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

Ročník XIV, 2005, letos Listy č. 9 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 104) z 31.8. stran 24, 

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

jako barevné bříško Plže č. 9/2005 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Vědomosti jsou základ a zdroj dobrého psaní. 
(Horatius, F. Q.) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

… Vědomosti o literárním dění mohou být navíc základem dobře prožitých prázdnin. Letošní jinak 

chladné léto rozhodně nebylo okurkovou sezónou. V zahradách našich prožitků uzrály mnohé plody… 
 

* ASON-KLUB NA FESTIVALU LITERÁRNÍ LUHAČOVICE. V týdnu od 2. do 8. července 

2005 se čtyři členové Ason-klubu – Lucie Koutná, Kateřina Pánková, Martina Šimánková a 

Martin Zajíček – zúčastnili 13. ročníku setkání mladých autorů s českými spisovateli Literární 

Luhačovice. Akci tradičně pořádali SOŠ a SOU Luhačovice spolu s Klubem českých spisovatelů 

v Praze…  

 

     Od MARTINY ŠIMÁNKOVÉ: Jak mi bylo v Luhačovicích: 

     Když jsem druhého července v ospalých šest nula pět nastupovala s Kačkou Pánkovou do vlaku 

směr Praha, ještě jsem vůbec netušila, co všechno v nadcházejícím týdnu prožiji. Už od slavnostní 

večeře jsem v tom byla až po uši. Přednášky a workshopy zabraly vždy celý den. Některé mě pobavily, 

jiné připravily o iluze, stejně jako myšlenky a činy některých přednášejících. Z těch mě nejvíce zaujala 

Zdenka Becker - dotykovým cvičením a vůbec vším, co z této česko-slovensko-rakouské spisovatelky 

vyzařovalo. Úplně nejvíc však musím pochválit samotné posluchačské osazenstvo (které soupeří o 

prvenství se zdejší výbornou kuchyní). Těm všem totiž děkuji za tu sůl, co jsem s ní skropila červenou 

vlakovou sedačkou při zpáteční cestě, a za to, že na první dny letošních prázdnin ještě dlouho 

nezapomenu. Bylo mi s vámi blaze. Martina Šimánková (Plzeň, 26.7. 2005)  
- M. Š. (*1988) je básnířka, žije v Plzni a zde také studuje na Masarykově gymnáziu. V Literární soutěži studentů 

západočeských středních škol získala v r. 2005 za poezii 2. místo. V Ason-klubu vydala malou knížku veršů Těm, kdo mají 

vlastní ostrov (2005). 
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     Od KATEŘINY PÁNKOVÉ: Literární Luhačovice 2005: 

    Protože jen ten, kdo si rozšiřuje své vědomosti a kdo je odhodlán poznávat nové a zatím netušené 

obzory, stává se stále lepším člověkem, rozhodly jsme se spolu s další asonklubí členkou Martinou 

Šimánkovou najít takový nový obzor a navštívit letošní sérii přednášek a seminářů Literární 

Luhačovice. A opravdu to stálo za to! Myslím, že týden strávený v lázeňském prostředí na nás měl 

velmi blahodárné účinky a nebylo to jen díky vyhlášené léčivé luhačovické vodě.  

     Jak celé toto zvětšování našich literárních rozhledů probíhalo? Po brzkém ranním odjezdu z Plzně 

(myslím, že se mi matně vybavuje čas šest hodin ráno), zajímavé cestě vlakem a riskantním přestupu 

v Přerově (poznaly jsme, že nalézt správný vagón není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo 

zdát) jsme konečně dorazily na luhačovické nádražíčko. Po překvapivě rychlém nalezení internátu SOŠ 

a SOU Luhačovice, který se stal příštích několik dní naší základnou, jsme se ihned jaly poznávati další 

mladé literáty (a ke svému překvapení jsme se setkaly též s dalšími Asonklubáky). Organizátoři nám 

také ihned první odpoledne přichystali přednášku. Prý na rozehřátí. Večer pak prověřil naše znalosti 

správného stolování, konala se totiž slavností večeře k zahájení celé akce. Hostitelé se nás snažili zmást 

počtem příborů, ale my jsme se nedaly a brzy pochopily k čemu který slouží. 

     Během příštích dnů se na nás již hrnuly přednášky a semináře. Vzděláváni jsme byli například 

v umění dramatickém (v režii A. Koenigsmarka), poezii (s přednášejícím V. Suchým), v oblasti literární 

teorie (B. Neumann), psychologie (J. Cimický), zasvěceni jsme byli i do problematiky uzavírání 

autorských smluv  (účastníky kurzu překřtěno na autorské judo) a nejčastějších chyb mladých autorů. 

Zařazeny byly i oddechové přednášky např. z dějin umění, které nám na chvíli daly odpočinout od 

literatury.  

     Na programu byla také společná autorská čtení – jedno věnované práci našich přednášejících (za 

účasti E. Kantůrkové, K. Miličky a dalších) a druhé zcela v režii nás, účastníků kurzu. Dostalo se mi cti 

celé čtení zahajovat a jako první předstoupit před mé kolegy, což se vzhledem k nervozitě, která mne 

zachvátila, ukázalo jako nepříliš šťastné řešení. Nakonec jsem to však celé (sice s pocuchanými nervy a 

třesoucími se koleny) zvládla. Reputaci plzeňských autorů pak dále vylepšila Martina Šimánková a 

především Lucka Koutná, která svou pohádkou Tři oříšky pro veverku strhla veškeré posluchačstvo 

v sále k výbuchům smíchům a nadšeným ovacím. 

     Jistě se hodí zmínit účast rakouských kolegů, či lépe řečeno kolegyň, které se krom účasti ve 

speciální německé sekci rovněž zapojovaly do některých našich aktivit (například velmi zajímavého 

seznamovacího a meditačního semináře Z. Becker) a poslední den nám v lázeňském altánku v rámci 

tzv. rakouského odpoledne přednesly některá svá díla. 

     Co ještě dodat? Pro mladého literáta jsou luhačovická setkání tím pravým. A to nikoli jen díky 

možnosti poznávat slavné přednášející či něčemu se přiučit, ale především díky tomu, že se zde může 

potkat se svými vrstevníky, kteří ač mají také zájem o literaturu, tvoří každým svým osobitým způsobem. 

     Inu byl to krásný, veselý a v mnohém poučný týden…(Plzeň, 1.8. 2005) 
- K. P. (*1985) je básnířka, žije v Plzni, po maturitě na Masarykově gymnáziu je čerstvě přijata ke studiu FF UK v Praze 

(oborů historie a dějiny umění). 

 

     Od LUCIE KOUTNÉ: Literární Luhačovice (2.7. – 8.7. 2005): 

     Na Literární Luhačovice jsem se moc těšila, neboť jsem už věděla, do čeho jdu. Se mnou na pokoji 

bydlely Kristýna a Táňa, které zde byly poprvé, tak se docela bály, co je čeká. Kdyby jen věděly, že se 

nemají čeho bát, prožijí krásný týden ve společnosti spisovatelů a literárních vědců!  

     Na informační schůzce nám pan Milička sdělil “zásadní informaci”: První den se pořádně najíst 

a jinak, že budeme hladovět. Hladovému člověku to prý lépe píše. Já jsem si hlad představovala jinak. 

Hlad přeci nepředstavuje dvě kobližky k snídani a k tomu libovolný počet chlebů s pomazánkou. Hlad 

není výborná bramborová kaše s výborným masem... První večeře se skládala ze třech chodů. Svátečně 
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oblečené studentky nám neustále dolévaly víno nebo vodu. Takové pohoštění žádný pisálek neodmítne a 

ještě je dost možné, že o tom někde napíše.  

     To však není ten hlavní důvod, proč jsem strávila týden v Luhačovicích. Chci vám povědět něco o 

tom, co se událo, v čem byl tenhle ročník výjimečný. Letos se konaly Literární Luhačovice již potřinácté 

a to je dobrý důvod k oslavě. Proto pozvání na zahájení přijal i starosta Luhačovic, hejtman a další 

VIP. Stála jsem tam spolu s ostatními v předsíni u jídelny a předstírala, že nemám hlad a že mě 

nesmírně zajímá, co kdo řekne. Večeře neuteče.  

     Účastníci: Směsice lidí z různých koutů naší vlasti. Praha, Plzeň, Liberec, Domažlice, Vizovice, 

Kroměříž atd. Kromě Čechů a Moraváků zde byli letos poprvé i Rakušanky a rakouští spisovatelé. 

Rozdělili nás na dvě části – českou a rakouskou. My jsme měli české lektory a Rakušanky rakouské.  

     A teď něco k přednáškám: Úvodní přednášku jsme měli s psychiatrem Janem Cimickým. Je dobré 

hned ze začátku vědět, zda jsme, či nejsme normální. Tak to zrovna vyšlo, že přednášku na téma stres 

(také J. Cimický) jsme měli v neděli, jinak to bývá den odpočinku a klidu, ale kdo píše, nemá klid nikdy. 

Moc se mi líbilo povídání s Evou Kantůrkovou. Pojala to tak, že my jsme se ptali a ona nám 

odpovídala. Chtěla položit otázky i nám, ale na to už nezbyl čas. S Václavem Duškem jsme si vyzkoušeli 

scenáristiku. Za půl hodiny jsme napsali synopsi na téma “most”. Příběh na mostě. Většina příběhů 

končila špatně – hrdina skočil z mostu nebo byl shozen z mostu apod. Václav Suchý nás zkoušel z české 

a světové poezie. Četl ukázky a my jsme měli říct, kdo to napsal. Kdyby to bylo opravdové zkoušení, 

nejspíš bych dostala pětku. Alex Koenigsmark hovořil o tom, jak psát drama. Ptal se nás, jakou jsme 

viděli v poslední době divadelní hru, jaká hra se nám nelíbila a proč. Psali jsme divadelní hru o tom, že 

Jeníček má rád Mařenku a něco jim v tom brání. Na semináři s Františkem Cingerem jsme psali 

zprávu. Kunsthistorik Peter Kováč nám hezky povídal o výtvarném umění. Zdeněk Pechal z olomoucké 

fakulty nám vyprávěl o ruské literatuře takovým způsobem, že jsem měla dojem, že se s ruskými autory 

zná osobně. Spisovatelka Jana Moravcová nás seznámila s tím, co všechno obnáší vydat knihu. 

Přednášku na téma literární žánry měl pan doktor Neumann. Seminář s mladým prozaikem Milanem 

Petrákem mě též hodně zaujal. Píše sci-fi a povídal si s námi o chybách při psaní a jak se jim 

vyvarovat. Kdy použít hovorový a kdy spisovný jazyk? Přednáška s panem doktorem Kovaříkem byla 

mnohem zajímavější, než její pojmenování – Jazyk literárního díla, stylové vrstvy. Dozvěděli jsme se 

také něco o jazykové komice, byla nám doporučena kniha – Bohuslav Brouk, Jazyková komika. 

     Spisovatelka Zdeňka Becker pojala seminář netradičně. Sešli jsme se společně s rakouskými 

studentkami v knihovně a tam jsme “cvičili”. Mě nejvíc zaujal cvik “létání”, přestože se mi tohle létání 

nelíbilo, ale záleží to hodně na provedení. Kdyby se mnou méně lomcovali a pomalu mě položili na 

zem, pak bych snad i létala ráda. Dvanáct lidí zvedne člověka ležícího na zádech na podlaze do výšky 

asi tak metr a něco a lehce s ním pohupuje dopředu a dozadu, jako kdybyste chtěli kládou prorazit 

dveře. Ale ne tak prudce. Po chvíli ho zase uloží na podlahu, jemně. Kromě tohoto cviku jsme si hráli 

ještě na mámu a dítě, na tlačenici v autobusu nebo tramvaji apod. Při všem tom cvičení jsme si měli 

uvědomit, jak se cítíme, zda je nám to příjemné, či nepříjemné. Potom jsme to napsali na papír a četli. 

Mohli jsme tak porovnávat reakce zúčastněných.  

     Ještě něco k volnému času: Odpoledne a večer jsme si vychutnávali nádherné lázeňské prostředí. 

Dýchala jsem zhluboka čerstvý vzduch, na který jsem si nejdřív musela zvyknout. Přiznávám, první dny 

jsem dokonce i kašlala. Připadala jsem si jak ropák. Ten je také zvyklý na své zamořené prostředí, a 

když je někde na čerstvém vzduchu, tak se dusí. Po aklimatizaci, poté co jsem si zvykla na tamní 

vzduch, téměř bezprašné prostředí, výbornou stravu atd., musela jsem to všecko, ač nerada, opustit. 

Vrátit se zpět do naší zasmogované Plzně.  

     A něco na závěr, ale prosím, neberte to vážně. Stali se z nás univerzální spisovatelé, kteří dokáží 

napsat báseň, synopsi, zprávu, drama a poradí si dokonce i s románem. A nejen to, umíme to správně 

předhodit nakladateli, aby nám to “zbaštil”. Naše práce jsou bezchybné, perfektní – obsahově, 

stylisticky i gramaticky. A dokonce si to umíme zařadit do správné škatulky podle žánru, použitého 

jazyka a jiných kritérií. Zastaneme tak práci literárních vědců. Jsme sami sobě spisovateli a kritiky 



 4 

zároveň. A když máme pocit, že je toho na nás moc, že to nezvládáme, použijeme osvědčené 

antistresové metody, anebo vyhledáme pana psychiatra Cimického. Letošní Literární Luhačovice se mi 

moc líbily! Děkuju za ten nádherný zážitek. (Plzeň, 10.8. 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. 
 

