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

Ročník XIV, 2005, letos Listy č. 11 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 106) z 25.10. stran 24, 

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

jako barevné bříško Plže č. 11/2005 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Nejdříve je třeba se naučit tomu, o čem píšeš,  

potom je třeba se naučit psát.  

Na jedno i druhé padne celý život.  
 

(Ernest Hemingway) 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

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

Ason-klubu ve čtvrtek 29. září 2005 v 18.00 hodin v Alcatrazu nebylo pouhým nezávazným popíjením – 

bájný oř Pegas nezvykle zařehtal pod otěžemi práce. Byla tu valná hromada, ba s povinnými volbami (!), 

plány a zprávy a žádost o grant… Ne všichni básníci jako obvykle rozuměli. Prostou většinou 

přítomných hlasů jsme přece šťastně zvolili sedmičlenný výbor pro další období. Bude v něm Milan 

Čechura (styčný důstojník pro sekci nezavedených autorů a humoru), Lucie Koutná (pro kontakt 

s Čajírnou v Pallovce), David Růžička (pro celý balík funkcí, hlavně však pro kontakt s hradem 

Velhartice a uskupením Fénixovy cesty), Jiří Č. Ulrich  (pro divadelní sekci), Simona Váchalová (pro 

kontakt s autory Domažlicka a CHOPOJ), Marek Velebný (pro fotografickou sekci) a Helena 

Šlesingerová (pro všechno ostatní – organizování, administrativu, informace a finance). Namísto 

volební urny obálka. A k dispozici také seznam všech alespoň trochu živých členů (teď je jich na sto 

čtyřicet). Irena Velichová řešila problém, má-li vůbec volební právo, když ještě není plnoletá. 

S Lubošem Mikiskem a Jiřím Ulrichem se přitom živě bavila. Simona Váchalová s Markem Velebným 

uprchli kamsi do divadla a posléze se vrátili. Lucie Koutná s Milenou Písačkovou zatím plnily role 

fotografů. David A. Šakal vyprávěl o práci (té civilní a intenzivní) a čerstvě ostříhaná Kašička 

Kašáková vedla plamennou debatu o nejrůznějších literaturách od Hrabala po Čuka s Gekem. Rovněž 

nový Host koloval. Ukázalo se, že též na Plzeňsku vzrušuje literární veřejnost publikovaný rozhovor 
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s Pavlem Janouškem a spor Janoušek – Kostečka o koncepci výuky literatury ve školách (viz zářijový 

Tvar). Seděli s námi Josef Korous, Daniel Mikeš, Pavel Jonák… Poslední jmenovaný – nový lyrik, 

který se velmi rychle zapojil a byl více než příjemný.  

     Budoucí plány? Báječné! David Růžička sice nebyl, jeho duch se však vznášel nad stolem v podobě 

fantastických návrhů. Literární ples na zámku v Nebílovech! Poetický vlak Plzeň – Poběžovice a zpět s 

recitací japonské poezie v podání Mirka Kováříka! Přednes na zámku v Mirošově. Zelené peří přímo 

v Plzni. Písně kosmické či jiný Neruda v plzeňské Nerudově ulici. Básně Stanka Vodičky u Vodičkova 

památníku v Lobzích. Den poezie na velhartickém hradě. Prezentace Ason-klubu na Dnech Plzně 

v Praze… Almanach? Výstava? Literární soutěž? Ason-klub oslaví příští rok v březnu už patnácté 

výročí, tedy: kdoví…? 

* 

LISTOVÁNÍ 
* VÍTÁME:  
     Vedle literárních hvězdiček nám na říjnovém nebi tentokrát vyšel Měsíc. Nový básník (vlastním 

jménem Martin Ulč) studuje kvintu Masarykova gymnázia v Plzni, zaměřuje se na fantasy a píše pro 

kolektiv kolem Elderinu (elderin.mysteria.cz). Měsíček si nás našel na webu. Poprvé jsme ho viděli na 

konci září v Alcatrazu, kam sice trochu omylem, ale přece dorazil. 

 

Měsíc 
 

ROZUMNÍ LIDÉ 
 

     Rozumní lidé jsou nudní, člověk vždy přesně ví dopředu, co udělají. Rozumný člověk se nikdy nepustí 

do nebezpečného dobrodružství, nikdy nezariskuje, nikdy nezíská, nikdy nepocítí a nikdy neprožije. 

Rozumný člověk je nikdo, želva schovaná v krunýři, jedna šestimiliardtina populace, rozumní lidé vůbec 

nežijí, pouze se rodí a umírají. Básník však žije, nechává se unášet a plave, jak se mu zlíbí, chodí, kam 

chce, a říká, co cítí a co si myslí. 

 

ZLÁ ČAJOVNA 
 

Ve vzduchu zvláštní vůně se nese 
z roubené stavby v tajemném lese. 

Skrytá stezka se táhne k ní 
polem zbarveným červení. 

Na kraji lesa, bez oken stavení, 
 

“Zlá čajovna” 
 

zní domovní znamení. 
 

V čajovně příjemně zlá hudba hraje, 
omamně zavání tabák a čaje. 

V tajemném přítmí tam barvy se ukáží 
zápalných lamp a kouzelných vitráží. 

Opojné vůně tam naplní plíce: 
hořící kadidlo, voskové svíce. 

 
Mystické ticho protkává zvonění, 
bublání kotlíků, aroma koření, 
v magickém šeru opiový dým, 

po kobercích vlní se věčný stín. 

LÉTO 
 

(Báseň věnovaná všem, kdo se odváží.) 
 

Kam oko dohlédne, zelený hvozd. 
Roste už staletí, nahý a prost. 

Když páry stoupají nad vlhký les, 
v dáli se ozývá hlučící jez. 

Chladnoucí páry tu sráží se v pot, 
padají vody, zní potoků hřmot. 

Koruny stromů křehce se chvějí, 
svou píseň beze slov haluze pějí. 

Ve ztracené studánce smočila tvář, 
když horizont zhroutil se v sluneční zář. 

Tam v lesích nad roklí, kde kapradě tmavé 
snoubí se k prameni řeky té dravé, 
má zmáčené šaty, nad hlavou nebe, 

studená voda ji příjemně zebe. 
V prohřátém bahně na říčním břehu 

hřeje své tělo, neskrývá něhu. 
Jako v těch nejtajnějších snech 

přes rty jí splynul slastný vzdech: 
Příjemné močí, aniž by si svlékla sukni.
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* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* HLAVNICE A. C. NORA 2005. V sobotu 17. září 2005 se v přísálí kulturního domu obce Hlavnice 

uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků už XI. ročníku celostátní literární soutěže v próze Hlavnice 

A. C. Nora. (Soutěž vznikla v roce 1994 a motivací pořadatelů bylo připomenout kulturní veřejnosti 

spisovatele A. C. Nora, který v období let 1924 – 1948 patřil mezi uznávané české spisovatelé a který měl 

po roce 1948 až do své smrti zákaz veškeré publikační činnosti.) Letos texty posuzovala odborná porota 

ve složení: Jiří Urbanec (předseda), Věra Frydrychová, Lydie Romanská, Richard Sobotka a Oldřich 

Šuleř. Z pouhých osmnácti přihlášených autorů (tj. z 21 soutěžních prací na 480 stranách) byli také dva 

Plzeňáci. – Růžena Písková (*1977) získala 4. místo za prózu “Stopy naděje”. Slavoj Písek (*1975; 

http://www.slavojpisek.cz) mezi sedm vyhodnocených zařazen sice nebyl, ale jeho práce “Za deset 

minut bude včera” byla též otištěna ve sborníku. 

 

     Od RŮŽENY PÍSKOVÉ: Ohlédnutí za Hlavnicí A. C. Nora: 

     Nejprve strohá zpráva: Dne 17. září 2005 proběhlo v obci Hlavnice nedaleko Opavy vyhlášení 

výsledků již 11. ročníku literární soutěže Hlavnice A. C. Nora. Soutěž prózy autorů do třiceti let pořádá 

každoročně Sdružení Hlavnice A. C. Nora ve spolupráci s katedrou českého jazyka a literatury Slezské 

univerzity v Opavě a Obcí moravskoslezských spisovatelů. Vítězem se stal Michal Čagánek s povídkou 

Sázka o Evu. Sdružení vydává každoročně sborník oceněných prací. Letošní sborník nese název Stopy 

naděje.  

     A teď můj zcela osobní a zaujatý komentář: Soutěže Hlavnice A. C. Nora jsme se s manželem 

zúčastnili celkem čtyřikrát se střídavými úspěchy. Když jsem soutěž obeslala poprvé a posléze obdržela 

dopis s pozvánkou na vyhlášení výsledků, museli jsme se doma podívat do mapy, abychom zjistili, kam že 

to vlastně pojedeme. A nechtělo se nám. Taková dálka! Ale nakonec jsme se rozhoupali a vyrazili. A jak 

už to tak bývá, když se člověku do něčeho nechce, o to víc se mu to pak líbí.  

     Celá akce nás nadchla. Večer před vyhlášením výsledků se vždycky konalo autorské čtení v malé 

čajovně na náměstí v Opavě. Scházelo se tam pravidelně kolem třiceti lidí a poslouchali ukázky 

z oceněných i neoceněných prací. Byl to milý večer při čaji s lidmi, které něco spojovalo. To “něco” byla 

jednak láska k literatuře (na straně těch několika přítomných autorů), jednak radost z obrovského kusu 

dobře odvedené práce (na straně organizátorů), kterou představuje každoroční vyhlášení, zorganizování 

a vyhodnocení soutěže i příprava almanachu. Nebudu tady uvádět jména všech lidí, kteří každoročně 

celý ten maratón absolvovali a na literárním večeru pak unaveně, ale šťastně dosedali do křesílek, asi 

tak, jako si o Štědrém večeru maminka naprosto vyčerpaně, ale šťastně sedne, když se její milované dítě 

vrhne pod stromeček, aby rozbalilo dárky. Určitě bych na někoho zapomněla, a to by byla škoda. Jejich 

jména jsou uvedena v každém z jedenácti almanachů i na webových stránkách obce Hlavnice.  

