sterilní, plochý, neosobitý a netalentovaný? A napsal to větami 

nelogickými, nesouvislými a někdy trapnými, bez jediného vysvětlení a doložení?  Jako plácnutí do vody? 

     Já jsem  povídky  pana L. M. četl všechny, mnohokrát  s autorem diskutoval, takže mám větší právo 

hodnotit jeho práce než  třeba cestující v rychlíku svých neovladatelných emocí. 

     Tedy  jaký je L. M. a jeho povídky? Ano, je houževnatý, toužící po přesnosti a jednoduchosti výrazu, 

proto své prózy piluje, na rozdíl od chrličů vlašského salátu. Je běžec na dlouhé trati, na rozdíl od 

sprintérů, co vystartují a krátce poté si foukají na svá bebíčka achilovek. Není experimentátor, ale 

pozorovatel, na rozdíl od konstruktérů někdy nesmyslných novotvarů. Umí vyhledat bolavé body 

v životech obyčejných lidí, být k nim citlivý a soucitný, na rozdíl od cyniků, kteří zřejmě neznají hodnotu 

sebe ani druhých a umějí spíše jen drásat rány. Možná, že je zdánlivě trochu plošší, aby se náhle objevila 

hlubina, neboť takový je i život v sledu dní, na rozdíl od omračujících fantasmagorií a jednotvárných 

pelyňků, které si sami svévolně vaříme. L. M. neobjevuje nové světy, odhaluje jizvy ve stávajícím světě. 

Možná, že  je trochu víc hořkosladký a trochu méně intelektuálský, snad právě proto čtou jeho prózy lidé, 

k nimž výboje múz nedolétnou a kteří se většinou o literaturu nezajímají. Čtenáři v nich reflektují své 

problémy, a co je důležitější, i své svědomí, a co je ještě důležitější: nacházejí v nich určitý stupeň útěchy. 

Prózy psané L. M. nelze hltat jedním okem, je nutno je číst s otevřeným srdcem, brát je jako vitamínovou 

tabletku. Po troškách, neboť neuchvátí šokem, jsou spíše komorní a impresivní, a tedy náročné na cítění 

a vciťování se. Tyto prózy nejsou mým nejžádanějším šálkem čaje, někdy mi připadají méně barevné, 

trochu zjednodušené a neprůrazné, ale jsou čisté a především potřebné, na rozdíl od próz mnohých 

autorů, které jenom víří vodu, zdvíhají kal a čistá voda k napití nikde. Jak říká jeden známý bezdomovec: 

čaj piju pro zdraví, tvrdej chlast proto, abych zapomněl na houf pitomců v sobě  a kolem sebe. 

     Abych předešel oprávněné kritice mých literárních výtvorů, provedu sebekritiku: je v mém psaní  

mnohé z toho, co jsem uvedl jako extrémní protiklad za slovy “na rozdíl”, ale piji nejen čaje, ale i tvrdé 
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alkoholy. Omlouvám se poctivým experimentátorům a novátorům,  pokud jsem se jich dotkl. Můžeme se 

lišit a musíme se lišit, ale o to víc bychom se měli snažit druhému porozumět, a když se nám to nepodaří 

a slovo kolegialita a vzájemná pomoc nám nic neříká, pak je nejlepší alespoň mlčet. Uvědomuji si, že 

jsem Vás poučoval na základě jednoho nepovedeného článku. Proto přivítám, když se budu moci 

seznámit s Vašimi literárními věcmi, pokud mi dáte typy, kde, nebo je zašlete na můj e- mail: 

ulrich@raz-dva.cz. Rád si s Vámi podiskutuji, vhodnější bude prostřednictvím e-mailů než zatěžovat 

stránky Plže. Anebo: zajděte někdy do vinotéky v Plzni  Skvrňanech popovídat si z očí do očí se mnou i 

s panem L. M. Jistě by to bylo prospěšné pro všechny. Díky. (Plzeň, 7.6. 2005) 
 

* MAREK VELEBNÝ: Mimořádný Večer přiměřených depresí v pražském Obratníku 16.6. 

2005: Přijel jsem vlakem na Smíchov a u Anděla jsem koukal na docela jinou image Smíchova, než jsem 

znal. Kavárna Obratník byla hned vedle v ulici J. Plachty s výhledem na parník, kde jsme parkovali před 

revolucí s autem s rodiči při návštěvách Prahy. Dostavil jsem se přesně ve stanovených 18 h a trochu 

popovídal s paní Šimůnkovou, vlastně ji znám z Martinské poetické jeseně. Ke stolu si přisedla zajímavá 

paní (Bakalová) se záhadným panem lékárníkem a začala popisovat svá životní předurčení, narození a 

pití mléka s telátkem, zobání jídla s krocanem. Zvláštně idylické. Velmi charismatická dáma dále 

popisovala i své zvláštní potravinové alergie, smí jen cibuli, česnek, kávu a maso. Kolem půl sedmé jsem 

zahlédl typický známý šátek, ano, Dan Mikeš je tu! A hned si vybral stůl plný dívek a své image doplnil 

dýmkou. Program začal v 19.15 h s akademickou čtvrthodinkou. Byla hudba, úvodní slovo Z. Šimůnkové 

