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

Ročník XIV, 2005, letos Listy č. 10 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 105) z 29.9. stran 20, 

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

jako barevné bříško Plže č. 10/2005 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Kdo chce hýbat světem,  

musí pohnout nejdříve sám sebou. 
  

(Sókratés) 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V RESTAURACI ALCATRAZ. 25. srpna 

2005 nás hudební restaurace Alcatraz přijala ještě vlídněji než posledně. Tentokrát v téměř odděleném 

prostoru hned u vstupu, navíc s vypnutým reproduktorem. Sešlo se nás tam osmnáct a málem jsme se 

nevešli. Lubomír Mikisek (který to všechno zařídil) pak marně vedle sebe držel místo Milanu 

Čechurovi. Helena Šlesingerová kvůli setkání přerušila souvislou dovolenou, ale tak trochu odmítala 

“pracovat”, nebo alespoň právě dnes neměla mnoho chuti plánovat novu plzeňskou literární soutěž. Jiří 

Č. Ulrich cosi důležitého domlouval – nespíše se to týkalo divadelního představení, do něhož se mu 

podařilo získat zas další mladou posilu. Irena Velichová měla akcemi hustě popsaný kalendář. Poprvé a 

možná s obavami se mezi námi objevily básnířka Martina Šimánková (její malá knížka již byla tehdy 

na spadnutí) a prozaička Markéta Zajíčková (co nemá vůbec nic společného s Martinem Zajíčkem). 

Martin Zajíček poinformoval o tom, že autorské čtení v domažlickém domově důchodců má už 

konkrétní termín. V září. Pak Martin nastupuje na teologickou fakultu do Českých Budějovic. Také o 

čtení nezavedených autorů v domažlické Viole z vyprávění Simony Váchalové projevovali mnozí 

zájem. Ivo Fencl se zjevil nečekaně a stejně nečekaně odešel na vlak. Josef Korous nás nalákal na 

dětskou počítačovou hru “Želvičky” – úplnou náhodou ji objevil v knihovně a od té doby si s ní chodí 

léčit bolesti duše. Daniel Mikeš upřesnil pozvání na poetickou akci Židle ve Strašicích na Rokycansku. 

Vladimír Bidlo Průcha věnoval Ason-klubu cédéčko plné fotografií z letošních Velhartic a Marek 

Velebný k nim přidal obrázky z Chotěboře a z nedávného autorského čtení Tamary Kopřivové s 
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Markétou Irovou v Západočeském muzeu. Ilona Gruberová se svěřila, kterak jí při nákupu v Intersparu 

podával pečivo sám pekař Velebný a manžel jí prý nechtěl věřit, že je to básník.  (Nic lepšího si nemohla 

vymyslet!?) David A. Šakal po nástupu do nového zaměstnání vypadal o hodně spokojenější a Kateřina 

Kašička Kašáková naopak nervózní před důležitou zkouškou z českého jazyka. Možná si nechá zkrátit 

vlasy. Kateřina Sachrová se přišla rozloučit – odjíždí na rok do Anglie. Lucie Koutná přišla v šátku 

(nakazila se od Mikeše?). Na Milana Šedivého jsme si vzpomněli… 

 

* 

LISTOVÁNÍ 
* VÍTÁME:  
     Podzimní sklizeň nových autorů se alespoň v září zdála být pro Ason-klub slibná. Navázali jsme 

kontakt s básníkem Vítem Procházkou (*1988) z Horažďovic, který se poprvé objevil jako divák 

během Dne poezie na velhartickém hradě. Studuje na Gymnáziu Strakonice a jeho verše byly letos 

v červnu uvedeny v rozhlasovém pořadu Mirka Kováříka Zelené peří.  

 

Vít Procházka 

 

ARCHIMÉDŮV ÚDĚL 
 

Archimédes 

ten nejsprostší popelář 

ležel si ve vaně: 

Pořádnej klídek 

že baby na zdech culily se 

jak vysavače 

a von každou z nich fajnově vomrk 

aby přiznal že život zavřenýho bejka 

je fakticky velkej kumšt když musí 

snít vo celým světě a dřít na něj 

jak vzteklej pes poněvadž jinak 

nepohnul by se z místa 

ten svět 

Von ale vydrží pakliže nechce 

zklamat March ze sklaďáku 

Von ale vydrží pakliže Bůh 

mu kejvne hlavou  

Von ale vydrží pakliže nevsaje ho berňák 

za srstnatýho Lohengrina: 

je to slintal ale nezklame 

koho pucuje si svátost kárný noci 

 

BALT  
 

A sám teď ztrácím těžký hlas 

co jen těžší má dno 

 

a ty a já a svět s lidstvem 

v Kyklopově dlani 

jsme vrženi 

Kampak doletíme? 

Kam unese nás čas 

v posměchu postmoderního kýče 

že láska se smrtí vyřežou ostrůvky jantaru 

do našich zpěvů? 

 

V LESNÍM TICHU 
 

Seděl jsem v lesním tichu 

blaženém že máš stále ty sny 

o sobě v závoji dějin 

kdy všude mír a padlí andělé 

vzkříšeni pomíjivostí drží si 

ukazováčky oční bulvy 

 

Seděl jsem v lesním tichu 

trpícím že nepohneš uzdou na mrtvém koni 

že vidíš a slepý zamotáváš se do těch 

samých póz 

jako vojíni Zulů v rákosové rakvi 

 

Seděl jsem v lesním tichu 

bylo mi úzko a vlastně veselo 

 

Bláznem uhnětla mě mlčenlivá touha 

být jinde s někým koho miluji 

být jinde s někým koho nenávidím 

být jinde s někým kdo je stále se mnou  
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     Na Internetu si nás sám našel lyrik Pavel Jonák (*1984). Žije v Líšťanech na Lounsku a v Plzni již 

třetím rokem navštěvuje Strojní fakultu Západočeské univerzity. - (Zajímá mě literární život plný 

psavých lidí, a proto se ptám, jak se může básník jako já vetřít mezi zaběhlé autory?) 

 

Pavel Jonák 

 

PŘEPLOUVAT POUŠTĚ 

 
Linie tenké jako slída 

plazí se pískem jako hmyz. 

 

Nevěra víru v noci střídá 

a láska, velký kompromis, 

uvadá zvolna beze svědků 

schoulená v malém pokoji. 

 

Fabrika citu, plná zmetků, 

necítí, nesní, nestojí… 

 

Včera a zítra tlustou čarou 

třeba je pevně oddělit. 

Souvětí skrytá za kytarou 

napsaná kdysi… Potmě klít! 

 

A budem spolu s holých větách 

počítat všechny hady světa 

a cinkat smutek na zvonce. 

 

Spolu a sami 

mezi krami… 

 

Přeplouvat pouště 

…do konce. 

 

HROTEM 
 

Pod svícnem čeká pěkně skryta. 

Duše, ač mozkem trilobita, 

přesto si hraje silou rezi 

rozteklé časem do pavézy. 

 

A meč se její silou třese, 

dokud svět stínem 

neprohne se. 

 

Modlitbou, nehty, za své druhy 

do písku pod stůl ryjem kruhy. 

 

“Ty jsi náš palác, naše stoka.” 

 

A oči zavřem doširoka… 

Bít se, či nebít… Bez otázky 

strach z nebes pálí do stěn vrásky. 

 

Tak jako peklo zemí pluje, 

vítr si vzduchem poletuje. 

A plamen svíčky svícnu nedá 

nadechnout světlu 

od oběda. 

 

Odleskem ve skle mizí cit… 

 

“Proč hrotem život nehrotit?”

 

 

     Mladičká Alice Lišková (*1991) je naštěstí prozaička. Žije v Třemošné u Plzně,  kde navštěvuje 

dosud základní školu, a píše texty zaměřené na fantasy. 
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Alice Lišková 
 

STROM NADĚJE 
(úryvek z prózy) 

 

     …Druhý den ráno ji probudilo slunce. Ale už neležela na schodech, nýbrž v čistě povlečené posteli, a 

byla umytá a oblečená. Vyděsila se, co se to jenom děje? Náhle ale do pokoje vešla žena. Byla celkem 

hezká. Světlé vlasy měla spletené do dlouhého copu a na sobě měla jednoduchou černou sukni a bílou 

košili s nabíranými rukávy. 

     ,,Nevěděla jsem, že už jsi vzhůru,” řekla žena. Měla měkký, velice sympatický hlas. 

     ,,Kde to jsem?” zeptala se Tala a rozhlížela se po pokoji, který byl sice chudě, ale útulně zařízený. 

     ,,Promiň, jmenuju se Adriana. Můj manžel tě našel u chrámu pozdě v noci, a tak tě radši vzal sem. Víš, 

tohle město je samý hřích a na náměstí by tě maximálně někdo oloupil a zamordoval,” povídala Adriana 

a při tom pobíhala po pokoji a poklízela. 

     ,,A co ty? Odkud jsi?” pokračovala. 

     ,,Já se jmenuji Tala. Jsem z daleka, to jste jistě poznala. Utekla jsem z domova, protože mě chtěli vdát 

za bohatého pána,” vzpomínala Tala a posadila se na posteli. 

     ,,A ty ses nechtěla vdávat, viď?” řekla Adriana. ,,To naše holka byla do vdávání celá hrr. Vzala si 

nějakýho vožralu a teď celý den musí jenom pracovat. Ale ona si nedá říct, prý ho má ráda.” 

     Tale bylo v posteli příjemně, ale Adriana už ji tahala ven. 

     ,,Potřebovala bych pomoc v kuchyni. Pomůžeš mi, viď?” 

     Tala se chtěla odvděčit za věci a nocleh, a proto ráda pomohla. Adriana byla milou společnicí a brzy 

našly společnou řeč. Tala se konečně zeptala. 

     ,,Adriano, slyšela jsi někdy… o… stromu Naděje?” a dál dělala jakoby nic. 

     Adriana se zamyslela. 