     Vždy v sobotu se pak přímo v Hlavnici předávaly ceny v místním kulturním domě. Když se to takhle 

napíše, zní to podobně jako předávání Oskarů. Ale tak to vůbec nebylo. Představte si vesnický kulturní 

dům, kde v hlavním sále se neděje vůbec nic, je tam prázdno, zhasnuto, skoro byste se tam báli. A pak 

přijdete do odděleného přísálí a tam vidíte stolky s kytičkami ve vázičkách, s cukrovím a minerálkou jako 

při zasedání Evropského parlamentu, porotu usazenou za dlouhým stolem v čele, diplomy a ceny úhledně 

vyrovnané po straně jako při promoci, všichni se tváří slavnostně a zároveň jsou velice milí a srdeční, 

lidi, které jste v životě neviděli, se k vám hlásí, potřásají vám rukou a ujišťují vás, jak jsou šťastní, že jste 

přijeli, znají totiž vaši povídku (oni to opravdu čtou!!!), nabádají vás, abyste si nezapomněli vzít 

z obrovského množství obložených mís, napečeného cukroví a zákusků, a upozorňují vás, že “ta vaječná 

roláda je vážně skvělá”. Chvíli vám vrtá hlavou, proč na tu roládu kladou takový důraz, a pak vám to 

http://www.slavojpisek.cz/
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dojde. To oni sami pekli, vařili, zdobili, dělali kytičky, uklízeli sál, připravovali čaje, kávy, nalívali víno. 

To všechno oni. Nic není objednáno a dovezeno, všechno je domácí.  

     Možná si říkáte, proč tak sáhodlouze píšu o občerstvení a vůbec se nezmíním o tvorbě, mladých, 

nadějných autorech nebo porotě. Protože fakta a koneckonců i tvorba je zaznamenána v almanaších. 

Můžete si je půjčit v knihovně a přečíst. Ale ze stránek almanachu nikdy nepochopíte všechnu tu dřinu, to 

úsilí, tu práci, co stojí v pozadí, ani na vás nedýchne ta atmosféra plná vřelosti a otevřenosti. Ti lidé 

(myslím organizátory a porotu) přípravou soutěže prostě žijí. Celý rok jí věnují, shánějí dotace a granty, 

připravují sazbu a grafickou úpravu, abyste si pak vy, čtenáři, mohli půjčit v knihovně almanach. O to 

smutnější je, když pak autoři, kteří soutěž obeslali, se ani neobtěžují přijet na vyhlášení výsledků, i když 

jsou třeba z Opavy. 

     Vraťme se zpátky k letošnímu ročníku soutěže. V mnoha ohledech byl jiný než ty předchozí. Pominu-li 

fakt, že poprvé za celých jedenáct let trvání soutěže pršelo, pak asi nejdůležitějším rozdílem byl počet 

přihlášených autorů. Letos se jich přihlásilo jen osmnáct, zatímco dříve nebyly výjimkou ročníky se 

sedmdesáti či osmdesáti autory. Největší změna však přišla při samotném vyhodnocení výsledků. 

Každoročně se vždy při příležitosti předávání cen současně vyhlašoval i další ročník soutěže. Letos však 

ne. Soutěž prózy Hlavnice A. C. Nora končí. Proč? Protože město Opava se rozhodlo nepodporovat malé 

organizace a projekty a odmítlo poskytnout částku padesát tisíc korun, která by finančně zabezpečila 

konání příštího ročníku soutěže. A to i přesto, že soutěž podporuje z Kanady rodina A. C. Nora. Jeho syn, 

Jiří Kavan (vlastní jméno spisovatele) Nor, se přijel na letošní ročník podívat z Oakvillu v Ontariu. Je to 

velice vitální, rozesmátý pán se spoustou energie. Všem v Hlavnici dodával dobrou náladu, a že se měl co 

činit, protože to všichni pod dojmem konce soutěže potřebovali. Není divu. Tomuto projektu věnovali 

jedenáct let života a teď škrtem jednoho byrokratického pera všechno skončilo.  

     Přesto v Hlavnici doufají, že soutěž obnoví. Snad s roční nebo dvouletou odmlkou, snad ji změní 

v bienále. Snaží se sehnat peníze. A autory. Zájem autorů je totiž to hlavní, co soutěž potřebuje, aby 

mohla žít.  

     Hlavničtí začínají mít obavy, že mladí autoři prózy nejsou. Že mladí lidé přestávají psát, ztrácejí o 

tvorbu zájem. Možná mají pravdu. Asi je mnohem snazší o literatuře jen planě žvanit a posmívat se 

kdekomu, kdo se odváží něco napsat a nést kůži na trh, než sami sednout a pustit se do řehole zvané tvůrčí 

psaní. Nebo ne?  

     Vím, že z Plzně je do Hlavnice hodně daleko. Když jsem tam jela poprvé, jela jsem z Tachova, a to je 

ještě dál. Ale stálo to za to. A kdyby to šlo, jela bych příští rok zase. Protože už vím, co to znamená 

Hlavnice A. C. Nora. Když nám Vladimír Novotný o A. C. Norovi vyprávěl na fakultě, měla jsem potíž si 

to jméno vůbec zapamatovat. Nemluvě o tom, že ten... ten... jak se jmenoval... napsal to... no přece to... tu 

blbost o tý vesnici... Dneska už vím, že A. C. Nor napsal román Bürkental. Napsal ho, když mu bylo 

jednadvacet let. Je to román o Hlavnici, kde vystupují její obyvatelé. Taky se pak v rodné vísce nemohl 

pár let ani ukázat, tak věrně popsal své sousedy, že se v tom každý poznal. A teď ruku na srdce. Co jste do 

svých jednadvaceti let napsali vy? Že nic? Že něco přece? Tak se pochlubte! Oslovte Sdružení Hlavnice 

A. C. Nora. Projevte zájem. Když vás bude hodně, možná se podaří přesvědčit i žábu, co sedí na prameni 

financí, aby si poposedla.  

     Zdá se vám, že jen planě agituju a roním slzy nad něčím, co asi stejně nemělo smysl, když to ouřad 

nepodpořil? Pak řeknu jenom jedno. Během čtyř let ve sbornících z Hlavnice vyšly čtyři moje povídky a 

čtyři povídky mého manžela. To znamená osm publikovaných povídek na rodinu. Ti z vás, kdo píší prózu, 

jistě vědí, že publikovat povídku je mnohem těžší než třeba publikovat báseň. Internetové servery 

nepočítám, tam si plácá játra kdekdo. Ale kdo z vás, povídkářů, může říct, že mu vyšlo osm povídek ve 

čtyřech různých sbornících, které dostaly všechny vědecké a studijní knihovny, dokonce jeden výtisk se 

posílá ministru kultury a univerzitám? A přitom stačí tak málo (nebo vlastně hrozně moc). Napsat 

kvalitní prózu (pan docent Urbanec z katedry české literatury Slezské univerzity v Opavě nikoho nešetří a 

nenechá na vás nitku suchou) a poslat ji do Hlavnice.  
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     Je mi smutno, když vidím, jak dobrá věc, jakou soutěž v Hlavnici je, končí. A tak, když vzpomínám na 

Hlavnici, cítím, že se musí něco udělat. Rozhodla jsem se, že začnu tímhle ohlédnutím. Možná si ho přečte 

někdo, kdo dostane nápad a třeba Hlavnici pomůže. Padesát tisíc přece není tak moc! Nebo třeba aspoň 

oslovím mladé autory, kteří marně hledají způsob, jak se prosadit a něco vydat. Možná by pro začátek 

stačilo připojit se na stránky obce Hlavnice a napsat o tom, že máte o soutěž zájem. Čím víc lidí napíše, 

tím líp. Možná se nestane nic. Ale možná ano a Hlavnice se zase na dva dny stane “pupkem české 

literatury”. Moc bych jí to přála. Růžena Písková (Plzeň, září 2005) 
- R. P. (*1977) píše poezii a krátkou prózu, žije v Plzni, kde absolvovala Pedagogickou fakultu ZČU, nyní pokračuje  

v  doktorském studium bohemistiky na FF MU v Brně.  

 

* 

FÉNIXOVY CESTY 

 

* DAVID RŮŽIČKA: Putování za Hřebíčkovou vůní: 

     Můj strážný anděl téměř spadl z obláčku, kde poklidně klimbal, než zazněl alarm. “Panebože!” 

pomyslel si a v jeho případě to nebylo rouhání. Na displeji služebního laptopu mu naskočil můj další 

šílený nápad. Anděl popadl pohotovostní kufřík a s uklidňujícím CD nejnovější hudby sfér v přehrávači 

sjížděl po železné tyči přímo nad střechu mojí žluté škodovky. Nejvyšší čas. S dálniční známkou na čelním 

skle uháněl jsem ku veliké Praze. Cílem cesty je ovšem půvabný renesanční zámek blízko Chocerad 

v divukrásné krajině Posázaví. Komorní Hrádek. Je právě den otevřených dveří, a protože se jedná o 

vojenské školicí středisko, možnost navštívit památku se koná jen jedenkrát v roce jako mnohý zázrak 

doložený naší lidovou kulturou. Osobně mne ale láká ještě něco jiného. Po dřívější výpravě za básníkem 

Milanem Šedivým do Teplic vyrazil jsem po stopě jiného z velikánů plzeňského básnického spolku 

jménem Ason, jehož hvězda jako by nyní svítila odkudsi zpoza obzoru, ano, cestuji do míst, kam obtiskl 

svoji přítomnost sám Vladislav Hřebíček. Někdo by možná namítl, že vůně chlapíka ve vojenském 

mundúru nebude nijak příjemná, ale prosím vás, zkuste to chápat pouze v obrazné rovině. Rád bych 

navštívil místo, kde působil, a zamýšlel se nad tím, jak prostředí snoubící renesanční rafinovanost i krásu 

s vojenským drilem postsocialistické armády mohlo formovat básníkova ducha. A proč ne, v dějinách 

naší moderní poezie najdeme nějaké ty soldáty, ba dokonce důstojníka dělostřelce. 