 
 

* ASON-KLUB NA FESTIVALU LITERÁRNÍ VYSOČINA V CHOTĚBOŘI. Od Zory 

Šimůnkové přijal Ason-klub pozvání k účasti na festivalu Literární Vysočina v Chotěboři. A 

věřte-nevěřte, sešlo se nás tam o druhém červencovém víkendu z Plzeňska osm: Milan Čechura, 

Kateřina Kašička Kašáková, Lubomír Mikisek, David A. Šakal, Milan Šedivý, Helena 

Šlesingerová, Marek Velebný a Irena Velichová… 

 

     Od HELENY ŠLESINGEROVÉ: 

     Když jsme se v sobotu 9. června 2005 s pány Čechurou a Mikiskem blížili autem k Chotěboři, 

naproti mi běžely vzpomínky. Vůbec ne literární. Před třinácti lety jsem tam v rámci tzv. Setkání střední 

generace intenzivně prožila tři dny s psychologickým programem. Směřoval k sebepoznání, byl 

zaměřený na dotýkání. Na to, co sdělujeme svými dotyky, jak vnímáme dotyky druhých, jak jsme jim 

otevřeni, jak druhým důvěřujeme - dokážeme se na ně spolehnout, opřít se v přímém i přeneseném 

slova smyslu. Jedním z nejsilnějších zážitků tam byla hra na předávání radosti. Stáli jsme jako sochy se 

zavřenýma očima volně rozptýleni po sluncem zalité louce. Úkolem jediného vidoucího (kromě 

psychologů) bylo vybrat si někoho a jakýmkoli způsobem mu předat radost. Stiskem ruky, pohlazením, 

vložením sedmikrásky do dlaně, letmým dotykem konečky prstů… Poté se sám stal sochou, obdarovaný 

prohlédl a pokračoval. Toto na první pohled banální cvičení vyvolávalo v mnohých úzkost, otevíralo 

staré rány. Jako by předem věděli, že opět zůstanou osamělí, že si je nikdo nevybere, že nejsou hodni 

daru radosti… Tehdy jsem měla černé myšlenky a byla celá v bílém. A dneska naopak. Znovu jsem jela 

do Chotěboře dotýkat se. Tentokrát dotýkat se duše. Dotýkat se bez dotýkání. Obrazem, veršem, 

příběhem... Podle webových stránek a celé propagace jsem čekala festival větší. Díky opožděnému 

příjezdu se mi pak úplně nepodařilo proniknout do systému programových změn. Na rozdíl od jiných 

mi to však tolik nevadilo…(Plzeň, červenec – srpen 2005) 
- H. Š. (*1963) je básnířka, knihovnice a předsedkyně Ason-klubu, žije v Plzni. 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Literární Vysočina: 

     Co s víkendem, který proprší? Zkusím Chotěboř. V dešti z vlaku na náměstí v Chotěboři. Kde to 

je? Obešel jsem náměstí a bylo to v zasedacím sále radnice. U vchodu pan Musílek. Přivítala mne 

změna programu, paní Hadrbolcová a pan Kovářík nebudou. Zůstalo tedy čtení pana V. Slezáka ze 

Stepního vlka, písničky Petra Sedláčka apod. Program? No trochu jsem napodobil Šakala (odešel). 

Ze sálku ve stylu úprav socialistického realismu pozdější doby, trochu zadýchaného, jsem před 

přestávkou vyrazil na procházku se provětrat. Vida, Matěj ze Slovenska a Irena byli venku také. Nálada 

se mi zvýšila o 300 %, pěkně se s nimi povídalo. Prošli jsme louku za městem, procházeli se skrze 

kaluže a Irena k tomu soukromě pro nás recitovala. Po dešti bylo dost plžů. Po večeři ve vedlejší 

restauraci, na kterou jsme čekali snad hodinu a půl, jsme šli na trochu opožděné vyhlášení výsledků 

literární soutěže. Irena dostala čestné uznání, pan Mikisek odtamtud klasicky odcházel s cenou - 

tentokrát třetí místo. Následoval program hudby. Petra Sedláčka nakonec docela převálcovala skupina 

ve stylu Čechomoru s názvem Pilgrim Pimple. Hustili do nás úžasnou energickou muziku, jeden z nich i 

připomínal pana Holase z Čechomoru. Fakt bomba. Večer se lidé rozešli ubytovat a do mála restaurací 

a nabídku levného vínka asi nikdo nevyužil. Ve stejnou dobu se v Chotěboři konal sraz příznivců sci-fi. 

Myslel jsem, že potkám Pepu Korouse, ale jen jsme překročili na chodníku opilé individuum, které si 

nás očividně spletlo s Ufony. V neděli ráno před začátkem programu zahrál Milan Šedivý na klavír. 
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Pak pořadatelé vyzvali k anketě o nejlepšího vystupujícího na festivalu. Trochu to Ason-klub 

znevýhodnilo, protože se oficiálně prezentoval až pak. Helenka promluvila s vějířem Plžů v rukou. Za 

Ason-klub vystoupila čtyřka, v trochu jiném složení než ji známe z Jabloně. Začal Milan Šedivý s básní 

Energická, ale tak nějak úplně nebyla hodna svého jména. V Jabloni býval více akční. Dále recitovaly 

Irena s Kašičkou a zakončil to sedící Šakal s jeho typickým “nepřítomným výrazem”. Pak byl 

představen elektronický server “Totem.cz” a program festivalu zakončil “maratón čtení” různých 

zúčastněných autorů. Některé eroticky laděné příspěvky vnesly do sálu trochu vzrušení. Jeden starší 

pán uvedl pár “lechtivějších” překladů z portugalštiny. Ale mělo to aspoň šťávu po některých věcech ze 

soboty a prý i pátku. Slečna s harfou (Zbyňka Šolcová) pěkně hrála, ale při čtení procítěnost žádná, 

slova jak leklá ryba. (Jak vydala knížku, kterou křtil pan Jiří Suchý?) Totéž v některých dalších 

vystoupeních. Trochu jsme s Irenou apod. čekali od festivalu něco jiného. I v anketě vyšlo, že největší 

úspěch měla hudební část a pan Slezák se Stepním vlkem. Zašli jsme ještě na oběd a s Matějem a 

Irenou povídali o uměleckých workshopech, slovenském “Medokýši” apod. S festivalem jsme se 

rozloučili. Milan, Kašička a Šakal jeli vlakem, pan Mikisek, Čechura a Helenka autem a já s Irenou a 

Matějem jsme šli na autobus. Cestou jsme ještě měli možnost si prohlédnout “pěnící fontánu” - asi dílo 

příznivců sci-fi. Trochu jsme podcenili účast jejich příznivců, kterých tam také dost čekalo. Mysleli 

jsme, že pojedou vesmírnou lodí Enterprise a nám nechají v autobusu více místa. Nakonec to spíš 

vyhovovalo Matějovi, který si s Irenou cestou měnil místo a docela jsem mu záviděl. (Děkuji Simoně 

Váchalové za podporu a morální pomoc při psaní této reportáže.) M. V. (Plzeň, 13.7. 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 MILANA ČECHURY: Chotěboř 2005 

     Rád bych srovnával, ale nemohu. Nikdy jsem v Chotěboři nebyl. A tak jsem se já, založením 

optimista,  těšil. Vždycky se těšíte na něco nového. Ale abych nepředbíhal. 

     V sobotu devátého července mě kolega Lubomír Mikisek naložil v blízkosti mého bydliště. 

Kdybych byl pesimista, jako že nejsem, jak jsem již výše uvedl, řekl bych si, to to pěkně začíná, netrefí 

ani ke mně před barák, natož pak do Chotěboře. Naštěstí měl s sebou dva zdatné navigátory, z nichž 

jeden byla jeho manželka, které jsme se zbavili asi třicet kilometrů před cílem, a druhý Helena 

Šlesingerová, které jsme se nezbavili, neboť bez ní by byl Ason-klub tam, kde bychom určitě nechtěli, 

aby byl. Abych uvedl na pravou míru to zbavení se manželky. Paní Mikisková je příjemná, sečtělá 

dáma, takže jsme ji nikde nezahrabali, ale vysadili u nějaké kamarádky nebo co. Cestu samotnou 

nebudu popisovat nijak podrobně, snad jen okrajově. Silnice, stromy, auta a pořád se to opakovalo. 

     Konverzace probíhala na úrovni, protože nejsme žádná ořezávátka. Témata byla různá, jaká, to 

vám však neřeknu, neboť kromě toho, že nejsem ořezávátko, jsem děsně sklerotickej a všechno jsem 

zapomněl. Ale to vám určitě nevadí, protože jistě nejste zvědaví, o čem jsme plkali v autě, ale na průběh 

festivalu, na účastníky, na zákulisní drby a podobně, a to podrobně. 

     Máte smůlu. Já za to, že si nic nepamatuju, nemůžu. Fakt. Proč to vlastně všechno píšu? Jo, už 

vím. Aspoň doufám. Jestli tedy dovolíte, podělím se s vámi o torza svých postřehů a dojmů formou 

odstavců, do kterých nacpu, snad to, co mě na Literární Vysočině zaujalo. 

     Chotěboř je krásné maloměsto. Při pohledu na náměstí jsem doufal, že odněkud vyjede paní 

Maryška na kole se svými krásnými vlajícími vlasy. Bohužel nevyjela, protože s odpuštěním pořád 

chcalo a chcalo, takže mi k dotvoření té filmové nálady chyběl už je pan Kemr se svojí 

nezapomenutelnou hláškou. Ten déšť také způsobil, že z Chotěboře jsem viděl jen to náměstíčko, 

radnici, kde festival probíhal, a s radnicí sousedící restauraci. (Všimli jste si, jak se mi podařilo za 

sebou seřadit tři slova, končící na -ci?. Ale to jsem odbočil. Pardon.) Za zmínku stojí ještě ubytovna, 

kde jsme spali ještě se čtyřmi literáty na pokoji, takže jsme překonali Karla Poláčka s jeho trapnými 

Bylo nás pět. Nezapomenutelný zážitek. A nejvíc na mě zapůsobila v neděli ráno otevřená samoobsluha 

s čerstvými rohlíky a automatem na kafe. 
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     Asi si říkáte, co to ten Čechura kecá. My chceme vědět, co nového na literárním poli. Nebojte, už 

jdu na to. Na literárním poli určitě něco nového je, bohužel nevím toho mnoho, neboť jsem se příliš 

čtení nezúčastnil. K mé hanbě ovšem. Poté co nás obrali u vchodu radnice o peníze za vstup a 

ubytování, jukli jsme s Lubošem na místo konání, ale protože se zrovna nic nedělo, odešli jsme do 

přilehlého hostince, kde jsme se občerstvili a přivítávali se s jednotlivě i po skupinách přicházejícími 

členy Ason-klubu. A to se mně líbilo. Barové prostředí, nepříliš ostré světlo a hovory o psaní a o všem 

možném. S Milanem Šedivým jsme probrali jeho budoucí román, s Mikiskem jsme pokecali o nové 

knížce a budoucí spolupráci a s ostatními o všem možném. O čem, to ze mě nedostanete. Sorry. 

     Takže jestli chcete vědět výsledky soutěže, kdo tam vystupoval, přečtěte si to na Internetu, anebo 

možná vám to někteří naši dokumentaristi přiblíží lépe než já. 

     Já bych se raději zmínil o dvou lidech, na jejichž bedrech Literární Vysočina leží. Z paní Zory 

Šimůnkové přímo čiší láska k literatuře a k psaní. Vzhledem k podmínkám, při kterých se té své lásce 

věnuje, nezbývá než smeknout klobouk a zamést prach před jejíma nohama. Pan Musílek, hlavní 

organizátor akce, mě dojal svými omluvami, že na nás nemá čas, a připadalo mi, že své pozvání, 

abychom přijeli kdykoli mimo festival, myslí naprosto vážně. 

     A aby to nevypadalo, že jsem jen seděl v hospodě, přece jen něco málo z literárního dění. Nejvíc 

narván byl sál při vyhlašování výsledků. Z našich byli oceněni Mikisek (třetí) a Velichová (čestné 

uznání). Blahopřeji i touto cestou. À propos. Blahopřání. Dlouho jsem váhal, mám-li se o tom zmínit. 

Když jsme gratulovali Lubomíru Mikiskovi, David A. Šakal se zdržel, což se mně příliš nelíbilo. Z těch 

dvou je naprosto jasně cítit nevraživost, která se datuje od Šakalovy kritiky na Mikiskovu povídku v 

Plži. Na druhou stranu se mně nelíbí naprosto evidentní pocit ublíženosti, který je na Lubošovi zjevně 

patrný. Ti dva by si to měli spolu vyříkat, třeba u piva, a nemohu se zbavit dojmu, že trochu víc 

skromnosti a nadhledu by oběma neuškodilo. 

     Tím končím mentorování a na závěr bych se chtěl zmínit o věci, která mně udělala velkou radost. 

Kateřina Kašáková, zvaná Kašička, při čtení Ason-klubu, jež se konalo těsně před naším odjezdem, mi 

věnovala jednu svou báseň (alespoň tak jsem tomu rozuměl), psanou ve verši vázaném. Jestli si 

vzpomenete na náš souboj asi před rokem, nemusím vám říkat, co to pro mě znamenalo. A ještě jedna 

věc se jí podařila s přednesem této věci. Úplné ztichnutí obecenstva, a to takové, že by i ten špendlík, 

který by eventuálně spadl, způsobil hluk, který je schopen protrhnout ušní bubínky. Gratuluji. 

     Tak vidíte. Je konec a vy jste se nic nedozvěděli. Asi budete muset příští ročník Literární Vysočiny 

navštívit sami. Tak nashle v Chotěboři 2006. Milan Čechura (Plzeň, 24.7. 2005) 
- M. Č. (*1949) je básník a prozaik, žije v Plzni a pracuje jako prodavač dřeva. 

 

 
 

* ASON-KLUB NA LITERÁRNÍM VÝLETĚ KRUHU PŘÁTEL KNIŽNÍ KULTURY. 