     ,,O stromu Naděje? O tom už jsem slyšela. Jeho míza prý pomáhá lidem najít ztracené štěstí. Ale 

uvadá, protože lidé ztratili ve štěstí víru.” Přitom uklidila hrníček, který právě umyla. 

     ,,A… nevíš, kde je?”  

     ,,Proč to chceš vědět? Prý na východě za Černou horou.” Adriana uklidila talíř. ,,Jsou tam duchové a 

přízraky, prý i ohniví démoni. Lidé tam nechodí, ze strachu.” 

     Tu noc Tala nemohla usnout. Přemýšlela nad tím, kde vlastně je východ. Tolik domů, a přes zavřené 

okenice se směr nedal snadno určit podle slunce. Celý týden žila Tala u hodné Adriany a seznámila se i 

s jejím manželem Aolem. Aol měl veselou povahu a velký smysl pro humor. Tala u nich byla velmi 

šťastná. Byli to hodní lidé a za malou pomoc v domácnosti jí nabídli jídlo a střechu nad hlavou. Tala ale 

pořád přemýšlela o tom, že odejde. Ta myšlenka jí nedala spát. Chtěla odejít na východ, dokonce se na 

cestu ptala i Aola. Ale ten jí to nemohl říct, protože to nevěděl. Ve městě to prý není důležité, lidé to tady 

moc nepotřebují. Aol byl podomní obchodník. Prodával leccos. Knihy, kalamáře, pera, občas i brousil 

nože a nůžky. Téměř každý den Adrianě přinesl prstýnek nebo náušnice. 

     ,,Hostinský U Dvou chobotnic neměl čím zaplatit za knihy pro jejich malou. Víš, jak chce, aby byla 

vzdělaná. Tak mi jeho paní dala tohle,” říkával pak. 

     Tala chodila s Adrianou na trh pro ovoce a někdy s ní dokonce stála u jejich stánku, kde prodávali 

stuhy, látky a různé cetky. Ani jí to nepřipadalo a utekl měsíc. Tala se procházela s Adrianou a Aolem po 

městě, byla zrovna neděle. Potkávali spoustu lidí v krásných šatech a Aol jim odpovídal na klasické 

otázky: ,,Dobrý den, jakpak se dnes máte? Paní Adriano, vám to ale sluší!”  
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     Tala se rozhlížela po městě a četla si názvy krámků a hospod na vývěsních cedulích. Náhle ji oslepilo 

ostré světlo odrážející se od nablýskané cedule s nápisem VÝCHODNÍ ULICE. Tala na ten nápis zírala 

s otevřenou pusou. 

     ,,Co je?” ptala se Adriana. 

     ,,Nic, to nic,” vzpamatovala se rychle Tala. 

     Když přišli domů, Tala byla hrozně nervózní. Pochodovala po pokoji jako šelma v kleci. 

     ,,Stalo se něco?” divila se pořád Adriana. 

     Tala už to nevydržela a všechno jí řekla. O tom, že chce najít strom Naděje, že viděla ve městě 

Východní ulici, že tudy musí jít na východ. 

     ,,Ale jak můžeš vědět, že je to pravdivý název?” namítla Adriana. 

     ,,Zkusit to musím,” pravila rozhodně Tala. 

     ,,Adriana se netvářila zrovna nadšeně. Už si na Talu zvykla a teď aby byla znovu až do manželova 

příchodu doma sama? Tala se najednou zarazila. Zdálo se jí že slyší hudbu! Zadívala se Adrianě do 

obličeje a pak to uslyšela znovu. Jemný a veselý tón píšťaly. Pak najednou hudba utichla. 

     ,,Proč tak koukáš?” ptala se zase Adriana. 

     ,,Nic, jen jsem se zamyslela,” řekla Tala a pomyslela si: ,,Já už snad blázním!” 

     Najednou do světnice vpadl udýchaný Aol se značně vyděšeným výrazem. 

     ,,Co se stalo?” vyskočila ze židle Adriana. 

     Aol se posadil a přerývavě dýchal. 

     ,,Prodával jsem na náměstí, když tam vtrhli banditi. Zabili Jona odvedle a jeho malou Miramis málem 

taky, ale pak se tam zničehonic objevila… objevila se tam… Ta-Tarela.” Adriana si vyděšeně zakryla 

rukou ústa. 

     ,,Úplně sama zahnala všechny lupiče a vražedníky a zachránila malou Miramis. Bylo to hrozné! Když 

to všechno skončilo, Tarela se jenom rozhlédla, zatočila svými meči a zmizela.” 

     Adriana nalila Aolovi sklenku domácí kořalky. Tala ale nechápala. 

     ,,Kdo je to ta Tarela?” otázala se po chvíli. 

Adriana se na ni podívala jako na blázna a spustila: ,,Tarela je zvláštní bytost. Prý to byla dcera 

bohatého guvernéra, ale otce jí zabili a dům vypálili. Ona jediná přežila. Od té doby lupiče nenávidí a 

bojuje proti nim. Mnoho lidí si o ní myslí, že je jen legendou. Nikdo neví, kdo vlastně je. Její jméno 

pochází ze staré řeči, je to zkratka Tanem at rea lamin. Ta, která chrání lid. Já osobně ji ještě neviděla,” 

skončila Adriana a napnutě se podívala na Aola. Ten jen řekl: ,,Je rychlá jako stín, krásná jako západ 

slunce nad horami a temná jako samotná smrt.” 

     Na Adrianu to zřejmě zapůsobilo. A na Talu koneckonců taky. Úplně zapomněla, že chtěla odejít. 

Celou mysl jí zaplňovala Tarela a Tala ani nevěděla proč. Na Východní ulici  si vzpomněla teprve v noci. 

Probudila se ze zlého snu o tom, že její rodný dům vyhořel a zachránili se jen Daniel, Gabriela a čeledín 

Miguel. Když si konečně uvědomila, kde to vlastně je, už se jí nepodařilo usnout. Myslela na strom 

Naděje. A na Tarelu. Pořád si představovala vysokou, tmavovlasou dívku (která jí byla nápadně 

podobná), jak bojuje s nekalými živly a zachraňuje ubohé lidi před nebezpečím. Ani si neuvědomila, že 

znovu usnula. 

     Když druhý den odpoledne Tala s Adrianou vařili oběd, Tala se znovu zmínila, že chce odejít už dnes 

večer. Neříkalo se jí to lehce. Měla Adrianu i Aola ráda, ale táhlo jí to do světa. Adriana se kousla do rtu. 

Bůh ví co se jí honilo hlavou. Tala najednou zpozorněla. Znovu uslyšela tu hudbu, ale teď se k píšťale 

přidávaly ještě housle. Slyšela hudbu dlouho a ta melodie se jí velmi líbila. Pak ale Adriana znovu 

promluvila a hudba ustala. 
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     ,,Dobře,” řekla smutně. Nechtěla aby Tala odešla, ale copak by jí v tom mohla bránit? 

     Večer bylo Tale smutno. Adriana uvařila slavnostní večeři na rozloučenou. Když Adriana oznámila 

Aolovi, že Tala odchází, sáhl do kapsy a dal jí lesklý černý kámen. No, spíš kamínek. 

     ,,Nosil mi štěstí,” řekl tiše… 

* 

OZNÁMENÍ 

 
* Od KRISTÝNY DUŠKOVÉ: Milí přátelé, možná bych měla Asonklubákům slavnostně oznámit, že 

jsem 8.9. zdárně ukončila studia práv a 1.11. mám promoci. Už delší dobu žiji a pracuji v Praze. Externě 

píšu pro Lidové noviny a nedávno jsem navázala spolupráci se zpravodajským časopisem Týden. Co se 

týká literární inspirace, tak v Praze mě znova chytla múza a chce se mi psát i něco jiného než články. 

Vlastně jsem zjistila, že si musím vybrat, zda se budu věnovat novinařině, nebo spisovatelství. Novinařina 

na špičkové úrovni je krásné povolání, ale momentálně se mi víc zamlouvá tradiční cesta literátů - zvolit 

si právničinu jako občanské povolání a po práci se věnovat literatuře. Ono to má něco do sebe... mít 

povolání tolik odlišné od novinařiny a tvořit tedy s čistou hlavou. Uvidím, jak dlouho mi mé nadšení 

vydrží. Doufám, že aspoň do té doby, než konečně dopíšu svou novou knížku. Všechny členy Ason-klubu 

zdraví Mgr. Kristýna Dušková (22.9. 2005) 

 

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 

* LITERÁRNÍ VYSOČINA 2005. O účasti Ason-klubu na festivalu Literární Vysočina v Chotěboři 

jsme podrobně psali v minulém čísle. Možná však mnohým uniklo, že jeho součástí byla též literární 

soutěž (přihlásilo se 130 autorů!). Výsledky byly slavnostně vyhlášeny v sobotu 9. července 2005 a mezi 

oceněnými se ocitli také Petr Kučera z Plzně a Irena Velichová (*1987) ze Starého Plzence - s čestným 

uznáním za poezii, Plzeňan Lubomír Mikisek (*1950) pak s 3. místem za prózu. 
 

* SEIFERTOVY KRALUPY 2005. Město Kralupy nad Vltavou ve spolupráci s Lyrou Pragensis 

nedávno vyhodnotily už X. ročník literární soutěže v poezii Seifertovy Kralupy. V porotě letos zasedli 

básníci Jiřina Axmanová (předsedkyně), Jana Pohanková a Vladimír Křivánek. Cenu za sonet tentokrát 

získal plzeňský poeta Martin Šimek (*1975), člen Ason-klubu a Střediska západočeských spisovatelů. 

Oceněné verše pak byly otištěny ve sborníku ze soutěže s názvem Slavík nezpívá špatně (Lyra Pragensis 

2005). 