     Anděl zatím jednou rukou rozháněl dešťové mraky a druhou udržoval na vozovce škodovku, která již 

vystřídala mnoho přezdívek: Ošklivé káčátko, Největší pojízdná rychlovarná konev (narážka na dávné 

problémy s chladicí soustavou), Yellow Submarine až po současnou Oranžový plamen. Uháním tedy 

dálnicí jako rozmazaná nažloutlá skvrna, při rychlostech nad 100 km/h už kromě anděla drží auto 

pohromadě i gravitace, takže součástky nedrnčí hrozíce rozpadem vozu, zato motor pronikavě naříká, a 

tak mu čas od času poskytnu odpočinutí v závěsu za nějakým kamionem. Anděl se pokouší zůstat pozitivní 

a nepropadat depresi. Té ovšem asi propadají řidiči silnějších vozů, a tak sním o neonovém nápisu na 

zadním skle, jenž by hlásal: “Můžeš počkat!” Eventuálně o malém katapultíku na zahrádce auta, který by 

odmrštil pytel s barevnou tekutinou na čumák zuřivě blikajících silných strojů za mými zády. No a co, 

stejně nedodržují předpisy! I my, škodovkáři, máme právo dojet ke svému cíli! Anděl mne provedl po 

komplikovaných cestách na okraji Prahy, spolu jsme se pak báli při rachotu na známé vražedné Dé 

jedničce směřující na Brno. Konečně exit s poetickým jménem Hvězdonice a anděl si otírá zpocené čelo. 

Krátkou okreskou k zámku a chvilková pauza. 

     Vojáky nutno pochválit. Mají to tu báječně zorganizované. Dostanu brožurku, pohlednice a razítko. 

Než začne prohlídka, můžu prý zajít na oběd do lesovny… dám však přednost bagetě a procházce 

bývalým zámeckým parkem. Ale do lesovny jsem přesto nakoukl, vojín Hřebíček sem podle všeho 

chodíval na oběd, posnídat i povečeřet. Hezký to tu měl! Zejména jídelnička komponovaná pod 

skleněnými deskami bývalé oranžérie, za okny uklidňující zelená a ticho lesních stromů. Ztišující mysl 

vojáka rozjitřenou celodenním zaměstnáním. 
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     V zámeckém parku u romanticky divoce zarostlého jezírka s množstvím leknínů a rákosových 

doutníků (ale Hřebíček kouříval spíše cigarety?) a zbytků zvláštního zděného altánu ve hrázi 

přemýšlím… sice tady asi nebyl cvičák, ale představuji si, vojín H. pod palbou cvičných střel uléhá za 

kmen padlého stromu a v náhlém návalu inspirace vytahuje obálku s rozkazem a na zadní stranu píše:  

“Plum/ bum/ Teď ho skol!/ žádný bol!/ Ratata bum/ vpřed/ Hned!” Čtenáře bych rád upozornil i na 

úvodní verše básně, které nejsou jen dětinským tlacháním dokreslujícím zvuk skutečného boje, ale 

evokují i olověný plášť střely. Hřebíček je mnohovrstevnatý básník a jistě by se nespokojil 

s prvoplánovou agitkou ve stylu Majakovského, k jehož výrazové úspornosti bude vojenské prostředí asi 

tlačit nejvíce. Ano, možná podobně básník H., nyní potírající zločin v matičce Stověžaté, tvoří (často 

zmiňuje nedostatek času). Během akce inspirován vzdělaným samurajem zapíše krátce báseň, poté se 

vztyčí nad překážku, za níž se ukrýval, a zasype urputně vzdorujícího zločince ostrou zničující dávkou. 

Střel, samozřejmě, nikoliv poezie! 

     Ale již je čas… Důstojník velící davu turistů je docela milým človíčkem, na rozdíl od vojína Hřebíčka 

nás nenutí hrabat na zahradách spadané listí, což dle básníka trochu otravuje pobyt v jinak krásném 

prostředí. Uvnitř zdí zámku se ukrývají skutečné skvosty. Jedna z mála památek, které armáda  svou 

přítomností nezničila, alébrž jej opravuje. Proč ne, občas sem zabloudí i nějaký papaláš z  NATO a je 

třeba se blýsknout. A je čím. Na druhém nádvoří obdivuji překrásné barevné šaty raně barokní kaple. 

Jsme zváni dovnitř. Tak sem asi chodil Hřebíček na mši. Alespoň tu vánoční. Oltář je převezený z jiného 

kostela, kde by hrozilo ukradení. Tady pod dohledem po zuby ozbrojených mužských se dřeva nedotkne 

ani kusadlo červotoče. Na kůru varhany. Přilehlé místnosti směsice krásy dochovaných kusů původního 

vybavení i strašného kýče v podobě barvotiskových obrázků. 

     V kryptě pod skleněnou deskou leží kosterní ostatky kdysi krásné Marie Antonie Lichnowské, 

provdané Khevenhüller-Metsch (no, tak její jméno bych teda nechtěl jako učitel zapisovat do třídnice). 

Portrét představuje půvabnou a křehkou černovlásku, dle průvodce prý původem Polku. Teď hledím do 

jejích prázdných očních důlků a myslím na poslední básnické cykly Hřebíčkovy, na co by asi mysleli 

chlapi v imaginární hospodě, hledící do tváře lebky kdysi krásné hraběnky. Ta už by mnoho vody 

v podpažních důlcích nenanosila, napadá mne parafráze na jeden z básníkových veršů. Na nádvoří pak 

stojí studna, ze které básník Hřebíček jistě nečerpal vody k občerstvení. Člověku hrozí průjem už 

z pouhého spočinutí okem na hladině. Ale za to vojáci nemohou. 

     Nad nově objevenou starou chlebovou pecí procházíme okolo jazykových učeben. Jé, tady někde 

možná vojín Hřebíček seděl v teple kanceláře u internetu či tvrdě překládal. Inu, PF ZČU, čeština – 

němčina se nikdy neztratí. Následující komnaty mne fascinují svou renesanční výzdobou. Iluzivní 

drapérie na stěnách, pokoj zobrazující pozoruhodně zemské živly na základě tisků starých holandských 

mistrů. Ústřední postavou je vždy alespoň zčásti obnažená žena. Paní Oheň sedí v krajině sopečných 

vulkánů, na jejich úpatí žhnou kovářské výhně. Žena s plamennou svatozáří si hraje s ohnivou ještěrkou 

salamandrem. Vzduch v nadýchaných průsvitných šatech, připomínajících plachtoví vznášející se lodi, 

češou buclaté tvářičky dujících čtyř větrů a oklopují hejna ptáků. Nahá Voda sedí na břehu moře a 

gestem paže krotí neuvěřitelné plovoucí obludy. Země se mateřsky usmívá, nabízí divákovi pohled na 

odkrytá ňadra nalitá mlékem, na klíně drží košíček s plody a zeleninou, u bosých nohou se jí krčí 

králíček, panáčkuje myška a za zády uklidňující krajina listím oděných stromů. A pak další komnaty, 

modrá například, velký sál, kde hrdě projíždějí kolem stěn vyobrazení římských císařů na ušlechtilých 

koních… safra, což do některého z polí vymalovat samotného básníka Hřebíčka coby generála poezie 

s věnečkem lauru na skráních… no, asi by se mu to až tak nelíbilo… a kanceláře velitele zámku. Hezký to 

tu má. Fantaskní krajiny v pásu pod stropem. Tajuplný černý hrad. Dojatý píšu Hřebíčkovi esemesku. 

Prý chtěl také dorazit, ale díky práci nemá bohužel čas. No jo, Praha. Povinnost detektiva, kriminalita 

vysoká. Kdo sleduje například seriál Kobra 11, ví, že to Vladislav nemůže mít vůbec lehké. A tak jej 

v duchu omlouvám a nechávám se unášet krásou zámku. Trochu jsem zaražen u toalet. Chodbu zdobí 

záklopová prkna renesančních stropů s výzdobou namalovanou pro pána Adama z Valdštejna, človíčka 

zřejmě rozverného, neboť i dochovaný portrét jej zachycuje, kterako s ozdobenou sklenicí holduje 
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truňku. No, právě ta výzdoba je taková – emh. Jak to jen říct? Prostě zbrojnoši například drží obrovské 

štíty v podobě kosočtverců s čárkou uprostřed, jinde si šašek s víc přihlouplým než chlípným pohledem 

objímá gigantický penis čnící do výšin jako strom, tam zas gigantický orgán opatřený nožičkami běží po 

nějaké podlaze, jinde zase s křídly v pozici sedícího orla hrdě shlíží na návštěvníky chodby. Raději se ani 

neodvažuji myslet, jaké verše by mohly napadat básníka kráčejícího touto cestou na záchod. Kupodivu si  

uvědomuji docela jinou věc. Že obdivované obrázky mé milované Toayen, geniální koláže Jindřicha 

Štýrského a vlastně i celý slavný surrealismus zase není tak jedinečně originální, jak jsem si myslel… už 

za časů renesance… no, a odbornice Ilona Gruberová by jistě vytáhla z rukávu příklady běžné až z 

antiky. Nu nic. Zajímavá je i přednáška důstojníků, kteří přežili misi OSN v Sieře Leone, kde největším 

nebezpečím v zemi zvané Hrob bílého muže kromě stravy domorodců byli převážně horko a komáři. 

Zajímavé jsou obřadní masky místních tajných bratrstev a sesterstev. Tato lesní společenstva, kam 

odcházejí třebas i na rok sierrská děcka v čase puberty, suplují v podstatě něco jako školský systém. 

Předměty jsou ovšem odlišné, vyplývající z myšlení i potřeb místních kmenů. Kromě kouzlení (jak učinit 

muže impotentním, jak tento problém opět srovnat, jak přičarovat jeho lásku, etc.) se vyučuje i péče o 

děti, příprava jídla, jak sexuálně uspokojit manžela apod. Vojáci si přivezli i několik kouzelnických 

masek, skutečných lidových řezeb, žádné suvenýry z krámků pro turisty, a jednu tajuplnou odčarovanou 

sošku, která prý sloužila při obřadech woodoo (ale zároveň jsme byli upozorněni, že ono woodoo jest 

poněkud něco jiného, než co si představujeme z béčkových hororových filmů). Okultisté z řad přítomných 

turistů posléze vytrčili k sošce roztažené dlaně a se zavřenýma očima měřili, jestli soška může ještě 

uškodit, či nikoliv, načež o tom rozpředli diskusi, kterou se majitel sošky snažil rozpačitě korigovat 

neustálým zdůrazňováním, že soška je opravdu odčarovaná. Nicméně oba veteráni mise v podstatě 

prohlašovali, že africké woodoo funguje. Pilně jsem si zapisoval a kreslil a přemýšlel, co by tomu řekl 

básník Hřebíček. 