 

     Od DAVIDA RŮŽIČKY: Flurry McQuak aneb Literární výlet očima agenta CIA: 

     Letošní literární výlet na Sobotecko byl zvláštní. Na začátku nám paní Jana Horáková sdělila, že 

letos bohužel nepojede nepostradatelná postava předchozích zájezdů a naší výtvarně kritické scény, 

ředitel Galerie města Plzně (a budoucí ředitel Galerie Oskara Brázdy) Václav Malina. Údajně pod 

pseudonymem Václav Ferdinand M. odjel do Sarajeva. “To je blbost,”ozval se kousek za mnou tichý 

hlas češtinou s cizím přízvukem. Vylekaně otočím hlavu, ale nikdo ke hlasu nepasoval. Až cvičené oko 

milovníka cyberpunkových manga filmů typu Ghost in the Shell rozeznalo postavičku v thermooptickém 

maskovacím cestovní obleku. Agent, který evidentně neměl radost ze svého prozrazení, za něž si ovšem 

mohl sám, se představil jako Flurry McQuak, což ale nebylo jeho pravé jméno, které mi 

z pochopitelných důvodů odmítl sdělit. Prozradil jen, že rodiče kdysi emigrovali z Čech. Jakou misi 

plnil na zájezdu přátel literatury mi sdělit nechtěl, ale přesto – ledacos šlo časem domyslet. “Ve 

skutečnosti Malina nejel proto, že v Havlíčkově Brodě připravuje otevření své soukromé galerie 
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v budově zvané Malinův dům. Bude tam vystavovat svoje obrazy, tvorbu hostí, jako např. Vojmíra 

Vokolka, a návštěvníci obdrží v ceně vstupenky i malinovku. Každý se o tom může přesvědčit na www 

http://www.hrady.cz/index.php?OID=3290…” 

     Flurry svým kvákáním poněkud rušil vysoce kvalitní výklad docenta Viktory a neustále obtěžoval 

otázkami, jestli ten týpek, co “pozoroval z odstupu každé konání J. K. Tyla” a nakonec si vzal matku 

Tylových dětí, používal taky thermooptické maskování, že tomu Tylovi nebylo nápadné mít nějakého 

chlápka neustále za zády a jak daleko mohl asi tak v tom odstupu stát. Ukázalo se, že na škole pro 

agenty CIA bylo věnováno velmi málo místa literatuře a dotyčný pak v češtině nechápe obrazná 

přirovnání. I když svého vrcholu dosáhl náš agent svým dotazem, zda je knížka Měsíc nad řekou 

instruktážní špionážní příručkou, neboť tak jeden z pracovníků americké rozvědky mapoval zavěšen 

v koruně stromu tajné zásobovací trasy rákosových člunů Vietkongu. Ujistil jsem ho, že nikoliv. 

     Sobotka je nádherné maloměstečko. Morový sloup, podloubí, informační středisko a veřejné 

toalety, v ulicích lidé nakukují do oken zaparkovaných aut a obdivují houbařské úlovky sousedů. 

Nejdříve jsme navštívili rodný domek Fráni Šrámka. Ten se tam sice nenarodil, ale když jeho paní, 

která ovšem nebyla jeho manželkou, rodný domek zařizovala, ten opravdický zrovna nebyl na prodej, 

tak vzala jiný, co byl. Flurry nad tím nechápavě kroutil hlavou. Když ovšem průvodkyně sugestivně 

vyprávěla, kterak “vychytralý básník” přelstil gestapo tím, že při výslechu požadoval tlumočníka 

s odůvodněním, že neumí němčinu, kterou ovšem perfektně ovládal, aby tak získal více času na 

promyšlení odpovědi, McQuak cosi bručel o naivitě a důkazu nedůležitosti Šrámkovy úlohy v odboji, 

protože kdyby prý agenti chtěli, tak… a že taková CIA by si s básníkem docela dobře poradila. Nejsem 

si jistý. Jak znám některé básníky, věřím, že by z nich nedostal nikdo nic. 

     Poté jsme navštívili pro změnu úmrtní domek autora Prvosenek, básníka Šolce. Přímo v domku 

teda také neumřel, ale na to už jsem byl ze zájezdu tak trochu zvyklý. Stalo se, že v jakýchsi Listech 

někdo pohaněl jeho sbírku a Šolc se rozeběhl pěšky až do Jičína za dobovým ekvivalentem Helenky 

Šlesingerové. Tam byl uchlácholen, přečetl si pochvalnou kritiku v jiných novinách, načež vylétl zpět 

k domovu. Rozpálený během i vzrušením vypil v jedné hospodě studené pivo, dostal zápal plic a umřel. 

Poučení: Cestou do knihovny neutíkejte a po konzultacích s Helenkou nepijte!!! Cestou jsem ještě 

následoval pana Viktora Viktoru, podnikajícího spanilý výpad do místního chrámku. Před lety si tu 

zapomněl opsat z jednoho náhrobku jméno jakéhosi barokního kazatele, ale zastavila nás oba mříž. 

Pokoušel jsem se mu pomoci, ale bohužel, dotyčný mrtvý kněz nebyl veden v databázi žádné 

zpravodajské služby. 

     Půvabně roubený Šolcův statek v sobě ukrýval nádhernou zachovalou selskou kuchyň a výstavku 

prací místní malířky. “Možná vás trochu překvapí ta barevnost,” upozorňoval pan majitel, “ale když se 

pořádně podíváte, má to výtvarnou kvalitu, jako třeba perspektivu,” dodal. “Ty jo, myslíš, že přitom 

hulila marihuanu?” vydechla ku své mamince překvapeně jedna z dívenek účastnících se zájezdu. 

Skutečně, dílo svými živými, až nelomenými transparentními barvami částečně vzbuzovalo dojem, že 

tak nějak by mohli čeští krajináři a malíři malebných vesniček na přelomu 19. a 20. století tvořit po 

návštěvě Woodstocku a pravidelném požívání LSD. Flurry se chvilku hrabal v laptopu a pak ucedil: 

“Ne, je čistá. Na seznamu nefiguruje.” Přesto vzhledem k vyslovenému podezření jméno u umělkyně 

neuveřejňujeme. Tehdy ovšem poprvé zaznělo: “Co by tomu řekl Václav Malina?” Účastníky zájezdu 

upřímně zamrzelo, že  s námi fyzicky není. 

     S Glatterin a skupinkou zvědavců jsme vyrazili k půvabné věžici zámečku Humprecht, tyčící se nad 

Sobotkou. U domku s pamětní deskou, hlásající, že toto místo nikdy nenavštívil Jára Cimrman, mne 

překvapilo, že neslyším žádný komentář od McQuaka. Asi se ztratil. 

     Nikoliv. Během prohlídky zámku se vetřel do davu. A tehdy jsem poodhalil jednu ze skutečných 

příčin jeho cesty. V dnešním nepřehledném světě střetu civilizací americká družice při přeletu nad 

Sobotkou zachytila lesk pozlaceného půlměsíce nad špicí Humprechtu, který sám tak trochu připomíná 

balistickou střelu či raketu. To bylo dáno do souvislosti s písní Já mám malovanou kajdu, kajdičku, 

kterou v regionu Čechy náhodně zachytil jiný americký agent. Flurry Mc Quak pod pláštíkem  
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monitoringu literárního výletu vyšetřoval, není-li Šrámkova Sobotka tajným výcvikovým střediskem 

evropské odnože Al Kajdy. Jak byl zklamaný, když zjistil, že na špici zámku je pouze ozdoba, 

připomínající diplomatické mise hraběte Černína do Orientu. 

     Poté, co odvolal pohotovost amerických stíhacích bombardérů připravených na německých 

základnách NATO, rozeběhl se agent ze svahu přímo k místnímu hřbitůvku, až vlající thermooptický 

maskovací plášť tu a tam odhaloval realitu. Zde docent Viktora prezentoval hrob Fráni Šrámka. 

Flurryho ovšem daleko víc vzrušoval jiný plán Viktora Viktory. Už během příjezdu k Sobotce byli 

účastníci zájezdu rozděleni do rojnic, ve kterých měli postupovat hřbitovem ve vymezených čtvercích a 

hledat jméno Naděžda Papoušková vyvedené malým písmem na některém ze zasutých náhrobků. 

“Konečně pořádná zpravodajská práce!” zamnul rukama agent a nebylo možné mu vymluvit, že i když 

dotyčná byla údajně krásná Gruzínka  provdaná za významného Čecha, neznamená to, že pracovala 

pro KGB. Jenže milovník historie a majitel Šolcova statku, jenž nás provázel, to celé zkazil, protože 

věděl, kde náhrobek je, panu Viktorovi jej rovnou ukázal a z hledání, na něž se každý těšil, nebylo nic. 

     Náladu pak Flurrymu nespravil ani hrad Pecka, půvabně rozložený mezi vršky Podkrkonoší. Své 

buranské ignorantství předvedl ve sklepení na výstavě prací Vojmíra Vokolka, kdy se zeptal, jestli jde o 

návod, jak vyzdobit zahradu chalupy materiálem, který zbyl po její výstavbě a majiteli bylo líto vše 

vyhodit. Je pravdou, že výtvarník nápaditě využil otesané dřevo přetřené jakoby ledabyle žlutou barvou 

akrylu k natírání plotu, ale výtvarně školený jemnocit v tom jistě rozeznal ty správné kvality, stejně tak 

jako ve figurkách vystříhaných z odstřižků plechu a rozložených po podlaze či dřevech vyskládaných do 

hraničky táboráku, opatřených novým prvkem: posbíranými zvířecími kostmi. “Tohle by se Vaškovi 

Malinovi líbilo,” zaznělo poprvé. McQuakovi se ovšem nelíbila hradní mučírna, jejíž vybavení označil 

za  trapně neefektivní a zastaralé. 

     V Miletíně, ve skutečné rodné chaloupce K. J. Erbena, kdy jsme téměř nedýchali napětím z téměř 

konspiračního seznámení se plachého klasika se svou budoucí ženou, Flurry způsobil téměř faux pas, 

když se po prohlédnutí několika ilustrací k Erbenovým knihám optal, jestli by dědicové práv neměli 

chuť prodat náměty Hollywoodu. 

     Urychleně jsme jej s Kateřinou Kašákovou odvlekli k Erbenům na náměstí, což byla cukrárna, kde 

prodávají Miletínské modlitbičky. Jde o bombasticky chutné perníčky, takže když hlavní peloton zájezdu 

dorazil tamtéž, po krátké chvilce vytvořili účastníci dlouhou frontu v chrámu sladkosti, aby většina poté 

s očima nábožně vyvrácenýma k nebesům a slastí rozlitou ve tváři pohybovala rty s ústy naplněnými 

modlitbami. Majitelka krámu si rvala vlasy zoufalstvím, neboť jsme jí vykoupili zásoby, co normálně 

vydrží asi měsíc. 

     Flurry měl neomezené diety, takže cestou až do Starých Hradů žvýkal a nekušnil. To bylo dobře. 

Další incidentík proběhl až ve Starých Hradech, což je nepopsatelně úchvatný zámeček s renesančními 

sgrafity nad vstupní částí. Budovu, která byla za komunistů určená k demolici, pak nadšení místních 

doslova vzkřísilo z trosek. Ve zdech jsou ukryty poklady Památníku národního písemnictví. Flurry 

McQuak téměř udělal ostudu na výstavě místního mladého malíře, jehož pro jistotu také nebudeme 

jmenovat. Pan Viktora se skupinkou lidí obhlíželi obrazy, ne nepodobné surrealistické tvorbě 

Salvadora Dalího, a pokoušeli se hádat. “Tohle by se Vaškovi (myšlen V. Malina, pozn. aut.)  líbilo, 

tohle by se mu nelíbilo…” Flurrymu nedalo spát, co by tedy dotyčný doopravdy řekl, a tak vytáhl 

kovový válec mentálního projektoru, byť šlo o starší jednodušší model. Podstatou je, že CIA  si 

pořídila do své databáze duševní otisky všech možných význačných osobností, jíž plzeňský výtvarník a 

kritik bezesporu je. Přístroj pak vytvořil holografickou podobu Václava Maliny, konstrukt se rozhlédl 

kolem a o  jednotlivých obrazech pak na základě rekonstrukce pravděpodobných myšlenkových 

postupů vyřkl soud: “Ano – nebo: Ne”. Složitější modely jsou schopny rekonstruovat i vyšší mentální 

operace, bohužel nic takového jsme neměli k dispozici. Problém nastal u obrazů, kde by se Václav 

Malina nedokázal rozhodnout. Zde to v přístroji zašumělo, zarachotilo, posléze zasmrdělo a Malina se 

rozplynul, takže už se asi nikdy nedozvíme, co by si doopravdy myslel. V mlžném čmoudění jsme prošli i 

expozici Vrchlického pracovny a další, abychom po setmění vyrazili domů. Zájezdníci si sdělovali 
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dojmy, kochali se krajinou či upadali do zaslouženého spánku. Flurry seděl na volné sedačce vzadu a 

cosi bušil do svého laptopu. I když původně vyrazil na misi s jiným úkolem, mezi příznivci literatury se 

mu tak zalíbilo, že se rozhodl v nejbližší možné době poslat Heleně Šlesingerové přihlášku do 

Ason-klubu a obohatit svou tvorbou české umění pravým americkým duchem neohroženého a 

neohrozitelného sebevědomí. 

     Pozn.: Pokud bude Jana Horáková trvat na úhradě zájezdu, má příslušné doklady zaslat Mc 

Flurryho šéfovi, kulturnímu atašé amerického velvyslanectví. 

 

     Literární žánr - udání 

     Tak sem teda se rozhod stat clenem Asonu a poslat první prispevek. Je to vo mí práci. Si myslíte, 

že když vám za ty články do Plže nebo Listů nic neplatí, je protože nemaj peníze. Aleto není pravda. 