 

Martin Šimek 
 

MODLITBA PRO KOUZELNÍKA 
                                                                                                 S. Mallarméovi 

 

Za chladnou stránkou tušíš kouzelníka 

Jediné slovo nemíjí svůj cíl 

Zasténá ocel když se kalí dýka 

aby se hrot už více neztupil 
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Zakalen verš – je ostrý jako břitva 

a není radno v srdci s ním si hrát 

Rozmary smyslů zaníceně pitvá 

na hrotech rýmů staví pevný řád 

 

Ať je nám souzen spánek bez výrazu 

či příkaz bdění, sotva bezbolestný 

volíme pravdu chceme-li být tím 

 

čím bije srdce vzdorující mrazu 

verš provždy daný, osudově přesný 

jak řezná rána napříč zápěstím 

 

* 

FÉNIXOVY CESTY 

 

* Od DAVIDA RŮŽIČKY: Fénixův let: 

     Stíhat poslední dobou vše, co se na Fénixích stránkách objevilo, bylo poněkud hektické. Vše začalo 

již koncem srpna, když mi přišla esemeska od harfeníka Vyšaty, že asi za týden pořádá na Velharticích 

hradě soustředění harfové společnosti se spoustou koncertů a že sebou mohu vzít pár přátel. Nečekaně se 

nás pak na hradní ubikaci tísnilo asi pětadvacet, což mne vzhledem ke krátké době na přípravu a 

programu (harfy a výlety) docela dost překvapilo. Byť mile. Páteční večer korunovalo vystoupení 

Elektrického tyjátru Víti Marčíka, což nadchlo zejména přítomné studenty střední elektroprůmyslovky. 

Marčík totiž zajímavě a netradičně skloubil principy starých kinematografů s živým divadlem. To mu 

umožnilo vystačit si se sebou samým a postavou hrdinného promítače. Ztvárněná pohádka byla totiž o 

tom, jak  princ Marčík, Dlouhý, Široký a Bystrozraký osvobozovali princeznu z moci zlého 

elektro-kouzelníka. Většina postav byla předtočených a promítaných na plátno, kde s nimi Marčík 

nenuceně komunikoval. Kde nestačily použité divadelně kinematografické prostředky či technika, použil 

hlavní hrdina a herec naprosto klidně kohokoliv z publika. Pravda, před závěrečným efektem nazvaným 

vzplanutí bengálského ohně se asi netajil dech nejen pánovi, který byl vybrán, aby bengálský ohňomet 

držel. Vysloveně překvapivý byl závěr. Divák si celou dobu kladl otázku: Jakpak vyřešíš hochu tu 

princeznu, kterou na jevišti představovala pouze hliněná kulička (princezna byla celou dobu zakletá)? I 

po magickém zášlehu rušícím kouzlo promítl Marčík záběry z vlastní svatby, konané samozřejmě před 

lety. Průvod svatebčanů v maskách poněkud připomínal konce některých Jakubiskových filmů. Divák už 

se pousmál nad důvtipným řešením, když tu zazněly do jinak němého filmu předtočené hlasy herce 

Marčíka a jeho ženy, pronášející slib manželské věrnosti, že spolu budou stát v dobrém i zlém, dokud je 

smrt nerozdělí. Poněkud mrazivou konfrontaci s realitou dnešního světa, jehož motivem je hlavně žít a 

užít bez ohlížení se na jakoukoliv zodpovědnost a následky. Na filmu také nebyla jenom princezna, ale 

celá spousta lidí, neboť Marčík připomněl, že s princeznou si člověk bere také její rodinu, příbuzné i děti, 

co spolu budou mít, takže vlastně hafo lidí.  Přesto ono poučení na závěr v atmosféře završující kaskády 

vtipů vůbec nepůsobilo násilně. 

     Sobotní dopolední brigáda odpadla, a tak jsme měli více času na výlet. I vypravili jsme se kol 

uzavřených chodeb bývalých stříbrných dolů přes magický vrch Borek, kde stromy ze všeho nejvíc 

připomínají sloupoví v katedrále, k Hornímu Staňkovu. Název nijak nesouvisí s oblíbeným češtinářským 

idolem PF ZČU, panem Staňkem, leč tamější rozkošný zámeček patří rodině Švankmajerů, kteří se (snad 
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je následující formulace neurazí)  živí surrealismem. Neznáte-li obrazy (což by bylo ovšem s podivem, 

vzhledem k velké retrospektivní výstavě, která se před časem konala v Plzni), tak možná osloví názvy 

filmů jako lekce Faust, Konec stalinismu v Čechách, Spiklenci slasti, etc… Zámeček mám rád, neboť 

zejména v letech minulých bývala hradba kolem parku vyzdobena surrealistickými plastikami páně 

Švankmajera, kdy části lidských těl byly složeny z kusů zeleniny a kuchyňského nádobí. “Poslední 

dobou na to ale nějak kašlem…,” zmínil se v internetové diskusi nejmladší z rodiny Švankmajerů, a tak 

milovník surrealismu musí statečně přejít přes dvůr přilehlého statku (pozor, nejprve zkontrolujte, je-li 

tamější hlídací vlčák uvázaný! Také je užitečné mít s sebou Lukáše Týfu, který má neuvěřitelný vliv na 

všechny pejsky a mění je z agresivních potvor na mazlivé vrtichvosty).  Hlad způsobený výstupem 

působil v našich hlavách rozličné surrealistické představy, které jsme běželi zahnat do kultovního 

restaurantu pana Donáta. Odpoledne pak Vyšata a spousta dívek včetně jednoho blonďatého 

dlouhovlasého harfisty počali preludovati a hráti na své nástroje v loubení velhartického zámku. Tzv. 

keltskou hudbu, renesanční i jinou. Zároveň bylo možné zúčastnit se normálních prohlídek hradu. Hlavní 

koncert se pak ale odehrál na ubytovně a nebýt chyby dramaturgie, kdy původně dobrý nápad prokládat 

skladby četbou Vergiliových Zpěvů pastýřských poněkud zabil sám Vyšata, když před půlnocí 

hudbychtivému publiku četl již třetí dlouhatánskou eklogu poněkud monotónním hlasem. Také nám 

chyběla Ilona Gruberová, by vysvětlila, oč tam vlastně jde. A tak se všichni rozešli na kutě. Ráno pak 

vynikající kytarista Pavel Taraba změnil žánr. Probouzel nás skřehotáním písně Anety Langerové 

“Hříšná těla, křídla motýlí…” za což si vysloužil přistání hned několika polštářů na své hlavě. Přesto 

vytrval a pomohl nám uvědomit si, že básnicky se tvářící text z CD naší superstar, hojně hraný v rádiích, 

v podstatě skutečně vůbec o ničem není. Naštěstí následovaly normální písničky a závěrečné kochání se 

přírodou, hradem, zámkem a odjezd domů. Pravda, Vyšatův záměr udělat z víkendu něco jako je Den 

poezie se sice tentokrát nenaplnil (snad příště), ale přesto všichni včetně studentů ze SPŠE byli nadšeni a 

prohlašovali, že určitě přijedou na zamykání hradu, konající se poslední víkend v říjnu.  

 

     Co se dělo v září? 

     Zhruba v polovině září se v Prusínách u Nebílov (jen kousek od Plzně) konal docela zajímavý 

festival, nazvaný Prkule, neboli Prusinské kulturní léto. Pravda, program se sháněl poněkud složitě, ale 

návštěvníci byli vítáni. Hned první večer zahájil v přítmí barokního interiéru prusínského kostela pan 

Alexander Zoltán zvláštní hrou na tzv. skleněnou harfu, což byla v podstatě hra na sklenice naplněné 

italskou minerální vodou (asi to pak lépe zní). Repertoár? Od Bacha přes Mozarta po Beatles a Led 

Zeppelin. Ale znělo to dobře. Divadlo Bez talentu ale zato s chutí a vstupné nevracíme!  Představilo až 

neuvěřitelně legrační pojetí Sedmi smrtelných hříchů ve stejnojmenném představení. Každý hřích byl 

uveden předscénkou a zmíním asi jen lenost, kterou zívající a sedící předscénař uvedl s tím, že soubor 

byl líný scénku vymyslet. Následovaly koncerty uskupení Blue Zebra III s oblíbeným mandolinistou a 

učitelem angličtiny z církevního gymnázia, chlupáčkem Radkem Chejlavou, který při inteligentním 

bluegrasu, který hoši představují, hrál ještě na elektrickou kytaru a igelitovou tašku (ta pomáhala 

imitovat déšť na konci sugestivní písničky Noe). Za pozornost stojí i texty, které lze klidně číst i naprosto 

samostatně a jsou poměrně nápaditou svébytnou poezií. 

     Podobně skupině Donna Mamma, profesionálně hrající latinsko americké písně (vhodné pro fanoušky 

filmů jako Buena Vista Social Club) před každým kouskem seznamovala posluchače s poetickým 

obsahem textů. Druhého dne Prkulí, kde byla v podvečer i básnická vystoupení, jsem se bohužel účastnit 

nemohl.  
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     Připravované akce: 

     Říjen: V sobotu 1.10. se koná na Velharticích hradě Festival historie v režii básnířky Veroniky 

Kulové (alias Krea) a jejích přátel. Akce bude zaměřena na životní styl, odívání a kulturu středověku 

vůbec. Na své si přijdou ovšem i milovníci literatury a dobré hudby (kromě jedné z harfistek, které se 

soustředily na Vyšatově srpnové akci, přijede i Silencium s renesanční hudbou a jedna skupina hrající 

dokonce bretaňskou a  keltskou hudbu). Akce je jednodenní, na některé přednášky bylo nutno přihlásit se 

předem, ale co se týče ukázek šermu a hudební produkce, přijedete-li, nikdo vás nevyžene, naopak, 

budete vítáni. Více o programu najdete na www.fenixovycesty.netcafe.cz. 

 

     Literární Domaslav. O víkendu 7.- 9.10. se koná na bývalé faře v Domaslavi další ze skvělých 

literárních setkání. Principem bývá, že při dobrovolných setkáních si několikrát denně lidé představí 

oblíbené knihy, které sebou přivezli, ať svoji nebo cizí tvorbu. Následují diskuse a nakukování do oněch 

knih, čili inspirace. Kromě toho se večer konají divadelní představení, koncerty a vůbec to není špatné. 