(takové pražské “Helenky Š.”), která nám moc závidí Ason-klub. Prvním vystupujícím v plném sálku byl 

největší český básník, zatím jen vzrůstem – Radek Lehkoživ s trochou erotiky. Následovala ho 

tmavovláska Daniela Koníčková, která řekla několik neveselých slov a své práci au-pair a že ji fyzicky 

přitahoval v Anglii mladý urostlý reverend, kvůli kterému začala navštěvovat kostel. Při recitaci básní ze 

života stále dávala k dobru gesto uhlazování vlasů nad uchem. Pak byla Lenka Trusová, která seděla a 

nebylo jí z koutu, kde jsem seděl, moc rozumět. Následovala Radana Šatánková, která u našeho stolu 

předtím slupla několik párečků, takže na ostatní nezbylo, a představila svého dvorního fotografa pana 

Marečka. To já jsem zase dvorní fotograf Ason-klubu Marek. K párečkům jí tajemný pan lékárník 

vykouzlil ze svého kufříku několik houstiček. Tato mladá redaktorka a fotografka se zdála být ve své 

tvorbě fascinována úklidem a toaletním papírem a vybrala si v publiku před sebou jednoho hocha, 

kterého stylizovala jako do role svého partnera, kterému vyčítá “vymydlené mýdlo.” apod. Kolem 20. h 

jsem přemýšlel že zavolám své pražské kamarádce, kterou jsem pozval, zda přijde, a v tu chvíli jsem ji 

viděl za oknem. První půlku programu zakončil Radek Lehkoživ trochou tvrdší erotiky, že se musel Dan 

Mikeš skoro červenat, i když měl modrý šátek. Radek uvedl, že přečte něco o lásce za hrob. Podotkl jsem 

ke kamarádce sarkasticky, “no to bude nekrofilie”, podívala se na mne nevěřícně, ale Radkovo čtení mi 

dalo kupodivu za pravdu. Nápor první půlky, zakouřený a vydýchaný sálek více nevydržel a byla 

ohlášena přestávka, kterou jsem s dvojkou Chardonay využil venku ke konverzaci s kamarádkou. Druhou 

část začal František Baďura, asi pravá ruka Z. Šimůnkové, čtením povídky ze života. Pěkné, po každém 

vystoupení všech účinkujících sál docela aplaudoval. Sice nebylo odevšad přes dav vidět, ale to nebylo 

podstatné. Pak jsem šel já, snažil jsem se číst nahlas a trochu to prožívat nenuceně, což po dvou 

“dvoudeckách” Chardonay docela šlo. Trošku jsem si vzpomněl na divadlo, když jsem vstoupil na prkna 

v Obratníku. Docela úspěch, i potlesk, že jsem některé věci skoro nedočetl. Snažil jsem se jako každý 

okomentovat jednotlivé básničky, popsat jejich význam a říci, za jakých okolností vznikly. Každý asi 

docela přešvihl svůj limit 7 minut, který Zora Š. mile prodloužila, a proto jsem se trochu ocitl v časové 

tísni, kvůli vlaku. Dostal jsem zelený diplomek a malý sborníček přítomných autorů. Jako zlatý hřeb na 

závěr vystoupil ve svém “šporclovském image” Dan Mikeš. Dan pozval na vystoupení své “obchodní 

partnery” (hezká děvčata). Impozantně odzbrojující jako vždy, své živé vystoupení zakončil klasicky “Já 

a ty 2”. S dobrým pocitem aspoň na chvilku jsem se prošel potemnělým Smíchovem na vlak. V Plzni na 

zastávce jsem viděl vášnivý milenecký pár, tak jsem se raději smutně otočil. M. V. (Plzeň, 17.6.  2005) 

 

mailto:ulrich@raz-dva.cz
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* LUCIE KOUTNÁ: Ahoj, zdravím vás z Luhačovic.  

     Je tady moc hezky. Dneska jsme měli přednášku s E. Kantůrkovou a J. Cimickým a jeden seminář s 

Václavem Duškem o scénáři. Odpoledne měli spisovatelé v lázeňské cukrárně autorské čtení a zítra 

nejspíš budeme číst my. Jsem na to zvědavá. Je tady M. Zajíček a taky V. Vacátko, to jsou asi jediní, které 

znám. Na některé účastníky si matně vzpomínám z předminulých Luhačovic. Letos je to takové 

mezinárodní - jsou tu dva spisovatelé z Rakouska - A. Weber a H. Schofer a rakouské studentky. Povídám 

si německy o literatuře s Mari. Píše fantazy. Ještě o tom něco napíšu a bude to v Listech, ale to až jindy. 

Lucka (Luhačovice, 3.7. 2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 15.8. 2005. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 

 

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

KONTAKT: 

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

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

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

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