Reakcni. nebo redakcni? Rada si za prachy koupila na Morave ulicku vinnych sklipku. Se to tam 

menuje Plže. Jako ze kdyzvydavaji Plz, tak to musí koupit. A Plzum se ve sklepich dobře prej dari, rikal 

ten Novotny. Tam se s nim vsickni sjizdeji a pijou tam vino a diskutuji o tom, co bude v dalsich cislech. 

Jestli neverite, tak se podivejte na internet na www. http://www.hrady.cz/index.php?OID=3339 

 
     Flurry McQuak. Agent CIA nasazený v ČR. Z těchto důvodů žádá o shovívavost nad svojí 

češtinou, kterou si teprve osvojuje. Členem Asonu od … Pro začátek se rozhodl debutovat literárním 

žánrem – udáním – jednak proto, že je asi nejbližší jeho práci, a jednak má udání i svoji 

nezastupitelnou roli v českém kulturním kontextu, tudíž by mohla být srozumitelná a blízká českým 

čtenářům. Chcete-li Flurrymu něco napsat nebo udat, můžete tak učinit na e-mailovou adresu: 

FlurryMcQuak@centrum.cz. 

(Plzeň, 19.8. 2005) 
- D. R. (*1970) je básník, žije v Plzni a zde také pracuje jako učitel angličtiny na SPŠ elektrotechnické.  

 

 

 
 

 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V RESTAURACI ALCATRAZ. Pro 

červencové posezení jsme si vybrali nejspíš ten nejparnější letošní den - ve čtvrtek 28.7. 2005 bylo 

večer více než 30 stupňů! Snad proto Luboš Mikisek zajistil pro Ason-klub stůl v hudební restauraci 

Alcatraz na Klatovské, hluboko pod povrchem všedního světa. Vladimír Novotný pak Alcatraz 

pracovně přejmenoval na Al Kajdu. Ostatně: v Lidových novinách prý psali, jak poznat teroristu, a 

první typické znaky pasují na kdekterého literáta! Za dobrotu na žebrotu. Hned na počátku dostal 

Mikisek od Novotného vyčiněno, že v malé knížce Rozloučení, v medailonku na zadní stránce o sobě 

jako každý jiný “slušný” autor neuvedl, že publikoval v Plži… Helena Šlesingerová jako obvykle 

zasypala stůl materiály, tentokrát přivezenými z Chotěboře – propozicemi autorské recitační soutěže 

Jinonická sonáta nebo nabídkou publikování od internetového magazínu pro ženy Babinet.cz 

(podrobněji viz níže). Svatava Heinlová přemluvila k účasti i syna-básníka Jana Heinla. David A. 

Šakal a Kateřina Kašička Kašáková nás obdarovali fotografiemi z festivalu Literární vysočina 

opravdu nezvyklého formátu. Simona Váchalová se rozdělila o zkušenosti z organizování CHOPOJa a 

svěřila se s plánem vyhlásit v budoucnu literární a výtvarnou soutěž Cena Josefa Váchala. Narodil se 

totiž v Milavčích na Domažlicku a Simona je prý dokonce jeho příbuzná! Vojtěch Němec za  námi 

opět přijel až z Chebu. Daniel Mikeš informoval o plánované strašické akci Židle. Marek Velebný 

dorazil rovnou z pekárny Intersparu s vlastnoručně upečenými rohlíky. Samozřejmě nás vyfotil a 

samozřejmě ukázal fotografie z předešlých akcí, např. z Chotěboře. Lucie Koutná přišla v šátku 

hluboko do čela, docela jako houslista Pavel Šporcl. Milena Písačková se objevila bez kola! Zato 
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s fotkami plnými kol… Zaskočili též Milan Čechura a Jiří Č. Ulrich... Alespoň fotoaparáty se 

Ason-klubu blýskalo na dobré časy… 

* 

OPRAVA 

 
* Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: K článku Marka Velebného o Mimořádném Večeru přiměřených 

depresí 16/6 (Plž 7-8/2005): Děkuji Marku Velebnému za článek, je mi ctí i přirovnání mé osoby 

k paní Heleně Šlesingerové, musím ale upřesnit několik jmen, v článku zmíněných. Tmavovláska, kdysi 

pracující jako au-pair, byla Daniela KMONÍČKOVÁ (ne Koníčková). Její kamarádka, a druhá 

básnířka ten večer v pořadí, se jmenuje Lenka TRUKSOVÁ (ne Trusová). A konečně dvorní fotograf 

Radany Šatánkové se jmenuje Petr MORAVEC (ne Mareček). Chyba se stane každému, ale většina 

jmen se dala ověřit ve sborníku, který Marek v článku zmiňuje. (Praha, 27.7. 2005)  
- Z. Š. (*1965) je básnířka, prozaička a organizátorka literárního života, žije v Praze a pracuje jako knihovnice v Knihovně 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 
 

* 

LISTOVÁNÍ 
  

* VÍTÁME:  

     V asonklubím přijímači pochopitelně nebylo zavřeno ani o prázdninách, a tak jsme v červenci 

posílili o Terezu Zíslerovou (*1985) z Plzně, která se o nás dočetla v knihovně v Plži a sama píše 

fejetony, povídky a různé příběhy. 

     Velmi vytrvale se o slovo hlásil osmnáctiletý Petr s. Soukup (Darebák) z Kaznějova. Petr studuje 

v Plzni a kromě toho, že je básník, píše divadelní hry kabaretního typu, hraje divadlo a byl prý dokonce 

nejmladším členem poroty na festivalu Jiráskův Hronov. 

 

     Od PETRA S. SOUKUPA: Mírně po-etická výpověď:  

     Jmenuji se Petr Soukup a narodil jsem se dne 5.3. 1987 v Plzni. Osmnáct let žiju na severním 

Plzeňsku ve městě Kaznějov. S nechutí jsem prošel školní prostředí a pozvolna začínám nacházet svoje 

startovní cíle. Jedním z nich je Mírně Po-Etická Sekce. 

     Počátek Mírně Po-Etické Sekce se počítá od 16.2. 2005. Tedy ode dne jejího prvního vystoupení. 

Založil jsem ji s kamarádem Ladislavem Soutnerem. Domovská a vlastně i stálá scéna se nachází v kině 

Kaznějov. Naše chuť k vystupování před lidmi byla podpořena humorem, díky kterému si rozumíme. 

MP-ES vystupuje formou kabaretu, neboli text-appelu. Většina vystoupení se zakládá na improvizaci, 

jelikož máme obrovskou nechuť cokoli opakovat. MP-ES se hlavně opírá o již neexistující 

Nízkorozpočtové Divadlo Pelhřimov. Ke konci vystoupení je divák nenuceně donucen k shlédnutí právě 

některé z her NRD Pelhřimov. Večery jsou provázeny písněmi a povídkami. První scénka NRD 

Pelhřimov, kterou jsme uvedli 16.2. 2005, se jmenovala Otrávení houbaři. Scénka je zaměřena na dva 

profesory, kteří se setkají v lese a otráví se houbovou polévkou. Při jejím opakování jsme se dokonce 

rozmýšleli, jestli bychom neměli večer přejmenovat na Otrávené diváky. Na dalším večeru byla 

společně s houbaři uvedena další, tentokráte miniscénka Autobusová zastávka, která se pohybovala na 

hranici nesnesitelného psychothrilleru a novodobého baletu. V srpnu 2005 uvede MP-ES další hru 

NRD Pelhřimov, a to Stroj času, který volně na Otrávené houbaře navazuje. Jeden z profesorů se 

zachrání a dochází k doktorovi Pštrosmajerovi, kterého pomocí stroje času přemístí do roku 1970.  

     Jsem členem divadelního souboru Štace, který mě naočkoval a ukázal mi tvář diváků v našem 

kraji. Díky lidem ze Štace jsem se částečně zbavil trémy a získal velkou chuť k psaní a zpracování 

vlastních věcí. Díky nim jsem nezůstal u sledování telenovel, ale naopak jsem hrdě rozjel projekty 

(nemám to slovo rád, ale hodí se nejvíce), které mě těší a mají pro mě (doufám že i pro jiné) smysl. 
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Možná až velké zahlcení vlastními věcmi ve mně bohužel vytvořilo nechuť k učení se věcí, které mě 

nebaví. Pro ujasnění – v červnu jsem zakončil tříleté studium na SOU energetickém a 

elektrotechnickém v Plzni výučním listem. Jdu samozřejmě na nástavbu, ale jen z toho důvodu, abych 

měl maturitu. S výučním listem se po naší zemi chodí se špatným pocitem. Limericky, které píšu, mě 

samotného velice baví a dokážou mě vysunout ze špatné nálady. Je to taková osobní léčba. Nechť žije 

čeština! Petr s. Soukup (Kaznějov, 5.8. 2005) 

 

Pokrok 

Kombajn 

On-line 

 

Nejsem poeta (o mně) 

Mám pouze rád náš jazyk 

A nehraju si na chytráka 

Na Máchu bych si nezvyk 

Já mám image darebáka 

 

Tradice  

Hodoval 

Bodoval  

 

Choutky trestance  

Sedm dní na pláži 

Se do ní naváží 

Muž s težkým závažím 

A to jí uráží 

 

Flirt dík flitru a filtru  

(zpověď muezzina) 

Měla s filtrem cigaretu 

Ona s flitrem šaty měla 

A jak došla k minaretu 

Hlasivka má oněměla 

 

Pionýr 

Pod koly auta 

Vidím skauta 

 

Omluva konkurenci 

Sorry Sony. 

Panasonic! 

 

Soud flóry 

Rozsudek 

Padl 

Stonek 

Zvadl
 

* 

FÉNIXOVY CESTY 
 

* Od DAVIDA RŮŽIČKY:  

 

     Fénixovy prázdniny: 

     Počátkem prázdnin jsme s harfeníkem a básníkem Jiřím Vyšatou vyrazili na průzkumnou literárně 

dobrodružnou cestu do Svinař u Řevnice. Ve vilce jménem Vlaštovka, pojmenované dle plachetnice 

známé z dětských knih Artura Ransoma, přebývá básnířka  Laisi. Kromě jejích dcer zde můžeme najít i 

nádherného grošáčka Amora. Zvláštní obydlí ve větvích stromů na zahradě, připomínající elfské stavby 

z ilustrací Tolkienových knih, prozrazují, že na Vlaštovce se scházejí milovníci tohoto druhu fantasy. Že 

svou zálibu berou smrtelně vážně, dosvědčují také instrukce na splachování toalet, vypsané, jak jinak,  

v elfštině. Naštěstí v sousedství českého překladu. Lidé se tu ovšem nejen učí elfsky, nýbrž také šermují 

dřevěnými meči, dodržují i vlastní etiku a mnozí z nich se oddávají i rozličné tvorbě a kreativním 

činnostem. Osobně mne asi nejvíc zaujala zmínka o bardských kláních, kde mladí básníci poměřují své 

síly. 

     Večer se pak diskutovalo v kuchyni u krbu při opékání topinek. Jiří Vyšata přehrával na harfě 

hudbu určenou k doprovodu jedné z Laisiných básní. 

     Druhý den náš bard vyprovokoval jednu z elfsky vypadajících šestnáctiletých krásek, zběhlou též 

v umění boje, zda by nás nepřiučila některé ze svých dovedností. Razancí úderů a hbitostí meče 

zamotala Jiřímu hlavu natolik, až se mu popletly nožky a před dívkou doslova upadl na pozadí. 
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Popravdě, já nedopadl o mnoho lépe. Když jsem konečně rozradostněn začal vykrývat dívčiny údery a 

tím ulevil notně omláceným zápěstím, dotyčná mi silně vytkla: Jseš moc defenzivní. Snažil jsem se tedy 

nebýt, ale asi ne moc, neb náhle prohlásila, že to je nuda, a odběhla kamsi za koněm. Rozhodli jsme se 

s Vyšatou, že budeme muset víc trénovat. 

     Mimo to se také v kuchyni, jakémsi srdci domu, hovořilo o literatuře a poměrně dost zaujala 

osazenstvo i moje oblíbená loňská sbírka Mileny Písačkové, takže je možné, že někteří z bardů světa 

existujícího rovnoběžně s naším navštíví také Velhartice či přímo tamní Den poezie. 

     Cesta domů  probíhala ve stínu návštěvy památek, např. skouknutí zámku v Osově, jenž kdysi 

patřil Václavu Palivcovi, bratru básníka Josefa Palivce, a kam přijížděli např. i Karel Čapek, Olga 

Scheinpflugová nebo Ferdinand Peroutka. Taktéž uctění památky koníka Šemíka v Neumětelích, 

zmíněného v našich národních pověstech. Poněkud pikantní  mi připadalo, že na stejném trávníku u 

hřbitova, prakticky v sousedství Šemíkova hrobu, stojí do kontextu nezapadající pomník padlých 

sovětských vojáků. 

     Dá se říci, že červenec probíhal ve znamení práce. Většina z Fénixanů trávila čas na rozličných 

brigádách, a tak nezbylo mnoho času na výlety a radovánky. Potěšující je, že Fénixané zaplnili i 

pracovní místa nabízená na webu http://www.fenixovycesty.netcafe.cz v sekci brigády. Asi 

nejvýraznější oblastí bylo cizojazyčné provázení turistů po středu města a pomoc při 9. turistické 

olympiádě, která probíhala v Plzni. 

     Byl to rovněž čas dovolených, a tak naši čest při Velhartickém pohádkovém odpoledni i přes 

statečné oslovování Fénixanů i Asonklubanů nakonec čestně hájila osamělá Glatterin a dle slov 

hradních uhájila velice dobře. 

     Možná proto se náhle pro účast na fénixí akci, vyvolané pozdní Vyšatovou informací o soustředění 

a vystoupení Harfové společnosti ve Velharticích během víkendu 19. – 21. srpna a páteční produkci 

Elektrického tyjátru Víti Marčíka rozhodlo přijet prázdninově rekordních 15 lidí, které neodradila ani 

vyhlídka sobotní dopolední brigády při úklidu ubytovny. 