Naopak, je to úžasné. Praktické info: Spí se  na palandách nebo karimatkách na zemi ve vlastním 

spacáku. Za celé tři dny zaplatíte cca 100,- Kč, ale máte v tom obvykle  i jednu společnou večeři a oběd. 

Pokud zatoužíte Literární Domaslav navštívit, napište s ohledem na čas na fenixovycesty@netcafe.cz. 

Případnou účast fénixího křídla bych pak s organizátory nějak domluvil. 

 

     Slavnostní zamykání velhartického hradu. Poslední víkend v říjnu (28.-30.10.) Již tradiční a kultovní 

akce fénixových cest, kterou netřeba představovat. Snad jen pro zájemce z řad nováčků. Jde o den plný 

soutěží a her a blbnutí, organizovaný lidmi z Velhartického hradu. Fénixané a spol. pomáhají v roli 

pořadatelské služby, přičemž si užijí dost legrace a k ledasčemus se nachomýtnou. Po večerech a v neděli 

dopoledne bývá prostor i pro vlastní program. A pozor, možná s námi pojede opravdický Australan John 

McIntyre (neplést s trapperem Johnem ze seriálu M.A.S.H.!). Informace opět naleznete na 

www.fenixovycesty.netcafe.cz a v případě zájmu napište předem! 

 

     V listopadu se pak chystáme na setkání fanoušků anglického spisovatele C. S. Lewise (velký přítel J. 

R. R. Tolkiena) do Prahy. Vhodné pro milovníky a znalce Letopisů Narnie, knih Dokud nemáme tváře, 

Poutníkův návrat a další. Na konci prosince bychom rádi zorganizovali, povede-li se to, dalšího Silvestra 

na Velharticích, možná ve spolupráci s lidmi z Vlaštovky. Milovníci Tolkienovské fantasie by se pak 

mohli těšit i na svátek Narwynie, slavený při té příležitosti. 
 

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

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* V neděli 2. října 2005 v 17.00 hodin Vás Simona Váchalová srdečně zve do salonku penzionu Viola 

(Domažlice, Pivovarská ul., jednu ul. nad budovou gymnázia) na druhé obnovené Autorské čtení 

nezavedených autorů prózy a poezie.  
 

* V pondělí 3. října 2005 v 17.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2, e-mail: 

jabloncafe@centrum.cz, www.jablon.wz.cz, tel. 605 828 507) na FLIK čili Filmový literární klub – Ema 

(snímek natočený podle předlohy Jane Justinové). Čeká vás maturita a nemáte čas číst? V Jabloni prý 

http://www.fenixovycesty.netcafe.cz/
mailto:fenixovycesty@netcafe.cz
http://www.fenixovycesty.netcafe.cz/
mailto:jabloncafe@centrum.cz
http://www.jablon.wz.cz/
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můžete ve školním roce 2005/2006 nakoukat mnohé z toho, co byste měli “teoreticky” přečíst… Vstup 

volný. 

 

* V úterý 4. října 2005 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na večer 

Jiřího Dědečka a Terezy Brdečkové. 

 

* Ve středu 5. října 2005 v 19.00 hodin Vás Tomáš T. Kůs zve do Moving station – staré nádražní 

budovy v Plzni na Jižním předměstí na regionální kolo Slam poetry – klání v netradiční podání autorské 

poezie. (3. ročník celonárodní Slam poetry probíhá nejprve v regionálních kolech v deseti městech, 

přičemž vítěz každého regionálního kola postupuje do finále. To se bude konat 3. listopadu v Brně a na 

nejlepšího tam čeká odměna ve výši 30.000,- Kč. Regionální kolo pro západní Čechy je jediným 

krajským kolem, kde se finančně odměňuje vítěz. Získá 1.000,- Kč na ruku, věcné ceny, ale hlavně 

postup do brněnského finále. Plzeňský Slam budou řídit dva moderátoři a večer bude navíc okořeněn 

koncertem rokycanské beatboxové kapely Já, Ty a On.  

 

* V pondělí 10. října 2005 v 17.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 

FLIK čili Filmový literární klub – Děti svého věku: film o vztahu Alfreda de Musseta a Gerorge 

Sandové. Vstup volný. 

 

* V úterý 11. října 2005 ve 20.00 hodin jste zváni do Nebeské čajovny Na dvorku (Plzeň, Sady 

Pětatřicátníků 29, tel.: 608 076 301) na další pořad z Cyklu slova a hudby: Jiné hlasy – Austrálie a Jižní 

Amerika. Uvádí Tomáš Hudec.  

 

* Ve středu 12. října 2005 v 17.00 hodin jste zváni do Galerie U Andělíčka (Plzeň, Sedláčkova 4) na 

pořad s názvem Chalil Džibran: Nebylo návratu. Verše přednáší Jiří Nepor. 

 

* Ve středu 12. října 2005 v 17.00 hodin jste zváni do Smetanovy síně Studijní a vědecké knihovny 

(Plzeň, Smetanovy sady 2) na literárně hudební pásmo v německé jazyce věnované dílu Adalberta 

Stiftera: Palm und Mütter gehen stiften.  

 

* Ve středu 12. října 2005 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 

večer s názvem JOSEF RAUVOLF - BLAKEOVA NOC:  komponovaný pořad o  známém básníkovi, se 

zasvěceným výkladem odborníka na alternativní kulturu (nahrávky, tématická projekce). 

 

* Ve čtvrtek 13. října 2005 v 17.00 hodin jste zváni do Galerie města Plzně (Dominikánská 2, tel.: 378 

035 310, info@galerie-plzen.cz) na vernisáž výstavy Pocta Kupkovi: Aleš Lamr, Václav Malina, Zdeněk 

Sýkora, Petr Kvíčala, Stanislav Zippe, Vladimír Kopecký a Theodor Pištěk. K dispozici též katalog 

s Kupkovými texty. Výstava potrvá do 13. listopadu. Otevřeno úterý až neděle v 10.00 – 12.00, 13.00 – 

18.00 hod. 

 

* V pondělí 17. října 2005 v 17.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 

FLIK čili Filmový literární klub - Úplné zatmění (snímek popisující vztah Arthura Rimbauda a Paula 

Verlaina). Vstup volný. 
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* Ve středu 19. října 2005 v 18.00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně “13” 

(Pražská 13) na Setkání s Gabrielou Vránovou, českou a slovenskou poezií. 

   

* Ve čtvrtek 20. října 2005 jste zváni do Galerie Duhová paleta (Karlovy Vary) na představení nové 

divadelní scény Lucie Farárové a Ireny Velichové. Zároveň bude představení spojeno s literárním 

večerem. 

 

* V pátek 21. října 2005 v 19.00 hodin jste zváni do kavárny Obratník (Praha 5, J. Plachty 28) na další 

z pravidelných literárních pořadů Zory Šimůnkové s názvem Večer přiměřených depresí. Kromě jiných 

účinkuje též asonklubí básnířka Pavla Přesličková. 

 

* V pondělí 24. října 2005 v 17.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 

FLIK čili Filmový literární klub - Oscar Wilde (životopisný film o slavném spisovateli). Vstup volný. 

 

* V pondělí 24. října 2005 v 19.00 hodin Vás manželé Eva a Jan Kosovi v součinnosti s Českou 

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

Literární vinárny ve vinárně U Zvonu (Klatovy, Krameriova ul.) na večer s názvem Něco o lásce. Poezii 

různých autorů vybrala a uvádí Milena Sirná. (Ve vinárně jsou denně od 18.00 hodin kromě neděle též 

k dispozici Literární noviny, Přítomnost, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů 

aj.) 

 

* Ve středu 26. října 2005 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 

večer s názvem J. H. KRCHOVSKÝ: autorské čtení undergroundové legendy při příležitosti vydání nové 

knížky. 

 

* Ve čtvrtek 27. října 2005 v 16.30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně “13” 

(Pražská 13) na Mateří mozaiku – osudy maminek v poezii. Účinkují Ludmila Bednářová a Jan Pouska. 

 

* Ve čtvrtek 27. října 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. 

 

* V pondělí 31. října 2005 v 17.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 

FLIK čili Filmový literární klub. Vstup volný. 

 

* 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 

 
* NEBE POČKÁ… 2005. Kulturní agentura M a Městská knihovna v Přerově vyhlašují v rámci III. 

ročníku pořadu Nebe počká… Přerov 2005 (setkání s hudbou a poezií) literární soutěž v kategorii 

básnická tvorba. Soutěž je určena autorům z celé republiky od 15 do 25 let. Lze zaslat max. 5 stran textu 
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(formát A4) ve dvou vyhotoveních. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, přiložte samostatný list 

papíru se jménem a příjmením, rokem narození, adresou, školou, telefonem a e-mailem. Dále uveďte, že 

souhlasíte se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního 

příspěvku. Uzávěrka je 10. října 2005. Adresa: Městská knihovna v Přerově, p.o., Žerotínovo náměstí 

36, 750 02  Přerov; e-mail: studovna@knihovnaprerov.cz, www.knihovnaprerov.cz. (Obálku s příspěvky 

označte heslem “Nebe počká… 2005”. Soutěžní příspěvky se nevracejí. Práce bude hodnotit odborná 

porota, která udělí tři ceny, popřípadě čestné uznání. Vyhlášení výsledků a ocenění autorů 

nejúspěšnějších prací se uskuteční v Městském domě v Přerově 19. listopadu 2005  ve 20.00 hodin 

v rámci klubového večera za účasti známých osobností. Pořadem bude provázet architekt David Vávra, 

příležitostný básník a všestranný umělec, spoluautor seriálu Šumná města. Účinkovat budou Martin 

Pluháček - básník a majitel nakladatelství Petrov, Jaroslav Wykrent - básník, zpěvák a textař a Roman 

Venclovský - skladatel, kytarista hudební skupiny Folk Team. 
 