     Poté se anděl trpitelsky zvedl z oblačné karimatky a přichystal vše na zpáteční cestu. Kličkování mezi 

kapkami deště, pomalými kamiony a rychlými vozy na Dé jedničce. Hodinová zácpa v Praze, kdy jsem 

musel chvilkami dlaní ochlazovat běžící motor stojícího vozu, pohodovější cesta lijákem tropické 

intenzity do Plzně. Milá škodověnko, drahý anděli strážče, asi už nikdy nevyrazím se stodvacítkou na 

dálnici. 

     V teple domova jsem dychtivě usedl k počítači. I těch několik málo informací, pomáhajících dokreslit 

pouniverzitní život básnického velikána je třeba zachytit včas na papír. Anděl si otřel nebeským ručníkem 

zpocené tělo, křídla nastavil teplu radiátorů v pohotovostní místnosti a s hrnkem rajského čaje poprosil 

Hospodina, by směl nahlédnout do nejbližší budoucnosti na složky David R. a Seznam hrozících 

katastrof. Poté se zhroutil do oblačných peřin a konečně tvrdě usnul. 

     Epilog. Asi hodinu a půl po mém odjezdu z Komorního Hrádku se na dálničním mostě nedaleko 

zámku uvolnil návěs tahače vezoucího těžký stavební bagr. Neovladatelný přívěs prorazil plexisklovou 

protihlukovou ochranu i zábradlí mostu a s nákladem spadl z dvaceti dvou metrů do zahrady domu 

v obci ležící pod mostem. Na dálnici byl pak na tři hodiny zastaven provoz. Safra, a to jsem se chtěl 

původně ještě projít okolím zámku, v čemž mi zabránily déšť a únava. Naštěstí se nikomu nic nestalo. 

(Plzeň, 19.10. 2005) 

- D. R. (*1970) je básník, žije v Plzni a zde také působí jako publicista a překladatel.  
 

* DAVID RŮŽIČKA: Festival historie na Velharticích: 

     I když program festivalu rozhodně nebyl primárně básnický, alespoň krátká informace o jeho průběhu 

své místo na stránkách Listů má. Jednak hlavní organizátorkou akce byla Asoňanka Veronika Kulová 

alias Krea, já též přicmrndl alespoň minitroškou do mlýna a krom toho přijely též nová Asoňanka 

Kristýna Bartáková a věrná Fénixanka Glatterin plus další človíčkové. Byť jsme na hradě strávili víkend, 

hlavní program proběhl v sobotu. Protože festival se zabýval hlavně oživenou historií, tak zaplesala 

převážně srdce všech, kdo jsou členy skupin historického šermu, tanců či hudby. Leč, jak už to bývá, onen 

zájem přesahuje samozřejmě hranice činnosti, a to i směrem do literatury. Zájem o historii přivedl 



 8 

některé z lidí i k překládání historických románů, jiní zas bloudí středověkou poezií a literaturou lačni 

informací, které by jim pomohly najít podrobnosti o způsobech myšlení, mluvě, ale i životě a hlavně 

oblékání i všech proměnách určité periody. Takže hned první přednáška Veroniky Kulové, suplující 

nemocného odborníka, doplněná spoustou ikonografických dokladů (nebo jen tak dobových vyobrazení 

či současných rekonstrukcí), o historických oděvech gotiky a renesance mě docela dost oslovila. Až si zas 

otevřu nějaký překlad středověkého veršovaného románu, budu už vědět, že výčet barviček i 

dlouhatánské popisy, co kdo měl na sobě, nebyly samoúčelným balastem s cílem unudit budoucí studenty 

literatury k smrti, ale že vlastně vyjadřují spoustu věcí, jako například společenský statut a majetkové 

poměry nositele, určitou komunikaci s prostředím, kdy barevným odstínem části oděvu mohl naštvat celý 

královský dvůr nebo dát najevo své případné ambice (např. červenou barvou jen o stupeň světlejší, než 

měl na ohozu panovník), až se taková aféra srovnatelná s dnešním podřeknutím se některého politika 

řešila až na papežském dvoře. Veroniko, díky! Přednášky o kartografii a středověkém lékařství mi sice 

unikly, ale snad je Krea časem vyvěsí někam na net. 

     Většinu času jsem trávil kolem hudební scény, kde vystupovalo i Fénixovo oblíbené Silencium, 

zajímavý An Arlach a harfenice Václavka. Repertoárem byly nejen středověké a renesanční skladby, ale 

i lidové písničky od Čech a Slovenska po Balkán, irské, bretaňské a severské balady, doprovázené někdy 

i docela netradičními nástrojovými kombinacemi. Nejvíc tu ale zněla čeština a angličtina. Nicméně, 

poezie tu byla, byť zpívaná. A krásná! Vznikala tu i spolupráce. Harfenistka okouzlená hlasem 

sopranistky z An Arlachu navrhla rychlé secvičení jedné nádherné písně a operativně pak zbrusu nové 

číslo zařadila do svého programu. Což se mi na takových festivalech líbí, že přinášejí mnohem víc, než 

důlky vytlačené do židlí. Kristýna a Glatterin se přihlásily na seminář renesančních tanečků, nicméně 

když se ocitly v menšině neoděné do historických kostýmů a úvodní přednáška zasvěcující tanečníky do 

instruktážních tabulatur jim poněkud odebrala vítr z plachet, takže se snažily zas nenápadně odplout, 

v čemž jim vedoucí semináře ovšem zabránil, cha cha! Leč popravdě, nebyly v tom samy. Šermíři ze 

Zlína v nádherných lesklých zbrojích předvedli ukázky bojů a promluvili zasvěceně o použitých zbraních, 

z nedalekého lancknechtského tábora voněla polévka a vařené maso. Večer jsme se pak na ubytovně dali 

do večeře, zápisků a disputací o všem zajímavém, co jsme se dozvěděli. Podobně jako u dne poezie, tak 

nějak přirozeně vyplulo na povrch, že by bylo skvělé uspořádat podobný festival i za rok. 

     V neděli jsme pak cestou domů umocnili zážitky návštěvou klatovské barokní lékárny, katakomb 

s mumiemi (Trochu mě znervózňovala jedna, která má už pár století vyschlé rty od jednoho scvrklého 

ucha k druhému, jako by se mi drze vysmívala do obličeje. No, nejen mně.) a romantickým blouděním 

v dešti po areálu hradu v Klenové. Ó, nostalgie zmizelých časů. (Plzeň, 19.10. 2005) 

 

* HELENA GLATTEROVÁ: Literární Domaslav: 

     PÁTEK - DEN PRVÝ: S městem za zády… 

     Nejdřív jsem vůbec nevěděla, jestli to nemám prostě zabalit… David skolen bůhvíčím blouzní doma 

na Doubravce v posteli, Kristýna B. kvůli dramaťáku nestihne vlak - takže to balí. Naštěstí jsem v Plzni 

na nádraží potkala větší skupinku lidí, které jsem díky Janě Studené identifikovala jako “Domaslavské” 

a drze se k nim připojila s tím, že neznám cestu z Kokašic. Cestou mnou zmítaly nejrůznější pocity, 

připadala jsem si jako bezprizorní, zaběhnuté, opuštěné štěně… 

     V Kokašicích nás vyplivla lokálka na malé nádražíčko, odkud jsme nabrali směr do vsi, kde jsme 

všichni zapadli do místní hospůdky. Poprvé se vytáhly různé materiály k jistému profláklému dramatu 

(míněna Manon Lescaut), včetně různých ilustrací, obdivného dopisu nadšené čtenářky básníkovi až po 

reakci nějakého fašistického plátku, jenž s odporem komentoval fakt, že je onen básník (Vítězslav Nezval) 

považován za mnohem většího básníka nežli samotný J. Vrchlický.  

     A pak směr Domaslav. Poutníci jdou, tma mlčí oním zvláštním tichem, jež vás obestře jen na vsi. 

Procházíme i pod tajemně vrnícím sloupem vysokého napětí nebo stromem poustevníkem, jenž si šeptá 

sám pro sebe melancholickou depeši jeseně. 
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     Na faře, kde se vše domaslavské odehrává, mě nakonec čekalo přeci jen příjemné překvapení 

v podobě alespoň jednoho známého člověka – Josefa Korouse. Byl tam spolu s dvěma dalšími chlapci – 

Petrem a Lukášem (takže jsem si chvíli připadala jako v evangeliu), se kterými jsme v podstatě vytvořili 

takový svůj minidiskusní kroužek (neb jsem člověk, který dává přednost spíše menším, sevřenějším 

skupinkám než družení se v nepřehledné, byť i přátelské společnosti). Pak jsme se všichni postupně 

ubytovali, navečeřeli a posléze přesunuli do vedlejšího kostela, kde nám do uší nalil spoustu krásných 

melodií Gaudeamus – pražská skupina hrající české lidové písně. Hráli a zpívali moc krásně a činili tak 

i na faře, takže jsme usínali za zvuků houslí, basy, klarinetu aj. inštrumentů. 

     SOBOTA - DEN DRUHÝ: “Manon, ach Manon” aneb “Domaslavský tyátr Víti Nezvala a spol.” 
Už předchozího večera jsme byli upozorněni, že ráno bude budíček v 8:00 (takže se mnozí raději 

rozhodli, že se určitě přeslechli) a následovat že bude rozcvička, což neznalí místních poměrů vzali jako 

rozvernou provokaci. Ráno BYL budíček v 8:00 a BYLA rozcvička – určitě rozverná a provokující, 

přinejmenším pro naše ospalé smysly, svaly a představivost. Vyběhli jsme do polí, následujíc 

hubeňoučkou, černovlasou postavičku v nezbytných brýlích a třpytivé vestičce, jež byla později 

identifikována jako - Kája. 