 

     Co hezkého čeká Fénixe po prázdninách?  

     Prázdniny pomalu končí a je třeba zmínit, jaká lákadla nás čekají ve druhé polovině roku 2005. V 

září bychom měli domluvit ono stavění padlého anděla s pány od Všech svatých.  

     První víkend v říjnu se můžeme zúčastnit akce, kterou organizuje na Velharticích Krea. Bude to 

Living History Camp, zaměřený na středověk a nazvaný Historický festival ve Velharticích. Kostýmy, 

tance, dobový život, šermíři, hudebníci, přednášky, etc. Akorát je nutné se přihlásit Kree předem, 

kapacity jsou omezené. Detaily najdete na http://festival-velhartice.wz.cz/velhartice.htm. Hlavně 

dlouho neváhejte a přihlaste se! 

     S lidičkami z Prahy chystáme setkání fanoušků spisovatele C. S. Lewise (Letopisy Narnie, Dokud 

nemáme tváře, Kosmická trilogie, etc...), mělo by se konat v jednom domku na Letné a o všem se včas 

dozvíte na fénixím webu. 

     Určitě zorganizujeme nějakou Domaslav nebo Chudenice, Domaslavští jistě připraví podzimní 

literární víkend, jako každý rok. 

     Začne se zvažovat Den poezie 2006 a krom něj také MOFANCON 2006 (multikulturní tvůrčí 

festival zaměřený na vlastní hudbu a výlety okolím Nečtin), dlužíme si přemýšlivé Velhartice o 

křesťanských základech naší kultury a se Spolkem za starou Plzeň bychom rádi udělali nějaké akce, 

koncerty, přednášky, něco jako byl Pád krásou času u Všech svatých. Sledujte pravidelně 

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

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

http://www.fenixovycesty.netcafe.cz/
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* V neděli 4. září 2005 v 17.00 hodin Vás Simona Váchalová srdečně zve do penzionu Viola 

v Domažlicích (Pivovarská ul., jednu ul. nad budovou gymnázia) na autorské čtení nezavedených 

literátů z Domažlicka. Hudební doprovod Petr Sedláček. 

* Ve čtvrtek 8. září 2005 v 15.00 hodin Vás Knihovna města Plzně ve spolupráci s Nadací Hanse 

Christiana Andersena 2005 a Velvyslanectvím Dánského království v České republice zve do Galerie 

Paletka (Plzeň, Husova 2) na vernisáž výstavy Hans Christian Andersen (1805-2005). Výstava potrvá 

do 30. září 2005. Galerie je otevřena v pondělí až pátek od 10.00 do 17.00 hodin. 

 

* Ve  čtvrtek 15. září 2005 v 17.00 hodin jste zváni do Galerie U Andělíčka (Plzeň, Sedláčkova 4) na 

pořad s názvem Básnění. Verše přednášejí Dagmar Hermannová, Lucie Koutná, Irena Velichová a 

Alois Šabatka.  

 

* V pondělí 19. září 2005 v 17.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2; 

www.jablon.wz.cz, jablon@centrum.cz, produkce 732 355 614) na FLIK čili filmový literární klub - 

Svět podle Garpa (J. Irwing). Čeká vás maturita a nemáte čas číst? V Jabloni prý můžete ve školním 

roce 2005/2006 nakoukat mnohé z toho, co byste měli “teoreticky” přečíst… Vstup volný.              

 

* Ve středu 21. září 2005 v 16.30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně “13” 

(Pražská 13) na komponovaný pořad z veršů Františka Hrubína (z díla Proměna) a Karly Erbové (z 

díla Jakub zápasí s andělem) s názvem Jasnější než tisíc sluncí. Režie Alena Dvořáková. 

 

* Ve čtvrtek 29. září 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. 

 

* Literární pořady Kruhu přátel knižní kultury v Polanově síni Knihovny města Plzně – viz bílé stránky 

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

 

* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* TAJEMNO, EXPERIMENT, KURIOZITA ANEB MÁ LITERATURA NĚJAKÉ HRANICE? 

Aktivní literárním server Blue World, který je zaměřen na poskytování prostoru pro začínající i 

pokročilé autory literárních děl, spolu s “agýisty” Josefa Musila vyhlašuje literární soutěž na téma 

“Tajemno, experiment, kuriozita aneb Má literatura vůbec nějaké hranice?!” Lze zaslat jakékoli 

příspěvky, vážné i nevážné, básnické i prozaické, díla nevšední, kuriózní, experimentující, záhadná, 

tajemná, hlavu lámající apod. Počet příspěvků od jednoho autora není omezen, do soutěže se však 

přijímají jen jednotlivá díla, nikoli celé knihy či sbírky! Práce pošlete v běžných textových formátech 

(doc, rtf, txt) jako přílohu e-mailu, doplňte (umělecké) jméno autora a funkční kontaktní e-mail! 

Uzávěrka je 25. září 2005. Adresa: veronika@blueworld.cz (Veronika Vlachová) nebo 

agrevue@agrevue.com (Josef Musil). Více informací na www.blueworld.cz, www.agrevue.com. 

Nejlepší příspěvky budou vybrány a čteny na stejně tematicky laděném večeru na počátku října. 

Nejoriginálnější příspěvek (příspěvky) bude odměněn věcnou cenou a diplomem - mimopražskému 

vítězi bude možné vše po domluvě zaslat poštou. 
 

* JINONICKÁ SONÁTA 2005. Amatérská divadelní asociace (ADA) pořádá V. ročník přehlídky 

uměleckého přednesu, autorského přednesu a zpívané poezie Jinonická sonáta. Akce se uskuteční ve 

mailto:veronika@blueworld.cz
mailto:agrevue@agrevue.com
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dnech 22. – 23. října 2005 v Divadélku na ochozu v sokolovně v Praze 5 – Jinonicích. Soutěžní 

kategorie: I. Sólový umělecký přednes prózy a poezie soutěžících do 35 let a nad 35 let (starší věková 

skupina je národní přehlídkou). II. Zpívaná poezie. III. Autorský přednes – umělecký přednes; 

zpívaná poezie (písničkáři). IV. Divadlo poezie (umělecký přednes dvou a více osob). Soutěžní 

podmínky: Soutěžními jazyky jsou čeština a slovenština. Délka vystoupení v kategoriích I, II, a III je 8 

až 15 minut, v kategorii IV 25 minut. Lektorský sbor stanoví v jednotlivých kategoriích pořadí na 

prvních třech místech, vedle toho může udělit čestná uznání a soutěžícím, kteří předvedli zvlášť 

vynikající výkon, navíc titul “laureát Jinonické sonáty”. Mimopražským pořadatelé přispějí na úhradu 

cestovného. V případě překročení kapacity rozhodnou organizátoři a způsoby výběru účastníků. 

Uzávěrka přihlášek je 30. září 2005. Adresa: Amatérská divadelní asociace, Žitomírská 41, 101 00 

Praha 10, tel.: 776 764 232, e-mail: ada.divadlo@centrum.cz; www.ada-divadlo.wz.cz. Přihlášku 

v elektronické podobě lze stáhnout z webových stránek. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu 

bydliště, telefon, mobil, e-mail, případně webové stránky, dále soutěžní kategorii a skupinu, přehled 

soutěžních textů (autora, název, event. překladatele, u zpívané poezie také autora hudby) a celkovou 

délku vystoupení.  
 

* SLAM POETRY 2005. Anglické slovo “slam” vyjadřuje ostrý nebo práskavý zvuk. V našem 

případě jde o soutěž v podání poezie - básníci vystupují se svým dílem a jsou posuzováni porotou 

vybranou z diváků. Zaměřují se tedy na to, co sdělují a jak to sdělují, jejich vystoupení bývají často 

inspirovaná hip-hopovou kulturou a pohybují se na pomezí performance a rapu. Podle Martina 

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

mimiky, gesta, oči prodávají text…” - Tento nový způsob veřejného čtení poezie vznikl v Chicagu v roce 1984. 

První ze série takových čtení uspořádal stavební dělník a básník Marc Smith v jednom chicagském jazz-klubu s názvem 

“Get Me High”. Od roku 1986 se zde prý dodnes “čte” každou neděli. V posledních letech se slamy šíří po celé Evropě a 

navštěvují je stovky diváků. Např. v Berlíně se prý utvořil okruh autorů, kteří se vyhráváním slamů de facto živí. - 
Brněnské nakladatelství Petrov (www.ipetrov.cz) spolu s dalšími partnery pořádá III. ročník 

celonárodní soutěže v slam poetry – klání v autorském přednesu vlastních básnických textů. 

Zatímco předloni měla soutěž pouhá dvě kola – pražské a brněnské, vloni už proběhla i v dalších 

městech – v Českých Budějovicích, Brně, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze, 

Ústí nad Labem a  Třebíči. Regionální vítězové se pak v rámci IV. ročníku mezinárodního festivalu 

Poezie bez hranic utkali na národním finále v Olomouci. Letos se olomoucký festival nekoná, národní 

kolo se proto uskuteční na konci října v Brně. Pravidla soutěže: Základní kolo je přístupné každému, 

kdo se chce přihlásit. Soutěží společně jednotlivci mužského i ženského pohlaví od 15 let výše. Soutěž 

probíhá ve dvou kolech, přičemž v každém podle vylosovaného pořadí vystoupí účinkující s jinou 

básní dle vlastní volby. Každý má na své vystoupení maximálně tři minuty, překročení časového limitu 

o více než 20 sekund se penalizuje ztrátou jednoho bodu za každých započatých deset vteřin. Během 

produkce není povoleno používat žádné hudební nástroje, nahrávky, kostýmy, doplňky ani rekvizity; 

jediným povoleným nástrojem je lidské tělo. Je naopak dovoleno využívat prostředí, které je 

k dispozici, a prostředky, které poskytuje jeviště, tj. mikrofony, stojany mikrofonů, židle na jevišti, 

uličku mezi sedadly, vše za předpokladu, že tytéž prostředky jsou k dispozici také ostatním soutěžícím. 

Jsou vítány nejrozmanitější formy přednesu, s nutným přihlédnutím k tomu, že přednes básnického 

textu není totéž, co zpěv písně. Obsah ani forma nejsou omezeny. Může se číst poezie milostná či 

sociální, hořkosladké osobní zpovědi či komické kousky. Nezáleží na tom, zda básník přednáší své 

verše zpaměti, čte je z listu, anebo tvoří až přímo na pódiu (tzv. free style). Porotu, zpravidla pět- až 

desetičlennou, tvoří na místě zvolení zástupci z publika. Výkon soutěžících se hodnotí známkami od 

jedné do deseti, přičemž deset je nejvyšší hodnocení. Nepočítá se nejnižší a nejvyšší známka, zbývající 

se sčítají. Porota má možnost v případě velkého množství účastníků na místě rozhodnout, že ti slabší 

budou vyřazeni už v prvním kole. Celou soutěž řídí moderátor, který nejprve vybere a instruuje porotu, 

poté se stará o plynulý a rychlý průběh soutěže a má pravomoc rozhodovat na místě sporné případy. 

mailto:ada.divadlo@centrum.cz;
http://www.ada-divadlo.wz.cz/
http://www.ipetrov.cz/
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Během slamu se aktivně zapojuje publikum. Mělo by otevřeně a hlasitě reagovat na vystoupení 

jednotlivých básníků, na bodování poroty nebo na moderování. Diváci mohou během vystoupení i po 

něm fandit či protestovat, tleskat, luskat prsty, dupat, pískat, volat na účinkujícího nebo dokonce bučet. 

     Bližší informace, přesné termíny a místa konání postupně naleznete na stránkách: www.poetry.cz.       

Básníci západních Čech se mohou přihlásit do regionálního kola, které se uskuteční 5. října 2005 

na  Moving station - Jižní předměstí. Přihlášky posílejte na e-mail: jablon.slam@centrum.cz. 

Uzávěrka je 4. října 2005. Prezence nejpozději 2 hodiny před začátkem soutěže. Přihláška musí 

obsahovat jméno a příjmení, rok narození, místo kde chcete soutěžit, adresu, e-mail, telefon, mobil a 

fax.  

 

* ROŽNOVSKÝ FEJETON 2005. Rožnovská kulturní agentura T KLUB pod záštitou ostravského 

střediska Obce spisovatelů a za podpory Fondu kultury Zlínského kraje vyhlašuje XII. ročník 

mezinárodní literární soutěže Rožnovský fejeton. Soutěž je otevřena všem autorům bez ohledu na věk, 

národnost, státní příslušnost či členství ve spisovatelských organizacích. Lze zaslat fejeton na 

libovolné téma, o rozsahu max. 45 řádků, ve čtyřech vyhotoveních. Soutěž je anonymní, každá práce 

musí být opatřena heslem, k zásilce přiložte zalepenou obálku označenou opět stejným heslem, v ní 

jméno a příjmení autora, rodné číslo a adresu bydliště. Práce studentů středních škol budou 

vyhodnoceny samostatně v rámci soutěže Klíček 2005 (studenti proto navíc uvedou také školu a třídu a 

zásilku označí heslem “Klíček”). (V letošním roce se účastní rovněž studenti z polského Śremu, 

německého Bergenu, maďarského Körmendu a slovenské Povážské Bystrice.) Uzávěrka je 20. října 

2005. Adresa: T KLUB - kulturní agentura, Zemědělská ul. č. 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 

Vítězné práce budou oceněny, kromě hlavní ceny budou letos udělena také tři čestná uznání. Výsledky 

soutěže budou slavnostně vyhlášeny 8.12. 2005 v 17.00 hodin v Městské knihovně v Rožnově pod 

Radhoštěm. Podrobnější informace: redakce Spektra Rožnovska, tel.: 571 651 796, e-mail: 

spektrum@tka.cz; http://www.tka.cz/fejeton2005.htm. 
 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* AUTORSKÉ ČTENÍ V PRAŽSKÉ KAVÁRNĚ OBRATNÍK. 