* JAK JSEM POTKAL PŘÍRODU 2005. Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad ve 

spolupráci s Městským úřadem Buštěhrad, Občanským sdružením Buštěhrad sobě, Muzeem Oty Pavla u 

Rotta Buštěhrad, Kladenským deníkem, Hugo Pavlem a Slávkou Kopeckou vyhlašují k nedožitým 75. 

narozeninám Oty Pavla literární soutěž s názvem Jak jsem potkal přírodu. Soutěž je určena žákům 

základních a středních škol a bude hodnocena v kategoriích žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně a 1.- 4. 

ročníků víceletých gymnázií a dále studenti středních škol. Uzávěrka je 27. října 2005. Adresa: ZŠ a MŠ 

Oty Pavla, Tyršova 77, 273 43 Buštěhrad. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 28.11. 2005.  

 

* AHOJ Z PRÁZDNIN 2005. Dům dětí a mládeže Šumná (Jihomoravský kraj) vyhlašuje XVI. ročník 

dětské výtvarné a literární soutěže Ahoj z prázdnin. Soutěž je zařazena do Souboru 

pedagogicko-organizačních informací MŠMT ČR, soutěže typu C. Jejím posláním je zachytit zážitky 

dětí z doby letních prázdnin. VÝTVARNÁ ČÁST. Soutěž je určena dětem mateřských a základních škol 

a bude hodnocena v kategoriích: do 6 let, 6 – 8 let (tj. 1. – 2. roč.), 9 – 10 let (3. – 4. roč.), 11 – 12 let (5. 

– 6. roč.), 13 – 15 let (7. – 9. roč.). Práce v oborech kresba, malba a grafika musí být opatřeny na zadní 

straně popiskou s údaji: jméno a příjmení autora, věk, třída, soutěžní kategorie, adresa bydliště, adresa 

školy a název práce. Díla bude posuzovat odborná porota, nejlepší v jednotlivých kategoriích budou 

oceněna a výběr z nich bude vystaven v prostorách DDM Šumná a následně ve výstavních prostorách 

státního zámku ve Vranově nad Dyjí. Po vystavení budou výtvarné práce vydraženy a zisk z dražby bude 

předán na konto celonárodní dobročinné sbírky Fondu ohrožených dětí na pomoc opuštěným, týraným a 

zanedbávaným dětem (IPB Praha 4 3055103/5100, Fond ohrožených dětí, Na poříčí 6, 110 00 Praha 1, 

tel. 2260050, 2265369). LITERÁRNÍ ČÁST. Soutěž je určena žákům základních škol a bude 

hodnocena v kategoriích: 6 – 9 let (tj. 1. – 3. roč.), 9 – 11 let (4. – 5. roč.), 12 – 13 let (6. – 7. roč.) a 14 – 

15 let (8. – 9. roč.). Lze zaslat libovolné slohové útvary. Autor uvede jméno a příjmení, věk, třídu, 

soutěžní kategorii, adresu školy, adresu bydliště a název práce. Uzávěrka je 20. října 2005. Adresa: 

Dům dětí a mládeže, 671 02 Šumná, tel./fax 515 291 436, 

http://www.sis.znojmo.cz/ddmsumna/ahojzp.htm. Obálku označte vlevo dole názvem soutěže. U dvou 

nejstarších kategorií pořadatelé požadují přepis práce strojem. Pedagogům též doporučují zasílat max. 5 

prací v každé soutěžní kategorii. Texty bude posuzovat odborná porota, nejlepší budou oceněny, 

nabídnuty ke zveřejnění a zaslány do národní literární soutěže “Náš svět”. Výsledkové listiny budou 

zaslány všem účastníkům.  
 

* O ČESTICKÝ BRAMBOR 2005. Základní škola a Mateřská škola Čestice a Kulturní spolek pro 

Čestice a okolí spolu s Listy Strakonicka vyhlašují již XI. ročník dětské literární a výtvarné soutěže 

s názvem O čestický brambor. Téma pro letošní rok zní: “Nejkrásnější den mého života”. Účastníci 

budou rozděleni podle věku, tj. na žáky 1. – 3. tříd, žáky 4. – 6. tříd a žáky 6. – 9. tříd. Soutěží se 

v žánrových kategoriích poezie, próza a publicistické formy. Každou práci je třeba označit jménem 

http://www.knihovnaprerov.cz/
http://www.sis.znojmo.cz/ddmsumna/ahojzp.htm
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autora, třídou a adresou školy, kterou navštěvuje. Uzávěrka je 31. října 2005. Adresa: Mgr. Věra 

Rodová, ZŠ a MŠ Čestice, Čestice 148, 387 19. V pátek 25. listopadu budou soutěžící pozváni do obce 

k slavnostnímu předání diplomů a cen.  

 

* HLEDÁNÍ DONA QUIJOTA 2005. Gymnázium T. G. Masaryka v Zastávce, Městská knihovna 

Rosice a KIC Rosice vyhlašují soutěž věnovanou 400. výročí zrození literární postavy Dona Quijota 

s názvem Hledání Dona Quijota.  - Motto: “Mluv pravdu i v prolhaném světě,/ miluj krásu i ve světě 

plném ošklivosti,/ hledej spravedlnost i ve světě plném zločinnosti,/ lásku uprostřed nenávisti,/ řád 

uprostřed anarchie a chaosu.” (Z básnické sbírky Jiřího Karena Výpravy Dona Quijota do hlubin lidské 

duše.) - Soutěž je určena autorům od 14 let a bude hodnocena v kategoriích 14 až 18 let, 18 až 25 let, 26 

let a výše. V literární oblasti lze zaslat prózu, poezii, divadelní hru nebo scénář filmu bez omezení 

rozsahu a žánru, každou práci ve třech vyhotoveních. Ve výtvarné oblasti libovolné výtvarné techniky 

vč. trojrozměrných objektů a fotografie min. 13 × 18 cm (digitální foto v tištěné podobě). Ve filmové 

oblasti díla na DVD nebo VHS. Na zvláštním listu papíru autor uvede jméno, příjmení a kontakt. 

Uzávěrka je 11. listopadu 2005. Adresa pro literární práce: Eva Kokešová, Gymnázium TGM, U Školy 

39, 664 84 Zastávka, e-mail: evakokesova@seznam.cz.  Adresa pro výtvarné práce: Lukáš Volánek, 

Palackého nám. 46, KIC, 665 01 Rosice. Slavnostní předání cen vítězům se uskuteční v sobotu 

3.12. 2005 v sále rosického zámku, součástí bude výstava výtvarných prací, čtení ze soutěžních 

literárních příspěvků a beseda se členy poroty. Ceny do soutěže věnuje nakladatelství Větrné mlýny. 

Další informace na www.gzastavka.cz. 

 

* CENA KARLA ČAPKA 2006. Prezident, Rada ČS fandomu a organizátoři Parconu vyhlašují XXV. 

ročník literární soutěže Cena Karla Čapka. Soutěžit mohou pouze původní, v profesionálních médiích 

dosud nepublikované povídky v žánru sci-fi, fantasy nebo horroru s fantastickými prvky. Fantastika 

je podmínkou, bez těchto prvků bude práce bez ohledu na literární úroveň vyřazena. Texty otištěné 

v amatérských či klubových časopisech přihlásit můžete. Ne však překlady zahraničních povídek ani 

literární přepisy filmů, dramat či komiksů. Připouštějí se ale nové příběhy klasických hrdinů (Conan, Star 

Trek aj.).  Do soutěže nebudou zařazeny texty, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků 

nebo jsou zároveň přihlášeny do jiné soutěže celostátního významu. Rozsah je libovolný, limit pro 

zařazení do jednotlivých kategorií je následující: mikropovídka do 5 stran normovaného strojopisu (tj. 

60 řádek na stránku, 30 úderů na řádku), krátká povídka 6 až 20 stran, povídka 21 až 60 stran, novela 

61 až 300 stran. Práce delší než 300 stran nebudou přijaty. Do rozsahu se nepočítají ilustrace, mapy aj., 

nejsou-li organicky nezbytnou součástí díla. Pořadatelé doporučují číslovat stránky, každou práci sešít 

sešívačkou, případně vložit do samovázacích desek. Ve čtyřech čitelných kopiích je posílejte na adresu 

hlavního koordinátora: Martin Koutný, Křížová 31, 674 01 Třebíč. Do obálky přiložte průvodní list 

papíru s vaším jménem, přesnou adresou, kontaktním telefonem, popř. e-mailem a seznamem názvů 

přihlášených prací. (Není-li text v normovaném strojopise, uveďte též přepočet rozsahu na normované 

stránky.) A dále čestné prohlášení, že texty dáváte k dispozici pořadatelům pro jedno otištění bez nároku 

na honorář. Nejlepší povídky bývají totiž zařazeny do sborníku Mlok. Proto nic nezkazíte, přiložíte-li 

texty zároveň také na disketě. Odměnou nejlepším bývá i zvýhodněná až zcela bezplatná účast na 

Parconu, kde bude CKČ vyhlášena. Uzávěrka je 30. listopadu 2005. Práce došlé po termínu mohou být 

po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku. 

 

* SVĚT BEZ MÍSTA 2005. Bruntálský literární občasník Sušená švestka a Městské divadlo Bruntál 

vyhlašují literární soutěž na téma Svět bez místa. Autorské práce v próze, poezii či umělecké 

publicistice o max. rozsahu 10 normostran mohou zájemci zaslat ve třech kopiích na adresu: Městské 

mailto:evakokesova@seznam.cz
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divadlo Bruntál, Partyzánská 55, 792 01 Bruntál. Texty budou hodnoceny pětičlennou porotou ve třech 

věkových kategoriích: do 15 let, 15 až 25 let, 26 let a více. Eseje a úvahy budou ze soutěže automaticky 

vyřazeny. Uzávěrka je 30. listopadu 2005. Vyhlášení výsledků proběhne v prosinci na festivalu 

dětských pěveckých sborů. (Místní literární občasník Sušená švestka se šíří mezi zájemci elektronickou 

poštou. Zdarma jej lze objednat na e-mailu: susena.svestka@seznam.cz.)  