     Kája nám hravě vsugeroval, že jsme semena unášená vichřicí až k nedalekému poli, kde padnou na 

úrodnou půdu, vyklíčí, rostou, atd. Následovala etuda  “včela” a  “motýl”, což později jaksi tematicky 

zapadlo do celého domaslavského ladění. Po Kájovi si nás převzala jeho přítelkyně Kristýna (neplést 

s asonovskou Kristýnou B.!), která měla na starosti tzv. čtení. Vypadalo to tak, že si lidé přinesli na pole: 

a) různé knihy, které si s sebou přivezli, b) židle z fary, aby měli na čem sedět, c) teplé oblečení, což 

mnozí podcenili, protože, ač nás slunce hřálo, vítr se s námi nemazlil. Kristýna si od nás vybrala naše 

“příspěvky” a různě vytvářela pořadí textů ke čtení, aby spolu třeba trochu korespondovaly – a tak se 

vedle sebe ocitly: fejetony Michala Horáčka (nás zaujal především ten o jistém panu Kotěti, který se na 

nás může kdykoliv v nestřeženém okamžiku vrhnout z nebes, která brázdí na svých technických vehiklech, 

se kterými poměrně často havaruje, pročež je dobré neustále sledovat oblohu nad sebou), dále japonské 

Verše psané na vodu, Rilkovy básně, Šmídův Cejch, Váchalův Krvavý román, román v intencích 

magického realismu jednoho mladého portugalského autora oceněného nejvyšší port. státní cenou, ale i 

verše mladých českých autorů prezentované Pepou Korousem z jednoho zvláštního tiskopisu, který sem 

přivezl. 

     Těsně před hromadným exodem za sobotním obědem si vzala slovo ještě jedna sympatická dívka - 

Alena, která nás nechala rozlosovat se do čtyř skupin (včely, motýli, růže a kostely – zde už poezií protřelí 

jedinci jistě hravě zavětřili jasnou básnickou stopu) a pravila, že budeme tvořit. Dramaticky. Rozdala 

nám různé výtisky a kopie – čeho jiného než Nezvalovy Manon Lescaut – jež domaslavská dramaturgie 

rozdělila na čtyři části (pro každou skupinu jeden). V průběhu dne bude naším úkolem seznámit se 

s textem a vlastním způsobem, který je zcela na nás, dramaticky ztvárnit naši část textu. Se spoustou 

stránek Nezvalova textu a neurčitým pocitem dětí, kterým dali hračku, a oni nevědí, jak si s ní mají hrát, 

jsme se odebrali k obědu. 

     Po obědě se rozhodlo, že se zruší procházka s druhým čtením, protože se ukázalo, že Manon všichni 

znají asi tak, že si to stejně prostě musí celé přečíst a pak teprve “chrlit” něco jako nápady, což zabere 

strašnou fůru času. Všichni svorně jsme se ujistili, že se repliky zcela určitě nebudeme učit nazpaměť. 

Naše skupina – včely (pod vedením právě Aleny), jež měla tu čest, že dostala zahajovací část – se 

odsunula do pole. První, co jsme odsouhlasili všici bez rozdílu, bylo: ZKRÁTIT. Druhým logickým 

bodem byla instalace vypravěče (já), který zajišťuje integritu příběhu v příliš vykrácených částech. 

Rozdělili jsme si role a cvičili, cvičili, cvičili a sem tam něco vymýšleli. 

     V pět hodin naše dramatické trápení přerušil další koncert. V kostele se na nás už nějakou dobu 

připravoval DREAM OF TREE - 4 mladí lidé z Ameriky (dívka-kytara+zpěv, její manžel bubínek/foukací 

harmonika+zpěv a bratr-kytara/bubínek+zpěv a jejich kamarádka-klávesy) hrající a zpívající něco jako 

křesťansky zaměřený folk – s velkou vervou, srdcem a skvělými vokálními výkony (hlavní představitelka 

měla hlas trochu jako zpěvačka Cranberries).  
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     Po koncertě jsme se opět vrhli na bolestivý porod našich vystoupení. Horečka vrcholila, napětí rostlo, 

protagonisté zápasili s trémou. Konečně nastal hromadný přesun na půdu, kde netrpělivé publikum, 

složené vždy z ostatních tří skupin a  “neangažovaných”, napjatě očekávalo vystoupení první, tedy naší 

grupy. To se posunulo kvůli neočekávanému telefonátu, který se do mobilu našeho rytíře De Grieux 

prodral i přes známé domaslavské “odhlušení”. 

     První část jsme zahráli klasicky – každý měl svou roli, texty – notně proškrtané – jsme četli z našich 

exemplářů scénáře. Vzhledem k tomu, že naše část byla nejkratší, byli jsme ve škrtání zdaleka 

nejodvážnější – nutno říci, že k prospěchu věci. Jak už jsem uvedla, nutný kontext občas dorovnávala 

instituce vypravěče, který se asi dvakrát vloudil do děje, aby přemostil nějaké odtrženější výstupy.  

     V každé části se objevila nějaká tvůrčí inovace – u nás šlo o Manon v podání dvou hereček – jedna 

hrála “hodnou a ctnostnou” (shodou okolností – protože holky si to losovaly - plavovláska), druhá pak 

“koketní a provokující” Manon (černovláska). Obě dívky se k sobě zády připoutaly pomocí sukně, která 

byla atributem postavy Manon, jenž se stěhoval od jednoho souboru ke druhému (své atributy – kabátky 

De Grieuxe, Tibergeo a Duvala – měly i další postavy a byl to jeden z prvků, jímž se integrovalo 

představení všech skupin pomocí jednoznačné identifikace postav). K publiku, resp. k partnerovi na 

jevišti promlouvala vždy ta Manon, která korespondovala s charakterem repliky. Občas se musely holky 

otáčet jak na obrtlíku, takže vznikal i komický efekt. 

     V naší části zazářil mj. i skvělý hostinský, kterého sehrál náš “kolega-herec” Radek, vozíčkář 

s úžasným smyslem pro radost ze života – měl jen asi tři repliky v jednom výstupu, ale pronesl je se 

skutečným zaujetím pro naturel postavy, takže sukces plný smíchu a potlesku byl rozhodně zasloužený. 

     Druhé části se zhostili naši kolegové (v roli Manon excelovala Cold Jane – Jana Studená – vedoucí 

této skupiny). Svůj part pojali jako kombinaci pantomimy a rozhlasové hry – Kristýna (která vedla 

dopoledne čtení) četla ženské party a mužské pak jeden z kluků. Tyto recitované texty pak pohybem, gesty 

a mimikou doprovázeli “živí herci” – De Grieuxe si zahrál jeden z houslistů Gaudeamu. Vprostřed 

jednání pak zazářil i skvělý voiceband na text proslulé pohádky o králi a nevděčné vose, jež se mu 

zabydlela na nose a značně profitovala z královy obliby medu až do té doby, kdy jednou král kýchl a vosa 

ho bodla a král měl z toho smrt…  

     Třetí část byla opět hrána klasicky. Jen postava Manon opět upoutala. Hrál ji totiž vynikajícím a 

nenapodobitelným způsobem Janin přítel – pravděpodobně vedoucí této skupiny – jakožto blondýn 

s něžnou tváří cherubína asi neměl konkurenci … Jeho podání mi nějak připomnělo komedii dell´ arte. 

Dalším komickým prvkem byla dívka, která v podstatě po celou dobu představení stála nad jednou židlí, 

ruce s roztaženými prsty se palci dotýkaly hlavy a představovaly… parohy. Takže to, kdo bude resp. 

nebude muset sedět na tomto “čestném místě” bylo úspěšným minileitmotivem tohoto výstupu. 

     Čtvrtou část vytvořili a představení zakončili “umělci” pod vedením Beňa a Petry. Zde se uplatnilo 

maňáskové divadlo – postavičky, jimž hlasy propůjčovali hlavně skvělý Beňo a jiní, byly tvořeny 

kombinací nejroztodivnějších ponožek a rukaviček. To, že stát celou dobu za plachtou s rukama nad 

hlavou není právě nejpohodlnější, si vyzkoušela např. jedna z “maňáskovodiček” (sl. Tydlitátová – ano, 

dcera známé Veroniky T.), jejíž Manon (v růžově pruhované ponožce) schlíple visela přes plentu již 

notnou dobu před svým opravdovým skonem – ale zase na druhou stranu – hodina byla pokročilá, 

představení trvalo už dvě hodiny (blížila se půlnoc), unaveni byli jak herci, tak někteří (mírně usínající) 

diváci, na půdu táhl průvan - takže před tímto i fyzicky náročným výkonem klobouk dolů…  

     Po tomto kulturně vytíženém a velice náročném dni už se šlo opravdu více méně rovnou do hajan, jen 

ti nejotrlejší ještě vydrželi u šálků s čajem a hudby Gaudeamu… 

     NEDĚLE - DEN TŘETÍ: Sbohem a šáteček…  

     Tak v neděli se vstalo, snídalo, uklízelo. Těsně před odjezdem ještě nakonec přeci jen proběhlo druhé 

čtení. Tam jsem zaznamenala knihu, ze které četl Beňo – U. Eco: O literatuře (konkrétně pasáž o vlivu 

médií na žánry – míšení – a o inter až hypertextualitě (viz “Zkuste si napsat svou verzi Anny Kareninny se 

šťastným koncem apod. – pokud jsem si to dala dobře dohromady…). Pak tam zazněly verše jednoho 

mladého básníka z Doubravky (tam snad na ně mají nějakou líheň) skrývajícího se pod 
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nezapamatovatelným třísložkovým francouzským pseudonymem – verše celkem podnětné a zajímavé. 

Pak opět Kristýna četla úryvek z jakéhosi postmoderního fantasy románu (autora jsem zapomněla - 

Angličan) s názvem “Nikdy kde” – odehrává se v Londýně, jak ho nikdo neznáte – město tu má dvě části, 

dvě tváře jako antický bůh Janus: Nadlondýn – všední velkoměsto s normálními osudy lidí - a Podlondýn, 

něco jako mystický underground se svými postavami, osudy a zákony – často až nadpřirozenými. Tyto 

světy se částečně prostupují, ale přechod z jednoho do druhého není samozřejmostí a může se stát i 

doživotním hledáním (sebe sama?). Čtení zakončila sl. Tydlitátová čtením z knihy dopisů Jana Čepa, na 

jejímž vydání měla lví podíl právě její maminka Veronika Tydlitátová, mnohým to známá autorka (já 

osobně mohu doporučit např. titul napsaný společně s Milanem Balabánem – Gilgameš, mytické drama 

o hledání věčného života). 

     A pak už jsme opravdu dobalili a opustili malebně melancholickou krajinu západočeských Sudet. A 

nebýt Petrovy “zkratky” (díky které jsme si vyzkoušeli indiánský běh polem a po kolejích), došli jsme 

v poklidu až na nádraží v Kokašicích a odtud – domů… do Podolí… do lékárny! Domů!… (Dobřany, 

říjen 2005) 
- H. G. (*1979) žije v Dobřanech a je posluchačkou Pedagogické fakulty ZČU v Plzni (oboru čeština – němčina), zároveň 

působí jako korektorka v Plzeňském deníku. 