 
     Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Pražská básnířka, prozaička a organizátorka literárního života Zora 

Šimůnková (*1965) opět nabízí západočeským autorům možnost vystoupení v některém z pořadů 

pražské poetické kavárny Obratník. Tyto “Večery přiměřených depresí” probíhají vždy třetí pátek 

v měsíci (kromě svátků) od 19.00 hodin a každý autor má k dispozici cca 7 - 10 minut času (dle 

možností a dohody). Stejný autor by se v programu pořadů měl opakovat jen jednou za půl roku. Výběr 

textů je na autorech. Literáti mohou být zkušení, ale i nezkušení, hlavně však ne grafomani a 

kuňkalové, neboť v Obratníku nejsou žádné mikrofony. Pásmo autorského čtení různých spisovatelů je 

prokládáno živou hudbou a zpestřováno různými vstupy - např. vystoupením kouzelníka, literární 

dílnou, knižním okénkem apod. Máte-li zájem být zařazeni do programu - ať už s autorským čtením, 

ukázkami z divadla, knižními tipy, či jako muzikanti, ozvěte se. Nejbližší plánované termíny jsou 23. 

září, 21. října, 25. listopadu a 9. prosince 2005. (V minulém pololetí se v Obratníku představili 

Západočeši Bohumil Jirásek, Irena Velichová, Jiří Č. Ulrich, Marek Velebný a Daniel Mikeš.) Více 

informací najdete na www.zorasimunkova.wz.cz. Kontakt: mobil: 604 410 915, e-mail: 

simunkov@prf.cuni.cz. (Praha, 11.8. 2005)  
 

 
 

* VOLNÉ ČTENÍ POEZIE A PRÓZY - ŽIDLE 2005.  

http://www.poetry.cz/
mailto:spektrum@tka.cz;
http://www.zorasimunkova.wz.cz/
mailto:simunkov@prf.cuni.cz
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     Od DANIELA MIKEŠE: Avantgardní tvůrčí skupina Prašivina z Rokycanska Vás první 

říjnovou sobotu zve na už VIII. ročník netradičního autorského aj. čtení Židle 2005. Sraz je 1. října s 

vlastní židlí (počítá se i rybářská stolička) a texty před hospodou U Pily ve Strašicích, odkud se ve 

14.00 hodin vyrazí do krásných brdských lesů. Na programu je kromě přednesu poezie či prózy 

přítomných i jiných autorů výstavka účastníky donesených fotografií, výtvarných prací (samozřejmě 

také v lese) a malé občerstvení. Závěr akce jako obvykle večer v restauraci Koupák. (V roce 1998 se 

Židle zúčastnilo 5 autorů, v roce 2000 jich bylo 46…) Bližší informace a fotografie z předchozích 

ročníků na www.prasivina.zde.cz. Adresa: prasivina@zde.cz. (Plzeň, 11.8. 2005) 

 

 
 

* DOTEKY MÚZY NA WWW.BABINET.CZ.  

 
     Od DÁŠI KAPUSTOVÉ: Redaktorka exkluzivního vyhledávače pro ženy a dívky Babinet.cz 

nabízí také západočeským autorům možnost publikování v rubrice Doteky múzy. Stránky jsou určeny 

něžnému pohlaví a kromě různých rad z oblasti rodiny, domácnosti, společnosti, módy apod. přinášejí 

též poezii či prózu, recenze knih a kulturní tipy. Nabídka platí nejen pro ženy-autorky, ale přirozeně 

též pro muže-spisovatele, kteří píší o ženách a pro ženy. Kontakt: Dáša Kapustová, tel.: 723 903 157, 

e-mail: dasa@babinet.cz, http://www.babinet.cz. (Chotěboř, 9.7. 2005) 

 

 
 

* VÝSTAVA POEZIE 2005. Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm 

pořádá XX. ročník Výstavy poezie určené všem, kteří už mají za sebou nějaké to blízké setkání s 

múzami, jakož i těm, kteří se k tomu teprve chystají. Vězte, že utajované básně chřadnou... 

Podělte se o své dílo! Vybrané básně budou představeny na výstavě v prostorách rožnovské Městské 

knihovny a otištěny v almanachu (almanachy minulých ročníků jsou k nahlédnutí na Internetu). 

Uzávěrka je 10. října 2005. Vernisáž výstavy se bude konat 24. listopadu 2005. Její součástí bude i 

večer poezie, sestavený z děl zúčastněných autorů. Verše na volné téma (maximálně 10 básní od 

jednoho autora, ve dvou kopiích) zasílejte na adresu: Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 

Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel.: 571 654 747, http://www.knir.cz, nebo 

elektronickou poštou na e-mail: knihovna@ro.inext.cz (do předmětu napište “VP 05”). Uveďte jméno a 

příjmení autora, rok narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, vzdělání, školu či zaměstnání. -  Výstavy 

bývají velmi pěkné. - Tehdy v roce 1985 přišel prý do knihovny mladík s nápadem, že ne každému se podaří vydat verše 

knižně, proč je tedy alespoň na nějakou dobu nevystavit lidem na oči? Tak vznikla myšlenka pořádání netradičních výstav. 

O jejich výtvarnou stránku se starají mladí amatérští výtvarníci. Velké prádlo, Svítání, Teď vybalujeme, Slova ve skle, 

Rožnovská pětka, Lógr duší?, Slova v sítích, Navázaná nit, Přes vodu, Ticho, chmury, déšť, Nesu ti šálek čaje, Zastřešeni 

slovy, Zrcadlení, Pod pokličkou duše, Čítanka - to jsou některé z názvů předešlých ročníků výstav. Slova byla vystavena 

buď na prádle, balících papírech, v různém užitkovém skle, na kamenech nebo obřích pavoučích sítích. Jindy byla 

provázena fotografiemi, grafikou a obrázky. Mladí výtvarníci na nich předvádějí zároveň svůj talent a důvtip. Vernisáž 

výstavy bývá událostí. Připravuje ji Amatérské poetické divadlo. Výstava je od roku 2001 otevřena i “přespolním” (nejen) 

mladým básníkům. V posledních třech letech už se jí zúčastnili i Západočeši, např.: Lubomír Mikisek (*1950), Alena 

Modrá (*1978), Tamara Kopřivová (*1962), Milena Písačková (*1980), Viktor Podlipský (*1980), Vladimír Sedláček 

(*1954) či Miroslav Ulč (*1960). 
 

 

* 

LITERÁRNÍ DÍLNY, ŠKOLY A KURZY 
 

http://www.prasivina.zde.cz/
mailto:prasivina@zde.cz
mailto:dasa@babinet.cz
http://www.babinet.cz/
default.asp?kam=ztisku&id=64
mailto:knihovna@ro.inext.cz
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* WORKSHOP S PETREM VÁŠOU. Opakujeme: 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.  

 

* 

DEN POEZIE 
 

* POEZIE V SEDMÉM NEBI. 

 

Od MARTINA ZBORNÍKA a ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Výzva k účasti na Dnu poezie:  

     Vážení přátelé, opět po roce bychom touto cestou rádi oslovili Vás všechny, kteří rádi píšete a 

pořádáte ve svém kraji poetické akce, abyste se připojili již k sedmému ročníku Dne poezie, který se 

každoročně koná na počest narození K. H. Máchy. Podstatou Dne poezie je osvěta poezie mezi 

současnou veřejností. Na mnoha místech v naší republice pořádají ve stejné chvíli poezie-milovní své 

vlastní poetické akce – vyjádření poezie přednesem, pohybem, malbou i jinými výrazovými prostředky. 

     Vzhledem k tomu, že se ke Dnu poezie každoročně připojuje více a více jednotlivců i organizací 

(mezi nimiž jsou například národní kulturní instituty, PEN klub, školy, knihovny, divadla, básnické 

spolky a jiní), byl rozšířen z původního dne (K. H. Mácha se narodil 16. listopadu) na týden, tento rok 

se akce budou konat ve dnech 10. - 16. 11. 2005. Akcí si každoročně všímá řada médií – přední český 

tisk, rozhlas, většinou proběhne krátký dokument z akcí v televizi, program zúčastněných je vytištěn na 

plakáty v počtu 7.000 kusů, které jsou pak vyvěšeny v řadě českých měst. 

     Letošní sedmý ročník nese podtitul “Poezie v sedmém nebi”. Věříme, že toto téma bude pro Vás 

další tvůrčí inspirací. Pokud budete mít zájem se v tomto roce Dne poezie zúčastnit, prosíme o zaslání 

popisu Vaší akce (den, místo, čas, popis Vaší akce) e-mailem prostřednictvím níže uvedeného 

formuláře a to nejpozději do 20. září 2005. Minulé ročníky viz http://www.volny.cz/denpoezie. Za 

pořadatele se budou těšit: 

 

     Bernie Higgins (Poezie pro cestující) – e-mail: beahiggins@hotmail.com 

     Zora Šimůnková (pořadatelka řady čtení) – e-mail: simunkov@prf.cuni.cz, tel.604 410 915 

     Martin Zborník (kulturní magazín www.Totem.cz) – e-mail: martin@totem.cz, tel. 736 606 095 

(Praha, 13.7. 2005) 

 
 

Přihláška k účasti na Dnu poezie (vzor) 
 

Kdo akci připravuje  

 

Datum akce (tedy 10.11.-16.11.2005)  

 

Čas konání akce  

 

Místo (adresa, ulice, místnost…)  

 

mailto:jablon.workshop@centrum.cz
http://www.volny.cz/denpoezie
http://www.totem.cz/
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Popis akce  

 

 

 

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Dialog dramatický aneb O Thespidově káře 
 

Prý Thespis to byl, kdo s tragédií dal novinku scéně, 

to on prý po kraji jezdil se svou károu a hrami, 

v nichž zpěváci-herci si sedlinou vín vždy líčili tváře. (Hor. Poet. 275nn) 
 

     Říkává se, že pro drama stačí tři prkna, dvě postavy a jedna vášeň. Ona prkna vozil s sebou na své 

pověstné káře Thespis, když kočoval po Attice (tedy pokud věříme básníku Horatiovi půl tisíciletí 

poté). Dvě postavy jsou – alespoň podle soudobých měřítek – nezbytné: vedou mezi sebou dialog, v 

němž vznikají konflikty posunující děj dramatu, i napětí, které divák – protože jej vnímá v čase i 

prostoru – může považovat téměř za skutečnost probíhající mu právě před očima. Odtud pramení 

nezaměnitelný účinek dramatu.  

     Ale jak k tomu došlo, že se dva herci sešli na jedné scéně? Asi nikomu neunikly zmínky o 

jménech jako Aischylos či Sofoklés, nebo o kozlu (řec. tragos) na bujarých slavnostech boha vína a 

opojení Dionýsa. Takové oslavy si staří Řekové vůbec nedovedli představit bez sborového zpěvu (tj. 

útvaru lyriky!). Jenže těch písní tady znělo několik druhů a ze kterého konkrétně vznikla vznešená 

attická tragédie, to Pýthie suď!  

     Dionýsos jako prastarý vegetační bůh byl slaven písněmi fallickými, při nichž byl před procesím 

sboru nošen symbol mužské plodivé síly. Píseň sboru byla později přerušována rozpustilými 

vyprávěnkami, čímž mohl vzniknout onen kýžený dialog. Zpívaly se ale i tzv. dithyramby, 

lyrickoepické písně s náměty ze života Dionýsova. Právě s nimi měl úspěch Thespis, protože 

zpívanému sboru odpovídal recitací, a byl tak vlastně prvním hercem. Jenže jeho prvenství není 

jednoznačné. Za zakladatele dithyrambu jako žánru je udáván Aríón, který pobýval v 6. století př. n. l. 

na dvoře korinthského tyrana Periandra. Je to ten samý Aríón, kterého jedenkrát až do Korinthu přinesl 

na hřbetě delfín, když ho před tím, básníka přetíženého dary (inu jiná doba, že!), přímo na mořské pláni 

vysadili loupeživí námořníci.     

     Třetím možným kořenem dramatu je satyrské “drama”,  při němž sbor napodobuje Satyry, 

kozonohé prostopášné průvodce boha vína. Jestli ale skutečně nosili kozlí kůže (a odtud název tragón 

ódé – kozlí zpěv), to neví ani jazykovědci, ani archeologové a  - co je horší – ani Aristotelés, který se 

jinak tragédií ve své Poetice věnuje obšírně. Pozornému čtenáři zajisté neunikl i hlavní problém vzniku 

tragédie, tj. prvního uměleckého žánru dramatu. Všechny sborové písně, o nichž dosud byla řeč, byly 

hravé, rozpustilé, tedy veselé. Jak se tedy při bozích stalo, že se změnily v truchlohru, kde nutně 

minimálně jednou zazní pohřební hrana? Teorií se za ta staletí nahromadila spousta: dle jedné prý 

diváci chtěli slyšet něco jiného než oposlouchané anekdoty o Dionýsovi, podle jiné prý do tohoto kultu 

proniklo apollónovské: pamatuj, že jsi člověkem, nikoli bohem, jinak špatně skončíš. Ale kdo ví. 

     Jisté je, že v Athénách za vlády tyrana Peisistrata (oni tihle tyrani hodně podporovali kulturu)  

byla roku 535 př. n. l. jako součást Velkých Dionýsií zavedena soutěž takových divadelních 

představení. A během dionýských oslav roku 484 (to už bylo za demokracie) vystoupil jistý Aischylos 

a vyhrál na celé čáře. Ze stanu – skéné (odtud scéna), vlastně šatny pro herce, totiž ke sboru stojícímu 

v kruhové orkestře nevylezl herec jeden, ale hned dva. Kdo si myslí, že tím dialog v dramatu zvítězil, 

nechť nahlédne do slavné Oresteiy. Daleko vpředu na ose důležitosti pro dramatickou situaci stojí 

monolog postavy (však i Aristotelés /1449a/ mluví o vlivu Homérovy epiky na vznik dramatu). Tento 
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monolog  je jen občas přerušován sborem, který vyjadřuje podivení, nesouhlas či souhlas s postavou. 