 
* ČESKÁ HISTORIE 2005. Vydavatelství Akcent, D. Roubíček, vyhlašuje literární soutěž Česká 

historie. Soutěž je určena osobám starším 18 let. Lze zaslat rukopis knihy v českém jazyce o rozsahu 

min. 200 stran A4 (ve Wordu, o velikosti písma č. 10) na datovém médiu. Předmětem soutěže je původní 

text z českých dějin, který má historický podklad. Uzávěrka je 30. listopadu 2005. Adresa: 

Vydavatelství Akcent, B. Václavka 20/74, 674 01 Třebíč, tel: 568 844 553, 568 842 815, fax: 568 842 

815, e-mail: akcent.tr@volny.cz. Zásilku označte heslem “Česká historie”. První cenou je finanční obnos 

10.000,- Kč a návrh na uzavření dlouhodobé smlouvy k vydávání knih, cenou druhou a třetí 5.000 Kč a 

návrh smlouvy. Ostatní dobré rukopisy budou postupně vydány (a to i v průběhu roku 2005). 

Vydavatelství si vyhrazuje právo případně neocenit žádný z rukopisů. Vyhodnocení proběhne na 

přelomu roku 2005-2006.  
 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* ČAJÍRNA V PALLOVCE.  
 
     Od JOSEFA KOROUSE: Nazdar lidi. Možná jste již zaznamenali mé občasné zprávy týkající se 

čehosi, co se nazývá “Čajírna v Pallovce”. Co je to? Je to místo, kde můžete strávit večer s dobrým 

čajíkem nebo vodní dýmkou a hlavně se do toho čajování, tedy přípravy čajů, sami zapojit, něco se naučit 

atd. Hlavně je to ale místo se svou specifickou atmosférou a filozofií a ještě stále s pár lidičkami, se 

kterými není blbá nálada. Čajírna se po prázdninách opět začíná rozjíždět, nicméně ne tak, jak bych si 

přál. Nás literátů tam moc nezbývá. Znaje názor zbytku osazenstva čajového klubu, nemám už chuť 

pouštět se do pořádání autorských čtení nebo literárních večerů pro dva tři lidi. A proto tenhle mail. 

Nehledám obecenstvo pro mé nebo jiné literární patvary, ale chci k nám pozvat člověky, kterým by 

myšlenka neformálních a neorganizovaných literárních pořadů něco řekla. - Čajírna funguje v pondělí a 

čtvrtek v 18:30 - 21:30 ve Středisku volného času dětí a mládeže v Pallovce (Plzeň, Pallova 19). Pepa 

Korous (Losiná – Plzeň, 13.9. 2005) 

 

* DIVIZNA.CZ - LIBERECKÝ INTERNETOVÝ MAGAZÍN PRO KULTURU A VĚCI 

OBČANSKÉ.  

 
     Od VLADIMÍRA VACÁTKA: Literární rubrika Divizny nabízí možnost publikovat vaše geniální, 

či alespoň velmi dobré povídky, básně, případně i jiné texty. Nemůžeme nabídnout závratný, ani žádný 

jiný honorář, jen onu mírně lákavou webovskou publicitu. Podmínkou je, aby se váš text do dne 

uveřejnění na Divizně nevyskytl v jiném médiu s krajským nebo celostátním zásahem. Mailová adresa 

redakce: divizna@seznam.cz. Do okénka Předmět vepište, prosíme, “Literární rubrika”. -átk- (Liberec 

– Brno, 19.9. 2005) - V. V.  je básník, pochází z Liberce a nyní studuje na VŠ v Brně dvojobor žurnalistika/sociologie. 

Rovněž působí jako redaktor kulturně-politického webového magazínu Divizna.cz. Zúčastňuje se Dne poezie na velhartickém 

hradě. 

 

* 
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AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Mecenáš Maecenas aneb Umění a politika 
 

Maecenate, jejž rod z královských předků ctí, 

mocná záštito má, ozdobo líbezná!                Hor.Od. I,1,1-2 
 

     Dnes se mu říká sponzor, tj. z latiny ten, který něco slíbil (srovnej známé spondeo ac polliceor – 

přísahám a slibuji), donedávna se mu v umění říkalo mecenáš, podle příslovečného příznivce Múz, 

především však Múzy básnictví, Gaia Cilnia Maecenata.  

     Jakým způsobem je třeba “osvědčovat svou vděčnost” dnes, je všeobecně známé. To v Římě musel 

básník hojně oslavovat ONO jméno na čelných místech svých veršů (což naštěstí nebylo alespoň u 

Maecenatovy osoby nijak nesnadné), musel však plnit i povinnosti běžného “klienta”: nechybět u 

ranního pozdravu svého “patrona”, často konaného během první denní toalety, s radostí jej doprovázet na 

všech cestách, kde se chtěl blýsknout svou osobní svitou, byť by to byla jen cesta po tržišti (nemyslitelné 

bylo vymluvit se na nevolnost či náhlé múzypolíbení). Za to však mohl básník, člověk neprakticky 

bloudící labyrintem společenskopolitických nutností, počítat s vlivnou ochranou a takovým hmotným 

zabezpečením, že se mohl celý život věnovat jen uměnám.  

     Tak Horatia vytáhl Maecenas z hlubin politické bryndy, když se mladý básník v rozhodující bitvě u 

Filip přidal na protiaugustovskou stranu; později mu dokonce věnoval statek v Sabinsku (protože 

přírodní lyrik přece uprostřed velkoměsta tvořit nemůže!). Vergiliovi vrátil státem zkonfiskovaný dvůr 

po rodičích a po léta jej hostil na svých statcích u slunné Neapole. Na oplátku věnovaly obě tyto star 

Maecenatovi k vůli svá stěžejní díla na oltář Augustově státní kulturní politice, nesoucí se v duchu hesla 

“Říman je věrný manžel, dobrý otec a oddaný občan”. Horatius oslaví císaře slavnými tzv. římskými 

ódami (IV. kniha Ód), Vergilius napíše pro Augusta římský národní epos – Aeneis, o praotci všech 

Římanů, pro Maecenata pak epos Georgika, oslavující  rolnickou práci, tolik ctěnou Římany dávných 

časů.  

Já však do hvozdů Dryád a do pastvin netknutých dosud 

vejdu, toť, Maecenate, tvůj rozkaz, nikterak snadný. 

Bez tebe nepočne duch nic smělého.           Verg.Geor.III,40-43 
 

     Ačkoli byl na poli kulturním veleúspěšný, Maecenatovým hlavním písečkem byla vysoká politika. 

Byl totiž jedním ze dvou nejdůvěrnějších přátel a rádců Octaviana, budoucího Augusta, který spolu 

s bodrým vojevůdcem Agrippou razil budoucímu císaři cestu za světovládou. Kdykoli byl Octavianus 

v dobách občanské války a intrik mezi pány Antoniem a Lepidem  postaven před složité vyjednávání, byl 

to Maecenas, kterého jím pověřil. Maecenas dojednal Octavianovi jeho první, zcela politický sňatek 

s členkou mocného klanu Pompeiovců, Maecenas měl prsty v brundisijské dohodě a následném sňatku 

Antoniově s Octavianovou sestrou a Maecenas to byl, který několikrát za největších bouří šel sám do ulic 

přesvědčit římský lid, aby své naděje znovu a znovu vkládal právě do Octaviana. Dokonce i vyjednávání 

s barbarskými Parthy úspěšně zvládl, jak píše i třetí hvězda Maecenatova básnického kroužku, elegik 

Porpertius: 
 

Ačkoli v úřadě římském bys mohl dát sekyry mocné 

uprostřed náměstí složit, jakož i stanovit soud, 

ačkoli možno ti jest též procházet kopími Parthů, 

závěsem mnoha zbraní mohl bys obtížit dům, 
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ačkoli vojenskou moc k těm výkonům dal by ti Caesar, 

snadno ač v každém čase prostředky po ruce máš, 

odmítáš to a skromně se do stínu skrovného choulíš, 

vzduté záhyby plachet před větrem svinuješ sám.            Prop.3,9,23-30 
 

     Od císaře Maecenas nevzal jediný politický úřad, byl skutečnou “šedou eminencí”; politické úspěchy 

dociloval bez záštity výkonné moci, jen silou osobního charismatu. Ta zřejmě spočívala v bravurní 

diplomatické komunikaci a precizní argumentaci. Jeho vizáž totiž rozhodně nebyla běžně přijímána; 

jakožto založením gej byl zjemnělý, chodíval v nachové, “zvrhle” nepřepásané tunice, často s jakousi 

orientální kápí na hlavě, ověšený šperky. Mluvil a psal řečí plnou “kudrlinek”, skladu archaismů i 

neologismů, prazvláštních přirovnání. Také ještě po stu letech slouží přísnému Senekovi jako 

odstrašující příklad! Svůj palác na pahorku Esquilinu, kde do té doby byl jen hřbitov, i nádherné zahrady 

věnoval v závěti Augustovi a Římu. Dva měsíce po jeho smrti roku 8 př. n. l. přeplul Styx i Horatius, jeho 

přítel nejbližší. 

 

- 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. 

 

* 

POHÁDKA 
 

HELENA GLATTEROVÁ: Malá syntaktická pohádka 

 

     Šel Hloupý Podmět do textu, aby si tam našel nějaký sličný a ne moc hubatý přísudek. Bloudil 

spletitým příslovečným určením času, nechutně dlouhým jak tejden před vejplatou, a hustým, smrdutým 

a čvachtavým příslovečným určením místa, až konečně dorazil k zajímavému souvětí, jež na třetí pokus 

kvalifikoval jako podřadné.  