* DAVID RŮŽIČKA: Co chystá Fénix na listopad? 

     Jelikož nedávno proběhlo 107. výročí narození a 42 let od úmrtí významného britského spisovatele C. 

S. Lewise, chystáme ve spolupráci s různými subjekty sraz fanoušků tohoto autora. Asi nejznámější je 

jeho série dětských knih nazvaná Letopisy Narnie, jejíž první a šestý díl právě přicházejí do knihkupectví, 

podle knih byl čerstvě natočen film, který má přijít do kin v ČR 15. prosince 2005. Lewis byl velkým 

přítelem J. R. R. Tolkiena a dá se říct, že s ním stál na počátku vzniku fantasy literatury. Kromě řady 

dalších knih jako Návrat poutníka, Velký rozvod (o lidech, kteří odcestují autobusem z Pekla do předsálí 

Nebes, aby dostali svoji opravdu poslední šanci na záchranu) a velice zajímavé ztvárnění příběhu 

princezny Psyché v románu Dokud nemáme tváře. Datum srazu i podrobný program několika odborných 

přednášek o C. S. Lewisovi, jeho díle, rozhovor s překladatelkou či lidmi z nakladatelství a další 

odlehčující doprovodné akce budou včas zveřejněny na www.fenixovycesty.netcafe.cz. Akce se bude 

konat v Praze, bude jednodenní (s možností přespání pro zájemce).  

     Do přehledu akcí na fénixím webu přibyla spousta nových informací o antropologických, historických 

i literárních akcích ve městě Plzni. Zbydou-li čas a síly, rádi bychom dali dohromady nějakou poslední 

brigádu tohoto roku, buď v Domaslavi, nebo v Chudenicích. Zároveň se snažíme pracovat na přípravě 

fénixího Silvestra spojeného s elfím svátkem Narwinye. Podrobnosti se opět průběžně objeví na 

www.fenixovycesty.netcafe.cz, eventuláně můžete psát dotazy na mail: fenixovycesty@netcafe.cz. (Plzeň, 

19.10. 2005)   

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* V úterý 1. listopadu 2005 v 17.00 hodin jste zváni do galerie HAZUKA (Plzeň, Veleslavínova 14) na 

vernisáž výstavy autorské knihy JAN-ZDE: Rádoby-poezie. Kniha obsahuje verše a kresby, její autorkou 

je Zdeňka Jánská (*1978) - Uwalla z Plzně. Hudba: Mastroiani, sound perfo – Pedro, Yugoshka  spol. 

Výstava potrvá do 2.12. 2005.  

 

* O víkendu 11. – 13. listopadu 2005 Vás sdružení PODIVY zve do kláštera Plasy na Workshop 

s Petrem Vášou. Dílna je určena pro cca 15 účastníků, zbývají ještě 2 – 3 volná místa! V případě zájmu 

obratem volejte Tomáše T. Kůse na mobil: 732 355 614. Cena 780,- Kč.   

 

http://www.fenixovycesty.netcafe.cz/
http://www.fenixovycesty.netcafe.cz/
mailto:fenixovycesty@netcafe.cz
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* V pondělí 14. listopadu 2005 v 19.00 hodin Vás plzeňský soubor Amceth zve do klubu Divadla 

Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9 nebo Klatovská 7) na představení Krásné zelené oči: emotivní obraz 

minulosti podle knihy Arnošta Lustiga, v hlavní roli s básnířkou Irenou Velichovou.   

 

* V úterý 15. listopadu 2005 v 19.00 hodin Vás Ason-klub zve do Polanovy síně Knihovny města Plzně 

(B. Smetany 13) na večer s názvem Poezie v sedmém nebi – viz s. 13. 

 

* Ve středu 16. listopadu 2005 v 19.00 hodin Vás plzeňský soubor Antidivadlo zve do Divadla Dialog 

(Plzeň, Klatovská tř. 7) na pásmo absurdního humoru a nelegálních písní s názvem BALAKRYL.  

 

* Ve čtvrtek 17. listopadu v 18.00 hodin Vás plzeňský soubor Amceth zve do klubu Divadla Dialog 

(Plzeň, Smetanovy sady 9 nebo Klatovská 7) na představení hry Václava Havla: Audience. V slavné 

pivní “přemlouvačce” účinkuje Jiří Č. Ulrich, roli Vaňka poprvé ztvární Marek Velebný. 
 

* V pondělí 21. listopadu 2005 v 19.30 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) a za 

podpory Ministerstva kultury ČR zvou do Literární vinárny ve vinárně U Zvonu (Klatovy, Krameriova 

ul.) na večer s názvem Jak se (ne)stat spisovatelem. Setkání s literárním kritikem, historikem, 

vysokoškolským učitelem na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a Literární akademii 

v Praze a šéfredaktorem časopisu Plž Vladimírem Novotným. (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 čtvrtek 24. listopadu 2005 v 18.00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do restaurace Alcatraz 

(Plzeň, Klatovská 28 - vedle knihkupectví Moudrá sova; tramvají č. 4 na nám. T. G. Masaryka) na další 

společné posezení mladých a nezavedených autorů západních Čech a jejich přátel.  

 

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

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

 

* 

(TÝ)DEN POEZIE 
 

     Milí přátelé, dovolte, abychom Vás opět pozvali na oslavu narozenin básníka Karla Hynka Máchy! 

Poprvé se nadechl 16. listopadu 1810 v Praze a letos by mu bylo už 195 let! Takový věk si zaslouží 

oslavu nejen pouhý Den poezie, ale hned celý Týden! Od 10.11 do 16.11. můžete v pětadvaceti českých 

městech hodovat a pít poezii plnými doušky, dokud se nebudete cítit jako v oblacích. Letošní sedmý 

ročník ostatně nese podtitul “Poezie v sedmém nebi”…  

 

PROGRAM V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH: 

 

Horšovský Týn 
* V úterý 15.  listopadu 2005 Vás Městská knihovna Horšovský Týn (nám. Republiky 102) zve na 

slavnostní vernisáž  IX. ročníku Literárního shrabování a představení almanachu z akce.  

 

Cheb 
* V pondělí 14. listopadu 2005 v 18.00 hodin Vás Městská knihovna Cheb (Obrněné brigády 18) zve na 

večer s názvem Hlas pro vás. Poezie nejen pro nevidomé. Setkání s básnířkou Alenou Vávrovou 
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(*1952). Po celý den si každý návštěvník bude moci z košíku odnést básničku stočenou do ruličky  

převázané stužkou. 

 

Nepomuk 
* Ve středu 16. listopadu 2005 v 18.00 hodin jste zváni do salónku Švejk v restauraci U Zeleného 

stromu (nám. A. Němejce 69) na Čtení poezie a otevření cizojazyčné knihovny mírových a rozvojových 

studií. 

 

Plzeň 
* V úterý 15. listopadu 2005 v 19.00 hodin Vás Ason-klub zve do Polanovy síně Knihovny města Plzně 

(B. Smetany 13) na večer s názvem Poezie v sedmém nebi. Autorské čtení mladých regionálních básníků 

a vítání malých knížek poezie. Účinkují Martina Šimánková (*1988), Milena Písačková (*1980), 

Pavel Jonák (*1984), možná i Marek Velebný (*1970) a další, uvádí Helena Šlesingerová. 

 
* Ve středu 16. listopadu 2005 v 16.00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Lochotín (Kralovická 22) na slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže pro děti i dospělé o nejlepší 

báseň na téma kniha a knihovna, zkrátka Kniha v básni. Uvádí Dana Brychová. 

 
* Básně do dlaně. Po celý týden (tj. od čtvrtka 10.11. do středy 16.11. 2005) v rámci otevírací doby 

jednotlivých knihoven v hlavní budově KmP i na obvodech dostane každý návštěvník na barevném 

lístku Báseň do dlaně. Tyto a jiné básně si rovněž může přečíst na Malé výstavě poezie na schodišti 

hlavní budovy KmP i v prostorách dalších knihoven KmP.  

 
* Výlet mezi básničky pro kluky a holčičky. Pro dětské návštěvníky KmP je připravena čtenářská 

soutěž s názvem Výlet mezi básničky pro kluky a holčičky z pera Obvodní knihovny Slovany. 

  
 

 

* Ve dnech 16. listopadu – 1. prosince 2005 Vás sdružení PODIVY (podivy@centrum.cz) zve do 

Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2, www.jablon.wz.cz, jablon@centrum.cz) na II. ročník festivalu 

(ne)jen poezie JEDNOU NOHOU ...v poezii. Začátky vždy ve 20.00 hodin: 

 
* 16.11. TOBIÁŠ JIROUS a THE MODELS: výstava ilustrací a one man show s hudebním 

doprovodem The Models k nové knize spisovatele, ale i herce a muzikanta kultovního jména. Po 

pražském křtu vůbec první veřejné vystoupení s čerstvým titulem Než vodopády spadnou. 

(www.labyrint.net) 

 
* 21.11. RIDINA AHMEDOVÁ a Hlasokraj: multimediální projekt charismatické zpěvačky, držitelky 

prestižního ocenění Next Wave. Vrstvení hlasu a elektronické smyčky s velkoplošnou projekcí. Divák 

procházející krajinou těla i duše. (www.wesmir.cz/hlasem) 

 
* 22.11. VLADIMÍR VÁCLAVEK: sólový recitál pro kytaru a texty, které jsou básněmi. Václavek se 

doposud objevoval např. v kapelách Dunaj, Rale, Vrm nebo Čikori, s Ivou Bittovou nahrál Bílé inferno. 

(www.vaclaveks.cz/vladimir)    

 
23.11. TY SYČÁCI: ďábelský Petr Váša v tříčlenné kapele, která vydá za deset. Fyzické básnictví 

dotažené k vrcholu. (www.tysycaci.cz) 

 

mailto:jablon@centrum.cz
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24.11. MALÉ VINOHRADSKÉ DIVADLO: neuvěřitelné improvizace. Diváci zadávají téma a herci 

hrají, jak se píská. Nic není připraveno. Vše vzniká z patra a dostává energický tvar. Slovo má tvořivou 

moc. Dá se z velké nuly udělat velké téma? (www.male-vinohradske.er.cz) 

 
25. 11. VÍTRHOLC a cubeBASE: hudebně performační banda básníka a novináře Karla Škrabala. 