Druhé místo mají promluvy sboru, který popisuje, co se děje kdesi, kam divák nevidí (žádné 

dramatické akce před očima se divák nedočkal!); a dále lyrické písně sboru, vyjadřující náladu, napětí. 

Až zcela upozaděný objevíme dialog takový, jaký jej známe.  

Náčelník sboru: Co pravíš? Nechápu – toť k nevíře! 

Královna Klytaiméstra: Naše je Trója! Mluvím zřetelně? 

N: Mne jímá radost, loudí z oka slzu! 

K: Tvé oko svědčí, jak jsi upřímný. … 

N: A kdyže bylo města dobyto? 

K: Té noci, z které vzešel tento den. /překvapení sboru/ 

N: Kdo by to moh´ tak rychle zvěstovat? 

K: Bůh ohně vyslal s Idy jasnou zář, 

a k hlídce od hlídky se ubíral 

ten pochodňový posel. … /pokračuje monolog/ (Aisch. Oresteia- 

                                                                                                 

Agamemnon) 

 

     Aischylos prý také zavedl do dramatu vášeň, která dosud chyběla. Roku 468 jej však porazil 

mladý Sofoklés. Měl pro drama talent. Zavedl třetího herce, plně využil dialog, dále omezil význam 

sboru, před herecký stan přidal malovanou kulisu (rovněž “skéné”) a důrazem na etickou stránku 

dosáhl takové nadčasovosti, že se jeho kusy hrají dodnes.  
 

- (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! 

 

* JANA HORÁKOVÁ: Čerstvá zpráva ze Sobotky 

     nebude na sklonku léta již čerstvá, ale budiž léto pochváleno, nejenom to Šrámkovo. Zvláště 

nepadlo-li o Šrámkovi letos v Sobotce ani slovo. Možná padlo na zahájení 2. července. Leč toho jsem 

přítomna nebyla. Do Sobotky jsem přijela až v pondělí 4. července a opouštěla ji před ukončením ve 

čtvrtek 7. července. Avšak i v této krátké časové výseči jsem stačila nasát obvyklou příjemnou 

atmosféru a vstřebávat ne nezajímavý program. Ústředním tématem 49. ročníku Šrámkovy Sobotky - 

festivalu českého jazyka a literatury byl jazyk - motem Kolik příležitostí má jazyk. Dalo by se říci ve 

všech podobách - objevil se na tričkách redaktorů Splavu, v ikonách Splavu, ba i v podobě ve Splavu 

uvedených receptů, marno však bylo hledati jej na jídelníčku. V pověstné sobotecké cukrárně i v 

hospodách si každý snad vystačil s jazykem svým. Ale převažoval opravdu jazyk jako obor lingvistiky. 

Přesto prvním soboteckým bodem programu mi byla vernisáž výstavy obrazů Kateřiny Krausové na 

Šolcově statku. Večer jsem ještě stihla divadelní představení studentů brněnské JAMU v sále sokolovny. 

Uváděli hru švédského autora Pera Olava Enquista V hodině rysa (k informacím a recenzím o 

programu odkazuji na Splav - v ÚKDM).  

     Úterý bylo zahájeno v sále spořitelny tradiční přednáškou: PhDr. Irena Vaňková z pražské 

Filosofické fakulty hovořila o Jazykovém obrazu světa - Těle v jazyce. Konkrétně o metaforice češtiny. 

Přednáška obsažná, ráda bych se s ní seznámila jako se studií. Nešť -  na poslech? - napadla mě 

metafora značně otřelá, ale příznačná - uspávačka hadů. Občas jsem zabrala tak, občas onak. Po půl 

druhé jsme s mírným zpožděním dorazily (s kolegyní Amoskou z Prahy) do sokolovny na pořad Hany 



 20 

Kofránkové Božena Němcová: Babička. Klasická montáž textů Babičky, úryvků z nově vydané 

korespondence (bez jazykových úprav), Halasovy poezie ze sbírky Naše paní Božena Němcová a hudby 

(housle), bezprostředně doplněné i zpěvem letitých soboteckých harcovníků a patriotů. Bylo to klasické, 

tradiční, patetické, dojemné. Ale bylo to i milé a bylo dobře, že i tento typ pořadu byl na programu. 

Poté jsme se přesunuli opět do spořitelny na vyhlášení výsledků literární soutěže. Poroty udělily řadu 

čestných uznání, ale ni v jedné kategorii první cenu. V duchu tradice navazoval pořad z textů z 

oceněných prací Chci být i kýmsi čten. Tradičně nepříliš profesionální interpretace. Ale i tak škoda, že 

sál zel z více než poloviny prázdnotou (výběr z textů je součástí literárních příloh Splavu). Večer jsme s 

napětím očekávali vystoupení českých spisovatelů ohlášené pod názvem Pět samurajů pera. Jiří Peňás 

uváděl Miloše Urbana, Václava Kahudu, Jiřího Dědečka, Romana Nerudu a Pavla Řezníčka. Nezvládl 

to však a anarchistický večer pod taktovkou Řezníčkovy imitace Pavla Landovského se rozpadl dříve, 

než do neřízených výlevů přerušovaných kritickým Řezníčkovým komentářem vstoupily vysvobozujícím 

dotazem studentky: “Prosím Vás, mohly bychom teď pozvat pana Urbana na pivo?” Jiří Dědeček se 

chytil záchranného kruhu: “A holky, mohl bych jít taky?” Nato odešla na pivo zbylá polovina sálu, 

neboť ta první jej opustila již v průběhu “besedy”. (Reflexe kontroverzní i jiné - viz Splav č.5. a č. 6)    

     Středa patří v Sobotce tradičně výletům. Využila jsem toho - jelo se hlavně za bratry Čapky - 

Hořičky, Úpice, Malé Svatoňovice, ale také Hronov. Průvodce dr. Aleš Fetters byl nedocenitelný - kraj 

dobře zná, láska k němu jím vyzařovala a obsažný výklad doplnil v autobuse i četbou Čapkovy 

pohádky. Sice od úterka ještě pršelo a krkonošské podhůří nepřipomínalo teplotou riviéru, ale pohoda 

byla. Večerní “hřeb” Sobotky - Hadrián z Římsů v podání Josefa Dvořáka a jeho divadelní společnosti 

byl jen zábavnou úlitbou komerční stránce festivalu.  

     Po čtvrteční přednášce prof. PhDr. Karla Kučery o češtině v USA jsem se se Sobotkou rozloučila. 

Nutno dodat, že onou pomyslnou třešničkou na dortu. Ta přednáška byla prostě skvělá! (Nu, opět 

odkazuji na rozhovor s prof. Kučerou ve Splavu č. 6 - stojí za to.) Splav vychází v Sobotce pravidelně 

každý den a účastníci netrpělivě ráno očekávají jeho kolportéry. Redakci převzala mladá generace. 

Splav je mnohem více odborný, příspěvky obsáhlé, leč s jistou provokativností příznačnou pro minulé 

ročníky ztratil i svoji komunikativnost. Nicméně i tak přináší nejen informace k jednotlivým pořadům, 

ale i rozhovory (na věstník příliš rozsáhlé), komentáře, pokusy o recenze a vedle jiného nově i literární 

přílohu - souběžně probíhají totiž v Sobotce literární dílny.  Co asi bude tématem příštího, jubilejního 

- 50. ročníku Šrámkovy Sobotky? Snad za rok... (Plzeň, 8.7. 2005) 
- J. H. (*1958) působí jako redaktorka Plže, překladatelka poezie a tajemnice KPKK při KmP, žije v Plzni. 

 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Horor z lázní: 

     V jídelně léčebného domu akad. Procházka se mnou u stolu seděla záhadná žena. Dlouhé plavé 

vlasy jí téměř zakrývaly obličej, na pravidelnou krmi téměř nedocházela, prý se zdržela na výletech. 

Tušil jsem, že pod monotónním a téměř kasárenským povrchem lázeňského života se cosi tajemného  

odehrává. Že by to bylo ovlivněno i větším počtem pacientů neevropského původu? Přítomnost BIS? 

FBI?? CIA??! 

     Třeba tento výjev: postava téměř splývala s tmou. Byla od hlavy k patě zahalena nařaseným 

černým hábitem, jen z průzoru ve výšce očí žhnuly dva diamantové černé uhlíky. Vtom… Vykřikl jsem: 

“Alláhu!” Vtom začal hábit pozvolna klesat k zemi a v temnotě oslnivě zazářilo nádherné bělostné tělo 

mé spolustolovnice. 

     Maskovaná agentka? Ne, v hlavě se mi promítl negativ obrazu! Takhle to bylo správně: Postava 

zářila do tmy. Byla od hlavy k patě zahalena nařaseným bílým prostěradlem. V nezalátaných dírách 

světélkovaly dva smaragdové uhlíky. Vtom… Vykřikl jsem: “Bože!” Vtom začalo prostěradlo zvolna 

klesat k zemi a v temnotě fosforeskovalo nahé zlatohnědé tělo mé spolustolovnice. Jemné paže byly 

překříženy v místě pro muže nejlákavějším. Mělo to jednu chybičku: prsty s růžovými prstíky svíraly 

Colt ráže 38, jehož ústí na mne mířilo. 
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Celý jsem ztuhl, i v místech, kde už dávno ne. Krásně tvarované rudé rty zaševelily: “Co koukáte, 

jakoby vám uletěly včely! Třesu se touhou. Touhou odkoupit od vás knihu “Přání”! Stačí 130 Kč a mé 

tělo za tu vzácnost? Nebo mám jít přes mrtvoly?!” 

     Ráno jsem se probudil jako praštěný. Knihou. Byl jsem. To můj spolubydlící nevěděl, jak jinak 

ztlumit mé chrápání. 

     Ke snídani přišla záhadná plavovláska v doprovodu trochu postaršího silně osmahlého svalovce 

s knírkem. Prý její syn! Vykulil jsem svých patnáct dioptrií. Kdepak, je to bodyguard na půl úvazku! Ne, 

ne: je to pověstná tajemná karlovarská spojka! Tajné služby nebo mafie? 

     Po večeři jsem plavovlásku uspal předčítáním z výše uvedené  knihy a pak v temnotě se má 

společnice od stolu stala i společnicí od lože. Její polibky byly tak měkké! O půlnoci mi z polospánku 

zašeptala: “Ó díky za knihu “Přání”. Máme již fotografii i životopis autora, dokonce jeho podpis na 

věnování. Použijeme jeho jméno na falešné šeky! Bude naším bílým koněm!” 

     Pak hluboce usnula. Při spánku se její paruka poodhrnula, spatřil jsem pergamenem potaženou 

lebku s šedivými řídkými vlasy. Do zubních protéz ležících na nočním stolku jsem vyvrtal kapesním 

nožem dírku, vložil tabletky cyankáli a otvory uzavřel žvýkačkou. Odplížil jsem se do svého pokoje. 

     Ráno jsem se probudil jako dvojnásob praštěný. Opět knihou! 

     U stolu se již tajemná blondýna neobjevila. Zmizela a s ní i kniha “Přání”. Místo dotyčného 

bestselleru ležel na židli mně věnovaný časopis “Sestra” s hrůznými obrázky vnitřností a vyhřezlých 

ran. Že by varování? 

     Faktem však zůstává, že jsem v lázních udal osm výtisků knížky Lubomíra M. a domů si přivezl ten 

otřesný časopis. Já i L. M. nyní žijeme ve strachu: kdo, kdy a odkudpak asi zaútočí… (Plzeň, 13.7. 

2005) 
- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik, dramatik, herec i režisér Divadla pro Nepřítomného Diváka, žije v Plzni. 

 
* JIŘÍ Č. ULRICH: XXX: Kustode mrzký, Davide R.: 

     Což nechápav jsi v té plochookosti své, že já, pán Velhartic, na sebe podobu řečeného J. Č. 