     Ale co diktát nechtěl, narazil tu na místního Brutálního a Arogantního Podměta (pro krátkodobé 

rozlišování B+A-Po, náš podmět jako H-Po), jenž disponoval celou armádou ohavných a ničeho se 

neštícících příslovečných určení způsobu-(všeho možného...). Aby eliminoval střet s přesilou hrubého 

násilí, vyzval H-Po B+A-Po na souboj...  

     Po lítém a krutém souboji plném zákeřných syntaktických triků ze strany B+A-Po (jako třeba když 

chtěl našeho milého H-Po vyšachovat do přilehlé bezpodměté věty), dostalo se našemu hrdinovi v nouzi 

nejvyšší nečekané pomoci od Kouzelného Příslovečného určení průvodních okolností, jemuž kdysi (ještě 

coby indiferentnímu Starému Příslovečnému určení způsobu) na své cestě pomohl ze zákeřné 

sémanticko-syntagmatické pasti vynalézavým přívlastkem.  

     Zvítězil a za odměnu si coby trofej a kořist odvedl vězněný Krásný Přísudek, ke kterému okamžitě 

zahořel nevyléčitelnou predikací... Náš už vůbec ne Hloupý Podmět si odvedl tento Krásný a vnadný 

Přísudek (protože dokonce se sponou!) z onoho spletitého textu do své útulné, přehledné věty 

jednoduché a za asistence blíže neurčených příslovečných určení způsobu-prostředku a nástroje došlo ke 

skutkovému naplnění jejich velkého syntagmatu, jehož produktem bylo několik baculatých a zdravých 

doplňků. A nebýt zvláštní (a poněkud nákladné) záliby Přísudku v drahých, módními přívlastky 

ověšených předmětů, jež Podmět musel neustále shánět, predikují ti dva spolu šťastně dodnes.  

     A stále generují nové a nové větné celky, jež pod vlivem moderního vzdělání (podlehnuvšího trendu 

módní lexikologie na úkor “zkostnatělých” ortografických, gramatických a stylistických normativů) a 

zrušení Železné jazykové bariéry generují nové a nové a čím dál tím míň srozumitelné polo-celky a torza 

post-vět a post-textů...     
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- H. G. (*1979) žije v Dobřanech a je posluchačkou Pedagogické fakulty ZČU v Plzni (oboru čeština – němčina), zároveň 

působí jako korektorka v Plzeňském deníku. 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* KAREL KOHOUT: Následující DOPIS ŘEDITELE ZÁPADOČESKÉ POŠTY IVO 

FENCLOVI je o sexuálním harašení. A přitom i reakcí na Fenclovu povídku Rychlá Ivana odmítá 

Brada Pitta, ve které ředitel Kohout (pod svým vlastním jménem) i vystupuje a jejíž titulní 

hrdinka dala jméno rubrice Triko paní Ivany:  

     Vážený pane Ivo! Psaní osobních dopisů není zrovna moje parketa, i když na dopisy pohlížím s úctou, 

protože mě živí. Přesto chci aspoň touto formou poděkovat za poslání Plže, včetně Listů Ason-klubu. 

Vaše úsměvné dílko o Ivaně a Pittovi se mi líbí, i když zde popisované pracovní procesy jsou poněkud 

vzdálené realitě. To ale není podstatné. Je to vtipná, milá nadsázka, příjemně se čte, a o jde. Vím také, že 

jakási Ivana Čubrová na naší poště pracuje a možná jsem s ní jednal, ale bohužel si zatím nedovedu 

spojit jméno s tváří. Určitě to napravím. Žen a dívek máme na poštách v západních Čechách téměř tři 

tisíce, a tak se asi nelze divit, že nedokážu všechny hned někam zařadit (a taky nejsem Brad Pitt). Co se 

pak harašení týče, rozhodně to není pro poštu a asi ani pro mne oblast cizí. Nepatřím mezi mentory a 

puritány a zákonné normy kolem harašení považuji za importované debility ze zámoří. Ale nechci 

zjevovat své názory na svět! Ještě jednou dík za (i mé) ztvárnění (to je hrozné slovo) a přeji úspěch. 

Srdečně zdraví a invenci přeje Ing. Karel Kohout. P. S. Nu, a na ten Vámi kritizovaný Ivanin plat se hned 

zítra podívám. (Plzeň, 8.9. 2005) 

 

* KRISTÝNA BARTÁKOVÁ: Cizí svět: 

     Už jste si někdy připadali jako v cizím světě nebo jako z jiné planetky á la Malý princ? Mě přiměl 

tento pátek se nad tím zamyslet a opravdu, ten večer jsem byla Malým princem. Nikdy se mi to předtím 

nestalo, abych se tak cítila. A to mě přimělo si konečně po dlouhé době sednout a začít psát. Předtím jako 

bych ztratila psací nitku. 

     Po první kreslící hodině v ZUŠ jsem navštívila po dlouhé době večerní město. Přes půlku prázdnin 

jsem byla mimo město a odvykla jsem si večerním pochůzkám. Jasně, když jsem byla v Plzni, zajela jsem 

si vyřídit do města pár k životu nutných věciček, ale večer mě nikdo nikde moc neviděl. Raději jsem šla 

ven mlsat sluníčko nebo do přírody. Občas jsem se sice objevila ve městě, ale stejně jsem byla stokrát 

raději venku. 

     A tak po hodině kreslení, na které paní učitelka zápolila se svým prvním mobilním telefonem, chtíc si 

uložit nová čísla a vypadajíc při tom jako malý nechápavý človíček, co uniká dnešním pokrokům vědy, 

jsem šla chtě nechtě zaplatit sekeru do hospody. Sice jsem to mohla nechat na další den, ale chtěla jsem ji 

mít už konečně z krku. 

     Při vykonávání této cesty jsem narážela na spoustu lidiček, kteří vyrazili do pátečního “šumu” se 

pobavit. Svým zjevem a duší jsem si připadala jako z jiné planetky. V duchu jsem ještě stále byla na 

kreslení, ale vnímala jsem okolí. A ti lidé mi přišli jako mimozemšťané, ne-li další, dosud neprobádaný 

druh.  

     Jasný, byla jsem dřív zvyklá takto někam vyrazit, ale po cestovacích prázdninách je s tím konec. 

Nemám důvod někam se chodit bavit, když vidím, že ostatní jdou (snad?) se jen napít (opít) a bavit se jen 

na alkoholové úrovni. Takové zakrývání skutečné povahy a jakoby zapření sama sebe, hraní si na něco, 

co nejsem, a všude přetvářka. Přišlo mi to smutné, že místo toho, aby si udělali hezký večer teď, když to 

ještě jde, venku a třeba upekli buřty nebo jenom tak klábosili při zvucích kytary… nebo šli na čaj. 
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     Bylo mi i trochu smutno, protože to bylo jako uniformizace, i když vím, že existují lidičky jako já, ale 

stejně jsem se cítila tak nějak sama. 

     Možná to bylo dané také tím, že jsem to takhle vnímala, že stále čerpám z prázdnin a nejsem navyklá 

na město. Mám ho ráda, Plzeň. Ač člověk chce nebo ne, je s ním nějak svázaný. Jsou i chvíle, kdy ho 

nesnáším, ale to má možná každý. 

     Možná také tím, že začíná podzim a já mám jako vždy ne depku, ale pocit svázanosti nebo jak to 

nazvat - když začínají povinnosti a vím, že volnost a pohoda prázdnin skončila. A teď vlastně i fakt, že 

tyto prázdniny byly mé poslední. Možná. Pokud se nedostanu na vysokou školu. 

     Lidi v páteční večer byli jako vyměnění. Těšili se po týdnu, jak opět vyrazí tancovat a seznamovat se, 

opít se, možná zfetovat… je to takové ubohé. Každý týden to samé. Jako by bylo někde předepsáno - je 

pátek a musí se někam jít. 

     Další moje myšlenka byla, proč si vybírají zrovna pátek. Když už slavit, tak to se může každý den. Vždy 

se najde něco, co nám způsobí radost nebo smutek. Každý den je něčím výjimečný a přinese nám něco. Je 

úžasný se z něčeho radovat, a i když si to člověk nechce připustit, být z něčeho smutný. I smutek nám něco 

přináší. Buď něco ztratíme (a třeba je to dobře, i to může být určitý přínos) nebo nás alespoň donutí 

zamyslet se nad našimi chybami, činy. Sice je člověk zranitelnější a vnímá věci citlivěji, ale bez špatných 

nálad by život neměl cenu. Nikdo nemůže být stále jen veselý, a ač se před ostatními tak zdá, opak může 

být pravdou. 

     Jak tak koukám, co píšu, dostala jsem se sice opět trochu jinam, než o čem jsem chtěla psát. Ale to, co 

jsem napsat chtěla, napsala jsem. (Plzeň, 12.9. 2005) 
- K. B. (*1986) je básnířka a prozaička, žije v Plzni a zde po maturitě studuje na jazykové škole. 

 

* MAREK VELEBNÝ: Viola, Domažlice 4.9. 2005: 

     V neděli 4. září jsem se vlakem opět podíval do Domažlic. Vykročil jsem známou ulicí od nádraží 

k centru. Před mostem se mě pár děvčat ptalo na cestu do Mrákova, ale neuměl jsem odpovědět. 