Sdružení Vítrholc od začátku své existence klade důraz na živou prezentaci své poezie. Program s 

názvem cubeBASE, se odehrává v krychli o čtyřmetrových stranách. (www.vitrholc.cz)  

 
28.11. KATAPOUD čili Kat. aut. tvorby DAMU – KRVIK TOTR, BORŠČ a další: skeče, scénické 

muchláže, autorské drama čtení, nebo také obnova populární písně v podání studentů Ivana Vyskočila. 

(www.krviktotr.cz) 

 
29.11. CYMBELÍN: poezie v hudbě, hudba v poezii z daleké Moravy. Kapela stojící na pomezí jazzu, 

rocku a cimbálové muziky. Poprvé v Plzni! (www.cymbelin.cz) 

 
30.11. JAROSLAV RUDIŠ, U-BAHN a 3krát ALOIS NEBEL: show k uvedení tří knih populárních 

komiksů. Držitel Ceny Jiřího Ortena Jaroslav Rudiš se po úspěchu knihy Nebe pod Berlínem vydal 

společně s kreslířem Jaromírem 99 ze skupiny Priessnitz na tříletý výlet do temných zákoutí českých 

nádraží. A tak vznikl originální černobílý komiks, jehož hlavní hrdina Alois Nebel se již dočkal i 

divadelní adaptace v Činoherním klubu Ústí nad Labem. A legendární kapela U – Bahn? O té byla již řeč 

v Nebi pod Berlínem… (www.labyrint.net) 

 
1.12. HM...: zhudebněná poezie kapely bývalého kytaristy Tatabojs. Seifert žije! Roztomilé 

multimediální přizvání k poetickému “Obědu”… (www.skupina.hm) 
 

 

* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* O ZLATÝ DUKÁT 2005. On-line magazín MFantasy (http://www.mfantasy.org) ve spolupráci s 

fantasy měsíčníkem Pevnost (http://pevnost.cz) vyhlašuje literární soutěž O zlatý dukát. Cílem soutěže 

je objevit nové talenty, kteří se kromě jiného později mohou stát redaktory magazínu. Lze zaslat povídky 

žánru fantasy (nezapomeňte, že žánr fantasy lze dále rozlišovat např. na fantasy hororové, pohádkové 

aj.) o rozsahu min. 1 strany A4. Jeden soutěžící může přihlásit nejvýše tři díla. Autor uvede své pravé 

jméno! Uzávěrka je 10. listopadu 2005. Adresa: soutez@mfantasy.org. Práce bude číst porota složená z 

redaktorů magazínu. Každý z porotců vám posléze pošle svůj osobní komentář k dané povídce, avšak bez 

bodového hodnocení. Nejlepších 10 povídek bude po ukončení soutěže, vyhodnocení a odeslání cen 

vydáno na MFantasy. První tři nejlépe umístění získávají hodnotné ceny a stávají se rovněž redaktory. 

Ceny: 1. místo: diplom, hlavní cena – Zlatý dukát (originální historická mince v hodnotě 1.000,- Kč), 

tričko a záložka MFantasy, časopis Pevnost s knižní přílohou; 2. a 3. místo: diplom, tričko a záložka 

MFantasy, časopis Pevnost; 4.-10. místo: časopis Pevnost. Pořadatelé si vyhrazují právo změnit konečné 

podmínky a ceny během průběhu soutěže.  

 

* O CENU ALFRÉDA RADOKA 2005. Nadační fond cen Alfréda Radoka ve spolupráci s divadelní a 

literární agenturou AURA-PONT vyhlašuje XIV. ročník soutěže o Cenu Alfréda Radoka za nejlepší 

původní divadelní hru. Soutěže se může zúčastnit kterýkoli autor s původní divadelní hrou napsanou 

česky nebo slovensky, pokud tato hra dosud nebyla (a do předpokládaného rozhodnutí poroty 18.3. 2006 

nebude) uvedena či zveřejněna. Soutěž je anonymní. Práce posílejte na disketě či CD-ROMu bez 

označení autora na titulní straně, do obálky dále vložte volný list papíru se jménem, příjmením a kontakty 

http://www.mfantasy.org/
http://pevnost.cz/
mailto:soutez@mfantasy.org
http://mfantasy.org/image/zlatak.bmp
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a rovněž potvrzení o zaplacení poplatku. Vstupní poplatek 450,- Kč za každou zaslanou hru uhradí 

účastník poštovní poukázkou na adresu pořadatelů: AURA-PONT s.r.o., Radlická 99, 150 00 Praha 5. 

AURA-PONT se zaručuje, že zachová před porotou naprostou anonymitu všech přihlášených. Účastník 

souhlasí s anonymním zveřejněním textu na internetu na stránce: www.cenyradoka.cz 

(přičemž přihlášení do soutěže zároveň zajišťuje autorovi ochranu autorských práv). Uzávěrka je 15. 

prosince 2005. Práce bude hodnotit pětičlenná porota, jména deseti finalistů budou oznámena spolu s 

nominacemi na Ceny Alfréda Radoka za inscenační výsledky v roce 2005 na tiskové konferenci na 

přelomu února a března 2006. Výsledky soutěže budou zároveň s odměnami pro vítězné hry, respektive 

jejich autory, zveřejněny na slavnostním Večeru Cen Alfréda Radoka v Divadle na Vinohradech v Praze 

18.3. 2006. Další informace na sekretariátu soutěže u Jitky Sloupové (jitka.sloupova@aura-pont.cz) či 

Simony Šnajperkové (simona.snajperkova@aura-pont.cz) nebo na tel. 251 554 938, 251 553 994; 

http://www.aurapont.cz. (Radokova nadace vznikla v roce 1992 a jejím posláním je podpora původní 

divadelní tvorby. Patronem je sám Václav Havel.) Agentážní oddělení DILIA přivítá, zašlete-li mu kopii 

hry, kterou do soutěže přihlašujete. 

 

* MEZINÁRODNÍ DRAMATICKÁ SOUTĚŽ V KALIFORNII. Kalifornská univerzita v Santa 

Barbaře vyhlašuje mezinárodní soutěž o divadelní hru na téma “Věda a technika”. Soutěž je vypsána v 

rámci projektu Společného výzkumu vědců a umělců (STAGE) a jejím cílem je mimo jiné podporovat 

rozvoj umění, které se zabývá věkem technologií, v němž žijeme, dále iniciovat zájem o hledání nových 

způsobů vyprávění a sdělení příběhu a v neposlední řadě přispívat ke zlepšení spolupráce na poli umění a 

vědy. Autor vítězného textu získá nejen finanční odměnu ve výši 10.000,- dolarů, která mu bude předána 

na slavnostním večeru, ale jeho hra se dočká také scénického čtení v provedení profesionálních herců. 

Dále bude mít možnost absolvovat výzkumné workshopy za účasti významných osobností jak z oblasti 

divadla a filmu, tak i expertů z oboru vědy a techniky. Uzávěrka je 15. prosince 2005. Texty v angličtině 

bude posuzovat komise složená z umělců a vědců. Podrobné informace vč. zápisového formuláře jsou k 

dispozici na webových stránkách: http://www.cnsi.ucsb.edu/stage/. 

 

* VIDOUCÍ 2005. SFK Palantír Pardubice a SFK Syndrid Praha spolu s internetovými stránkami 

Scifiworld a Kult fantazie vyhlašují literární soutěž s názvem Vidoucí. Lze zaslat dosud nepublikovanou 

a do jiné soutěže nepřihlášenou povídku v českém nebo slovenském jazyce, o rozsahu 2 – 25 normostran 

(tj. 30 řádků po 60 znacích na stránce), která obsahuje prvky sci-fi, fantasy či hororu. Počet příspěvků 

od jednoho autora není omezen. Uzávěrka je 29. prosince 2005. Výhradně elektronická adresa: 

vidouci@centrum.cz. Do kolonky “předmět” napište “Vidoucí” nebo “soutěž”. Povídku pošlete nejlépe 

jako komprimovanou přílohu (.archiv,*.zip, *.arj, *.rar). Příloha e-mailu by měla obsahovat soutěžní 

povídky ve formátu *.txt nebo *.rtf, dále zálohu povídky a textový dokument s údaji o autorovi díla (tj. 

jméno, pseudonym, adresa, e-mail, telefon). Zasláním práce do soutěže dává autor souhlas s jejím 

anonymním a později případně neanonymním publikováním na webových stránkách SFK Palantír 

(http://www.sfkpalantir.net), zároveň také s případným zveřejněním v klubovém fanzinu “Šedý zákal” či 

sborníku. Hodnocení bude mít dvě části. Odborná porota složená z externích porotců, členů SFK 

Palantír, SFK Syndrid, redaktorů Scifiworldu a Kultu fantazie zvolí jednoho vítěze. Druhou, veřejnou 

porotou se stanou návštěvníci webových stránek v době od 1. ledna do 30. května 2006. (Autor sám se 

coby porotce nesmí zapojit!) Obě hlasování budou tajná, výsledky budou oznámeny až na Festivalu 

fantazie - Avalcon 2006 v Chotěboři. Na vítěze čekají pamětní plastiky, věcné ceny a pardubické 

perníčky. Pořadatelé si vyhrazují právo případně změnit podmínky či jméno soutěže, při malém počtu 

příspěvků soutěž zrušit a při malém počtu porotců sloučit obě kategorie do jedné. 