Ulricha jsem vzal, bych v obcování nebohabojném, jež správcoval jsi zlojně, jsem s vámi setrvati mohl 

a  získav důkazů, tak na saud a saudek příští povolat tě nucen budu?!! (Plzeň, 17.7. 2005) 

 

Jiří Č. Ulrich: SVLÉKÁNÍ 

 

Svlékání 

Je předehra k opusu o kráse 

Jež vzniká ve vnitřních čočkách našich očí  

Každému jinak 

Ale vždycky nám proteče mezi prsty 

Nahé tělo je dojemné 

Svou křehkostí nezávislou na tvaru či objemu 

Nadějí 

S níž se k němu napřahují ruce z budoucnosti 

Aby dopřáno bylo jim vyjíti ze stínu 

Naplňující se lákavé přísliby 

Stoupá se stále vzhůru a vpřed 

A pak dokončilo se dozrávání 

Pobyt na vrcholcích dočasně 

A pak jenom postupné srázy a poklesy 

Smutek fotografie omšelosti stále zřetelnější 

Ve vývojce přežívání a dožívání 

Tělo a báseň 

Jak nepřekonatelný rozpor 

Třeba jen napohled 

Básnířky by měly číst své básně 

Postavy zahalené od temene k patě 

A pak tančit na paloučku nahé 

Dokud měsíc se kulatí k úplňku 

Slova potom a později 

Chromí vlci už jenom vyjí 

Za ohradami 

Kolem jevišť mládí a  krásy 

A skrytého dojetí 

Hlasy a verše rozfoukává vítr
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* JIŘÍ Č. ULRICH: Asonklubí čtení v lázních Jáchymov: 

     Lázeňský kulturní život sestává povětšině z reprezentativních koncertů vážné hudby a operních 

árií, v kombinaci s občasným večerem swingu nebo lidovek. Uspořádání literárního čtení bylo 

tematickým průlomem i výrazem odvážného přístupu kulturních referentek už neužívajících 

argumentaci typu “nečeští pacienti by si stěžovali, že máme programy, kterým nerozumějí”. Dvě čtení 

byla plakátována a prvé i rozhlašováno rozhlasem, pod názvy: “Milostné a sci-fi miniatury Lubomíra 

Mikiska a Jiřího Č. Ulricha” a “City a touhy žen v prózách a básních L. Mikiska”. Četl jsem ve dnech 

24.6. a 8.7. t.r., od 19.30 hod v společenském sálu sanatoria Běhounek. Účast posluchačů byla malá, 

odhaduji cca 1 % lázeňských hostů, literatura prohrála v souboji s televizí na pokojích či tanečky 

s hudbou (jejichž úroveň raději nebudu komentovat). Těch pár posluchačů mého čtení však bylo 

spokojeno, docela jsme si dobře povídali, knížka L. Mikiska se líbila. Jedna téměř nevidoucí pacientka 

šla tak daleko, že vehementně navrhovala, abych namluvil naše povídky na magnetofonové kazety a pak 

abychom je vydali pro špatně vidoucí, neboť prý “dobrých českých audiokazet je pramálo”. Pokusím 

se zjistit potřebnost a schůdnost takovéto akce a v kladném případě bychom snad mohli uvažovat o 

společném projektu celého Ason-klubu. (Plzeň, 13.7. 2005) 

 

* MAREK VELEBNÝ: Pavel Dostál: 

     V neděli jsem přepínal programy a vidím medailon o P. Dostálovi na ČT1. Ale mají dávat asi film, 

to musí být mimořádné? Snad nezemřel, když bojoval s rakovinou? Podívám se na další zprávy a vidím 

to. Člověk se někdy smál jeho “typickým bohémským šálám”, ale byl to asi velmi statečný, pracovitý 

člověk, který si rozuměl s lidmi bez ohledu na stranickou legitimaci. Opravdu náš nejpopulárnější 

současný člen vlády a vlastně nejdéle sloužící ministr. Ve zprávách říkali o kondolenční listině. Zrovna 

v pondělí jsem jel do Prahy na promoci kamarádky do Karolina, tak vyjedu dřív. Na Smíchově jsem 

koupil kytičku a dojel tramvají k ministerstvu kultury. Hned naproti na MŠMT byl také černý prapor. 

Vidím u vchodu tabuli s časy podpisování na kondolenční listiny. “Až od 14 hodin?” ptám se vrátného, 

je něco po půl druhé. Tak to počkám. “Přijel jsem z Plzně,” říkám, “tak proč jste nevzal láhev plzně s 

sebou?” říká vrátný. Před vchodem se připravují novináři s kamerami, poznávám Petra Mrzenu z ČT. 

Scházejí se první lidé. Okolo jdou i Francouzi a ptají se na kondolenci.  Po 14. h nás pouštějí dovnitř. 

Vcházím do přízemní místnosti, prázdné, jen s pár stolky, vázou s květinami a černým závěsem 

s fotografií Pavla Dostála a datem narození a smrti. Zatahují ještě závěsy na oknech, aby místnost byla 

decentnější. Přede mnou se zapisuje paní, kterou zabírají kamery a fotografové, kdybych šel rychleji, 

mohl jsem být v záběru kamer. Hraje písnička od Jiřího Suchého, dávám kytičku na stůl, přistupuji 

k černě prostřenému stolu a rozmachuji se k psaní na spodní polovinu první stránky kondolenční 

listiny. Najednou mám “knedlík v krku”, nervozita, chtěl bych toho napsat - jak si vážím statečnosti a 

oblíbenosti tohoto politika… Myšlenky se mi honí hlavou, co v rychlosti napsat. Najednou kličkuji 

v paměti jako zajíc na lovu. “Váženému panu ministrovi…” Píšu i jako člen Ason-klubu a souboru 

AMCETH člověku, který psal básně a hrál divadlo a zasloužil se o kulturu. Stojím tam v černé košili u 

černého plátna a chce se mi skoro brečet. Cvakne na mne i spoušť některého novináře. Chtěl bych být 

stručný, ale i toho tolik napsat a rozepisuji se jako pokaždé a zaplňuji spodní polovinu stránky. Vlastně 

takto se člověk přiblíží k politikovi až po smrti. Ale v médiích říkali, že mu drželo palce a podporovalo 

ho mnoho i neznámých lidí. Odcházím dojatý a snažím se protlačit pak davy na Karlově mostě cestou 

do Karolina. Tolik turistů jistě netuší, že v neděli zemřel Pavel Dostál. M. V. (Plzeň, 26.7. 2005) 

 

* MILAN ČECHURA: Krabice: 

     Znáte to všichni. Jednou za čas vás přepadne takový neovladatelný pocit, že si ve svém příbytku 

musíte uklidit. Uklidit není to správné slovo, lepší je - udělat si pořádek. Nevím, kde se ta touha v 

každém jednotlivci bere, ale to nic nemění na tom, že jednou propukne a nutí vás dělat věci, které byste 

normálně nejen nedělali, ale ani na ně nepomysleli. 



 23 

     Začne to většinou tím, že něco hledáte. Třeba šroubovák. Vytáhnete šuplík, kde vždycky leží. Tam 

není. Vytáhnete druhý, kde rovněž není a při vytahování třetího, už trošku nervózní, zaberete tak, že 

vám vypadne celý a to rovnou na palec u nohy. Po přeříkání všech nadávek, které znáte, se trochu 

uklidníte a to je chvíle, kdy ve vašem mozku vzklíčí ta obludná a ničím neomluvitelná myšlenka. 

     M u s í m   s   t í m   n ě c o   u d ě l a t . 

     Něco udělat zpravidla znamená, že se rozhodnete věci stejného upotřebení shromáždit na jedno, 

lehce dostupné místo, kam v případě potřeby sáhnete a je to. Pro tento případ jsou nejlepší krabice. Ti 

lumpové, kteří se rozhodli vtrhnout na trh s tímto sortimentem, dobře věděli, co dělají. Skvěle měli 

zmáknuté pocity těch nešťastníků, jimž šuplík spadl na palec. Papírové truhly opatřili různobarevnými 

obrazci, umístili je na kraje uliček hypermarketů a vyhodili na ně celkem příznivé ceny. Není divu že vy, 

běžní občané s oteklým prstem, lehce podlehnete. 

     Že mám pravdu. Koupíte si jich rovnou deset a spěcháte celí natěšení, že konečně toho pořádku ve 

věcech docílíte. 

     Hluboký omyl! 

     Přijdete domů, rozervete igelit, který drží původce vašich budoucích potíží pohromadě, a vrhnete 

se na skládání těch celulózových uren vašeho štěstí. Však ještě uvidíte. Asi po třech hodinách máte těch 

deset krabic jakžtakž pohromadě a jste jen trošku zpocení. Za vašimi okny si vesele zpívá kos a jeho 

píseň vás naplňuje optimismem. 

     Neoprávněně. 

     A pak nastane chvíle, kdy uděláte to, co je naprosto neodpustitelné a zcela se vymykající zdravému 

rozumu. Vyházíte věci ze skříní, šuplíků, poliček a jiných důvěrně známých zákoutí, kde jste je vždy, i 

když s potížemi, našli, takže jimi pokryjete podlahu vašeho bytu ve dvou vrstvách. Pak se mezi ně 

spustíte na kolena a začnete přemýšlet, jak je roztřídit. Problém je v tom, že těch věcí je tak pětsetkrát 

víc než krabic, a to počítám jenom druhy. Absolutní počet je ještě mnohonásobně vyšší a je zcela 

nemožné věci do krabic, i bez roztřídění, nacpat. Začíná se vám zdát, že ten kos za oknem si pohvizduje 

nejen vesele, ale i tak nějak škodolibě a vůbec, tváří se jak debil. 

     Ještě jednou se pokusíte o nemožné. A pak, rozrušeni řevem kosa, pomalým stmíváním a 

očekávaným příchodem manželky, v případě samovražedkyň manžela, našlapete, co se dá, do těch 

hrobů vaší naděje a zbytek zakopete pod postel. 

     A jste ztraceni. 

     Nikdy už nic nenajdete, ledaže dospějete k poznání, ke kterému jsem dospěl i já, neboť i já se 

choval stejně pošetile jako vy. 

     Ptáte se, jak jsem to vyřešil? 

     Jednoduše. 

     Nechal jsem to uklidit svoji drahou polovičku. 

     Ať si taky užije. (Plzeň, 26.7. 2005) 
 

* JIŘÍ Č.ULRICH: Vylepšení triptychu “Stará paní na lavičce v parku” (asonklubí knížka č. 106): 

     U povídek mě nejvíc štve, že dospěji ke konci příběhu dřív, než mě čtení přestane bavit. A ještě víc 

mě prudí, když je vyznění neveselé, ba přímo morbidní (zdá se, že spisovatelé výše uvedeného spisku 

byli sponzorováni Pietáskem). Proto jsem v uvedeném triptychu upravil konce povídek a dále vytvořil i 

veselejší varianty (které mi autoři díla nedovolili včlenit do asoní knížky). Hle, zde je šest nových 

minipovídek! 

     a) Babička zemře na lavičce v parku, vyděsí přísedící milence. Mé řešení: radnice vyhlásí zákaz: 

babičky nesmějí na lavičce v parku sedět, a to se zpětnou platností! Babička nesedne, nezemře, milenci 

mohou pokračovat ve své činnosti a neblaze proslulou a bojkotovanou úmrtní lavičku není třeba 

z parku odstranit. Porodnost v městě  vzroste, v parku je postaven pomník nově narozeným. 

     b) Babička z lavičky v parku pozoruje manžela v okně nemocnice tak dlouho, až muž zemře, a pak  

babička smutní. Mé řešení: marně pozoruje babička okno nemocnice, v okně se manžel neobjeví. Je 
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totiž přikurtován k posteli, vstáváním si stav nemoci nezhorší, nezemře. Babička se z lavičky vrací 

domů s veselou, neb je tam sama a o manžela je dobře postaráno. 

     c) Babička se opije na lavičce v parku, městský strážník ji odvede domů. Babička zemře, strážník 

má průšvih. Mé řešení: v obchodě prodají babičce místo vína limonádu. Babička se neopije, městský 

strážník nezasahuje. Babička abstinentka se dožije dlouhého věku i navzdory chození do parku, strážník 

je povýšen. V parku poklesne počet lahví od alkoholu a vzroste počet lahví od limonád. 

    V případě a), b) i c) zůstávají pohřební služby bez kšeftu. 

     Mé cenzurované varianty: 

     1) Špatně se sedělo babičce v parku na lavičce. Podle vzoru kravičky lehla si do travičky. Sekal 

sekáč travičku, posekal i babičku. Pointa: babička po plastické operaci vypadala jako mladice- 

krasavice, byla schopna  úspěšně a ekonomicky aktivně  působit pod lucernou v parku. 

     2) Babička si z domova nevzala  do parku  šití, šila  na lavičce sebou,  třísku zabodla si v… 

Pointa: babička požádala okolojdoucího přitažlivého muže o vytažení třísky, opět si v parku užila jako 

za mlada. Tento postup se zdarem opakovávala. 

     3) Babička na lavičce dojata pozoruje hrající si vnoučata. Úsměvně ji pracuje mysl: můj život má 

přece Smysl. Pointa: Babička trochu lituje: škoda, že vnuky nevidí dědečci. Pak ji vzpomínky rozveselí: 

probírá řadu svých milenců a netrápí ji, že není schopna identifikovat, kteří by mohli být dědečky. 

Radostně se vrací domů: není tam huhlání starce, o jídlo, alkohol a lože se nemusí s nikým dělit. 

     V případě 1), 2) a 3) vydávají babičky veselé vzdechy. (Plzeň, 6.8. 2005) 
 

* SIMONA VÁCHALOVÁ: Autorská čtení –náctiletých: 

     Po tříleté odmlce jsme se rozhodli opět otevřít dveře salónku v domažlickém penzionu Viola a 

vnést do jeho útrob trošku té poetiky. V letech 1999 až 2002 jsme se tady scházeli každou poslední 

neděli v měsíci a leckdy chaoticky, jindy plánovaně předčítali svá “umělecká” dílka prózy a poezie. 

Nenásilně se od literatury přecházelo ve volnou debatu o všem a o čemkoli. Nevím, zda vyprchala 

atmosféra, zevšedněla témata, okoukaly se známé tváře…, prostě se nás scházelo míň a míň, až to 

“oficiální” skončilo. Občas se zastesklo, občas se někdo po nedělích poptal, ale stále bylo jen u plánů 

a realizace se odsouvala. 

     Možná nadešel ten správný čas. Možná že náhodně potkavší se lidé naladěni na stejnou vlnu opět 

podnítili chuť a Autorské čtení nejen –náctiletých je tady opět. A dokonce na jeho premiéru přijal 

pozvání písničkář Petr Sedláček, bez kterého si lze setkání podobného druhu jen těžko představit. Stal 

se pro nás v Domažlicích už známou osůbkou, jež vždy rádi uvítáme. 

      Tímto zvu všechny, kdož sami tvoří nebo “jen” po literatuře a příjemném podvečeru prahnou, na 

nedělní posezení do penzionu Viola v Domažlicích (Pivovarská ul., jednu ul. nad budovou gymnázia). 

4. září 2005 v 17.00 hodin píšeme první řádky do naší kroniky. Těším se na setkání. Simona Váchalová 

(Milavče, 10.8. 2005) 
- S. V. (*1981) je básnířka a publicistka, žije v Milavčích na Domažlicku, je posluchačkou Západočeské unverzity 

v Plzni. 

 

 

 

 
 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25.9. 2005. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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