K Pensionu Viola jsem přišel v půl páté. Sedl jsem si na schody a začetl se do knihy o Indii. Prošel kolem 

mne Petr Sedláček s kytarou dovnitř, aby se připravil. Před pátou přišel Martin Zajíček s přáteli, na 

které jsem mžoural do ostrého sluníčka. Ještě jsme počkali, až z auta vyskočila Simona, a vešli jsme do 

salonku. Kvůli nám měli jinak zavřeno, jaká čest. Trochu nesměle jsme se posadili a Simona s Petrem 

Sedláčkem se ocitli trochu odděleni od posluchačstva. Znal jsem tu Simonu, Petra Sedláčka, Martina 

Zajíčka a Míru Ječmínka, který byl také na Chopoji. Udělali jsme akademickou čtvrthodinku, zdali ještě 

přijde někdo, s kým bylo počítáno. Simona nás pak vyzvala k představení a odpovědi na otázku, zda jsme 

přišli jako publikum, či vystupující. Jelikož všichni řekli, že přišli dělat “morální podporu”, byl jsem 

Simonou představen mj. jako přespolní host a “zavedený autor” a požádán o vystoupení. Simona mi 

půjčila mé knížečky, které vzala sebou, neboť jsem s účinkováním nepočítal. Ale dvojka červeného a 

Simonin digitál mi navodili dobrou atmosféru, takže jsem mezi písničkami Petra Sedláčka dvakrát 

přečetl něco ze své knížečky, ve které jsem zuřivě listoval a snažil se vybrat nějakou méně intimní 

básničku. Petr Sedláček vybral mj. také písničku, ke které ho inspirovala moje básnička “Striptýz 

v okně”. Okolo šesté musel Petr Sedláček odjet a pokračovat ve služební cestě, a tak jsme se rozloučili 

s ním a jeho kytarou. Poté jsme se sesedli kolem jednoho stolu k neformální diskusi, kdy Simona nastínila 

své vize ohledně kultury v Domažlicích. Byl jsem vyzván Kristýnou z Horšovského Týna k účasti na 

kulturním odpoledni příští sobotu. Jelikož se naplnil čas k odchodu na zpáteční rychlík, odešli jsme po 

půl sedmé z Violy a Martin mne doprovodil na vlak. Ještě několik dnů mi v uších zněla Petrova melodie 

Bohnice blues a sousloví “Celibát … nemusel se své cely bát”. (Plzeň, 15.9. 2005) 
- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a momentálně 

je zaměstnán v pekárně Intersparu. 

 

* MAREK VELEBNÝ: Den Evropského dědictví 11.9. 2005: 
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     Trochu zmaten předpovědí počasí jsem ve slunečném ránu nastoupil v Plzni na autobus a dal si na 

brýle ochranu proti slunci. Zanedlouho ale pokračovala cesta v dešti. Četl jsem si knížku o osudu ženy 

vyrůstající ve Francii, která se vracela za neznámým otcem do Indie. Na zastávce V Horšovském Týnu 

mne čekala Kristýna v batikované sukni, která mi připomínala sárí, ještě jsem byl duchem u knihy. Mezi 

kapkami deště jsme šli přes splav (prý nejkrásnější místo v H. T.) uličkami ke kapucínskému klášteru. 

Několik obrázků a fotek už viselo na provázcích a já jsem představil děvčatům své vybrané fotografie 

k tématu “Čtyř živlů” a začali jsme je instalovat. Při pohledu na zdevastované zdi kláštera mi vytanula 

v mysli slova písně K. Kryla “…v přítmí gotického sálu, kupčíci vyděšení hledí do misálů…”, zde sice 

kupčíci nebyli, ale přemýšlel jsem o tom, jak asi podobné prostory v Chotěšově inspirovaly Karla k jeho 

textům. Holky rozmístily okolo stěn plápolající svíčičky a naaranžovaly suché i čerstvé květiny a 

společně s kolíčky v zubech a provázkem v ruce jsme dole pověsili mé fotky bouřky, mraků, povodně, 

dívky s růží a siluety dívky v rybníku. Dívky, potažmo lásku jsem mezi živly zařadil také, možná to je 

“pátý živel”. Pak jsme šli do patra a na několik skob a hřebíků pomocí provázku a kolíčků zavěsili mé 

fotky laškujících koček na statku v ZOO a želvy. Do polorozbitého okna jsme umístili fotku “Tajemného 

okna” a Synagogy. Po instalování výstavky jsem šel do města, ale byla zrovna polední pausa, tak jsem se 

na památky nedostal. S Martinem jsme šli naproti Simoně, abychom jí ukázali, kde je klášter. Program 

odpoledne se trochu posunul, neboť nebylo moc zájemců o výtvarnou dílnu, a proto jsem doprovodil 

Simonu s Mírou Ječmínkem do restaurace “Nostalgie”, kde chtěla Simi udělat rozhovor s majitelem. 

Bohužel neměl čas, tak jsme aspoň chvilku poseděli a Simona vyměnila protentokrát vinný střik za 

nealkoholické pivo, neboť tu byla vozem. Po 15. h začal program v klášteře, kdy Kristýna zahrála na 

flétnu a pozvala Míru, který se zabývá historií, aby přečetl svůj příspěvek o H. Týnu, respektive klášteře. 

Pak se nás několik vystřídalo v autorském čtení - Simi, Kristýna, Martin a další. Já jsem uvedl ještě i svou 

výstavku. Nakonec nám Kristýna ještě zahrála. Nutno podotknout, že k tomu se klášterní atmosféra 

hodila dobře. Pro mluvené slovo se akustika tak dobře nehodila, trochu význam a smysl čtení kvůli tomu 

zapadl. Skončili jsme kolem čtvrté, Simona se rozloučila, neboť měla ještě plný program do večera. 

Klášter jsme zavřeli spolu s fotkami a s Martinem a Kristýnou jsme se vydali na procházku parkem. 

Památky už byly zavřené. Rád jsem se podíval na místa, kde jsem se před 15 lety válel v trávě s partou 

ochránců přírody. Prohlédli jsme si zdevastované vyhlídky, urousali si nohy v trávě a řekli si, že by 

nebylo špatné udělat v Horšovském Týnu nějakou další akci, třeba i se spacáky apod. M. V. (Plzeň, 15.9. 

2005) 

   

* SIMONA VÁCHALOVÁ: Taková malá reportáž z Martinské poetické jeseně:  

     Cestu netřeba komentovat nikterak výrazně. Vlakem na Slovensko, Lucka Popovičová z Horšovského 

Týna, Lukáš Vysoký z Mírové, Daniel Mikeš z Plzně a já. Kromě několika mála ne/zvyklostí (přišla jsem 

už na nádraží se zpožděním), Dan trávil noc v kupé ve spacáku na úložném prostoru pro zavazadla, 

Lucka na podlaze mezi sedadly, na nichž jsme měli privilegium nocovat já a Lukáš… není z cesty tolik 

zajímavého. Leda, že by někdo z nás vyprávěl své sny… 

Slovensko! Celní kontrola (sličné slovenské uniformované slečny odmítly k Danově nelibosti jeho 

nabídku na zvěčnění se s ním – mohl mít Múzu…). Přestupní stanicí nám byly Vrútky, do martinské 

knižnice jsme dorazili něco málo před desátou hodinou dopolední, setkali se zde s Bibkou, Táničkou, 

Marcelkou  a nově poznanou Jankou. 

     Přípravy na příchozí hosty (tentokráte bylo očekáváno na 40 literátů!) probíhaly - již v místě našeho 

působení - ve srovnání s předchozími nezvykle poklidně. Lucka mezi tím zvládla dokončit dovezené 

vzpomínkové almanachy z CHOPOJa (měly jsme na to u nás pouze půl roku!). 

     V 16 hodin nás čekala upravená místnost ženského klubu ŽIVENA. V úvodu zahrál na klavír pan 

učitel, překvapením odpoledne byl místní ženský pěvecký sbor a výstupy jednotlivých zástupců klubů 

z Čech a Slovenska. Poté jsme se přesunuli do vedlejší místnosti, kde bylo nachystáno pohoštění.  

     Odpoledne plynule přešlo v noc. Kolem druhé hodiny ranní se zavřely dveře “noclehárny” a každý po 

svém vstoupil do následujícího dne. 
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     Sobota ráno. Někomu se vstávalo velmi lehce, pro jiného by noc mohla pokračovat ještě alespoň pár 

hodin. Každopádně v půl desáté, po snídani a ranní kávě, jsme se vydali do skanzenu. Prohlídka, oběd, 

následně literární dílna - s ohledem na vysoký počet tvořivců – přednáška literáta Petra Mišáka. 

     Odsud cesta zpět, přípitek, večeře a posezení v Pasáži, výborné restauraci v centru města. Postupně 

se členilo “pevné jádro” předchozích ročníků literárních jar a jesení s několika “nováčky”. Zůstali 

(jsme) do zavíračky a vydali se směrem necelé dva kilometry vzdálený klub. Ti zdatnější zvládli i bowling, 

“odpadlíci” zůstali věrní sklence a hovoru. O třetí ranní jsme se všichni odebrali do teplíčka svých 

postýlek a spacáků. 

     Neděle byla pouze v režii zůstavších tří Čechů (Dan nás opustil hned po ránu) a osmi Slováků. 

Naposledy jsme zašli na smažák a tofulahůdky do Pasáže (jistě si zde od nás na rok rádi odpočnou; víc 

jim - s ohledem na příjemnou obsluhu, hezké prostředí a skvělou kuchyni - nedopřejeme!)  

     V osmnáct hodin nás na martinském vlakovém nádraží opustili poslední ze slovenských řad a my 

čekali na příjezd vláčku Martin – Vrútky, odtud po půlhodinové přestávce směr Plzeň. Šestá ranní byla 

hodinou, kdy Lukášovy kroky mířily na autobus směr Karlovy Vary, Lucčiny do postýlky, mé na první 

přednášku týdne.  

     Nevím, kterak jinak vyjádřit spokojenost s prodlouženým víkendem, popsat radost z prožitých dní a 

z chvil strávených “se starými známými” i  nově poznanými. BYLO TO BEZCHYBNÉ! BYLO TO 

SUPER!!! 

     Už teď se moc těším do Žiliny na literárne kempovanie (www.stanica.sk), které se uskuteční 10.- 

15.10. 2005, posléze na již předurčený datum pro CHOPOJ. Jičín nás prý čeká až o rok později. 

     A tak tedy: přípravy na II. Chodské poetické jaro se rozbíhají a vy si už dnes můžete ve svých diářích 

zaškrtnou datum, na který si neplánujte nic, co by vám bránilo přijet. Tedy 14. - 16. duben 2006. Těšíme 

se už dnes! Simona Váchalová (Milavče, 27.9. 2005) 

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

Plzni. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24.10. 2005. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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