 

* O DRYJÁK MARTI SODERGREN 2005. Redakce BDSM.CZ a Eroticon vyhlašují II. ročník 

literární soutěže pod patronátem Jiřího W. Procházky O dryják Marti Sodergren. Lze zaslat dosud 

nepublikované a do jiných soutěží nepřihlášené  povídky žánru fantasy, science fiction nebo horor, na 

http://www.cenyradoka.cz/
mailto:jitka.sloupova@aura-pont.cz
mailto:simona.snajperkova@aura-pont.cz
search.php?rsvelikost=uvod&rstext=all-phpRS-all&rstema=15&stromhlmenu=1:6:15
http://http/www.cnsi.ucsb.edu/stage/
mailto:kratihlav@centrum.cz
http://palantir.scifi.cz)/
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téma erotika, o rozsahu 8 až 30 normostran u povídky (1 ns = 1.800 znaků) a rozsahu do 500 slov u 

krátké povídky. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, označte je jen názvem a kategorií, do které 

chcete dílo přihlásit. Do zvláštní zalepené obálky vložte informace o sobě (opět název díla, jméno a 

příjmení autora, adresu, telefon a e-mail). Příspěvky posílejte výhradně v elektronické podobě, jako 

soubor ve formátu DOC, RTF nebo TXT, uložený na disketě nebo CD. Pořadatelé doporučují pro jistotu 

přiložit i jednu tištěnou kopii. Uzávěrka je 31. prosince 2005.  Adresa: Projekt BDSM.CZ, P. O. Box 51, 

149 01 Praha 415; e-mail: redakce@bdsm.cz, http://soutez.bdsm.cz. Práce bude hodnotit porota ve 

složení: Františka Vrbenská (spisovatelka), Petra Neomillnerová (šéfredaktorka BDSM.CZ), Michal A. 

Valášek (vydavatel BDSM.CZ) a Michaela Wilhelmová (Eroticon). Vítěz obdrží diplom, věcné ceny od 

sponzorů a ilustraci k povídce od spolupracujících ilustrátorů, ocenění na druhém a třetím místě dostanou 

diplomy. Povídky mohou být po dohodě s autory uveřejněny bez nároku na honorář. Výsledky budou 

vyhlášeny na Eroticonu 2006, vybraní autoři budou včas informováni. 
 

 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* OTEVŘENÉ TVŮRČÍ SETKÁNÍ (NEJEN) LITERÁTŮ V PŘÍCHOVICÍCH. 

 
     Od ROMANA SZPUKA: Vážení básníci slovem i duchem, výtvarníci i hudebníci ze všech koutů 

Čech a Moravy, podzim již plane barvami a s ním se přiblížil i další, již 22. ročník otevřeného tvůrčího 

setkání, které pořádá Skupina XXVI na římsko-katolické faře v Příchovicích v Jizerských horách. Letošní 

akce se uskuteční od pátku 2.12. do neděle 4.12. 2005. 

     Jako loňský rok, i letos nás čeká čtení již v pátek od 19:00 hodin v řecko-katolickém chrámu v Desné. 

Zde se na nás už těší místní farář Ivan Peška. Kdo dorazí do Příchovic na faru v pátek o něco dříve, může 

se s námi vydat do Desné pěšky, vycházet budeme někdy po 18:00 hodině. Existuje i výhodné spojení 

autobusem z Prahy: Praha - Černý Most 17:00, Desná 18:43. U tohoto autobusu můžeme na Vás počkat. 

Pak-li budete v Desné bloudit, můžete se mě dovolat na mobil  777 135 776. 

     V sobotu během dne se ti z nás, které nezláká nějaká místní hospůdka, vydávají už tradičně na kratší 

výlet do okolních lesů. Všechny zveme, Jizerské hory jsou nádherné. 

     Hlavní program plánujeme na sobotu večer zhruba od 19:00 hodin. Uskuteční se na faře 

v Příchovicích. Zde se můžete představit se svými básněmi či kratšími prózami. Průběh večera a 

přilehlé noci je improvizovaný, číst či recitovat může kdokoliv, na každého připadá pět až deset minut, 

záleží na tom, kolik lidí se objeví. Více prostoru dáváme tradičně těm, kteří přijedou poprvé. Slovo 

doprovodí hudebníci, na stěnách společenského sálu či na dřevěných stolech je místo pro instalování 

improvizovaných výstav. 

     Pro ty, kteří k nám zavítají poprvé: Příchovice se nacházejí na pomezí Krkonoš a Jizerských hor, 

zhruba 4 km nad Tanvaldem, či 2 km nad Kořenovem - motorestem, který leží na silnici z Desné do 

Harrachova. Nocleh je zajištěn na vytápěných půdách ve vlastních spacácích, pro choulostivější pak i 

v pokojích na palandách. I o stravu bude postaráno. Prosíme jen, abyste nekouřili v prostorách fary. 

     Za Skupinu XXVI Vás srdečně zve Roman Szpuk. Kontakt: 1. máje 268, 385 01Vimperk; e-mail:

roman.szpuk@quick.cz. 

P.S. Tuto pozvánku můžete předat i dalším ze svého okolí, kteří by měli zájem přijet. (Vimperk, 4.10. 

2005) 
- R. S. (*1960) je básník, žije ve Vimperku na Šumavě a v současné době pracuje jako pozorovatel počasí na meteorologické 

stanici na Churáňově.  
 

mailto:redakce@bdsm.cz
http://soutez.bdsm.cz/
mailto:roman.szpuk@quick.cz


 17 

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Bez vydavatelů by nebylo spisovatelů  aneb Pomponius Atticus 
 

     Konečně dopis, na který jsem tak čekal! Jaké potěšení z tvého příchodu! Jak přesně a 
neuvěřitelně věrně jsi dostál svému slibu! A jak příjemnou jsi měl cestu!…Ale jestli se 
nemýlím, uvidím tě dřív, než píšeš…    Ad Att. IV, 19 

     Tak takhle upřímně, přátelé, nikoli servilně, píše velký řečník a spisovatel Cicero svému příteli a 
nakladateli Pomponiu Attikovi. Jak dobře víme, bez vydavatelů a nakladatelů by nebylo žádných 
opravdových spisovatelů (samozřejmě s výjimkou samizdatu, a ten se v Římě jaksi “nenosil”). Přesto se 
nám mnoho jmen těchto zasloužilých mužů z dob antických nedochovalo. 
     Jméno Tita Pomponia (109-32 př. n. l.), pravověrného Římana, kterému říkali Atticus (tj. Attický) 
podle poloostrova, na němž přes dvacet let dýchal athénský vzduch, se nám kupodivu nedochovalo jen 
díky Ciceronovým dopisům, a to jich je jistě několik set. Dodnes máme dokonce Attikův životopis od 
historika Cornelia Nepota. A takový životopis neměl kdekdo! Kdyby byla století k Attikovi ještě o něco 
přívětivější, mohli jsme si přečíst i něco z jeho vlastní literární tvorby. Podle Nepota vládl skvěle řecky 
(to např. Cicero byl na tom tehdy s Homérovým jazykem asi jako já s angličtinou) a latinou prý mluvil 
tak sladkou, jako by to ani nebyl spisovný jazyk, který se musel – jako každý - pečlivě učit. Attikus psal 
annály římských dějin, charakteristiky významných mužů a na objednávku genealogie slavných 
římských rodů, jakými byli Aemiliové (dodnes stojí trosky obrovské basiliky jimi zbudované na Fóru) 
nebo Iuniové (jejichž Iunius Brutus zavraždil Caesara) a jiní, podle toho, kdo jej pustil do pečlivě 
střeženého rodinného archívu. 
     Nic takového ovšem nemusel dělat kvůli své obživě. Po otci zdědil dva miliony sesterciů a jmění 
zmnožil na miliónů deset. Přesto prý žil zdrženlivě; ovšem v nákupu klasických soch se omezovat prostě 
nedokázal. Do politiky se záměrně nemíchal. Bylo to víc než prozíravé v dobách více či méně úspěšných 
převratů – vzpomeňme, že zažil postupně Sullův, Cinnův, Catilinův, Pompeiův, Caesarův, Brutův, 
Antoniův a Octaviánův. Ve chvíli, kdy nechtěl podpořit ani jednu stranu (ačkoli někam se přiklonit 
musel každý), odešel do Athén, kde žil tak, že mu chtěli stavět sochy a udělit občanství, ač patřil – 
nezapomeňme – k národu dobyvatelů!  
     Ačkoli měl již od školy stálého přítele, měl také dvě dcery. Jednu dal Ciceronovu bratrovi (to ale moc 
neklapalo) a druhou si vzal – ačkoli nebyla aristokratka – generál Agrippa, pravá ruka Augustova. A 
holčička narozená z tohoto spojení byla již jako roční zasnoubená Tiberiovi! Kdo jste skeptičtí 
k podobně vznikajícím sňatkům, ztichněte – ti dva se skutečně milovali. A když se s ní musel Tiberius 
později rozvést (to aby si vzal dceru Augustovu, kvůli nástupnictví), zničilo to jeho povahu. A – a  to 
prosím nejsou drby. 
     Atticus vydával nejen Cicerona, ale i jemu konkurujícího řečníka Hortensia, již zmíněného historika 
C. Nepota i polyhistora Varrona. 

     Varro, za kterého se přimlouváš, se objeví na nějakém /jiném/ místě /mé knihy/, pokud 
ovšem bude příležitost. Víš ale, jak vypadají moje dialogy. Podobně jako v mém spisu o 
řečnictví, který ty vychvaluješ až do nebe, se nemohl nikdo z účastníků rozhovoru zmínit o 
nikom jiném, než koho znal nebo o kom slyšel, tak i tento rozhovor o státě jsem vložil do úst 
Afrikanovi…   Ad Att. IV, 16 

     Štěstím a úspěchy naplněný život završil, jak se na Římana starých dobrých mravů sluší a patří. Když 
v požehnaných sedmasedmdesáti onemocněl (zřejmě rakovinou konečníku), rozloučil se s přáteli a 
přestal přijímat potravu, která ho v těle tolik trýznila. Za pět dní překročil bránu věčnosti…  

     Zbytek si řekneme, myslím, až se setkáme, abys byl přece ještě na něco zvědavý…. Prosím, 
abys ten den, kdy přijdeš do Říma, strávil spolu se svými blízkými v mém domě. Ad Att. IV, 19 

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

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

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 
* JIŘÍ Č. ULRICH: Ad V. Němec: “Umírat je lidské, zabíjet je ještě lidštější”: 
     Pokusím se o pár subjektivních dojmů o subjektivním díle, které chce být současně provokativní, takže 
asi nic moc nového neřeknu. V. Němec je autorem vnitřních vírů i hlubin a současně vnějších  vývrhů. 
Dovolím si opominout odstavec “…: Druhá dramatická trojtečka…”, který je “takovým začarovaným 
kruhem” a do výše uvedené prózy pana V. N.  podle mne nepatří. 
     Tedy znovu… ééé… V. N. je přetopený kotel, v kterém se vaří deprese až k  nenormálnosti, spolu se 
snahou vyjádřit vnitřní pravdu, jež by byla v interakci s vnější skutečností, nebo alespoň jejím křivým 
zrcadlem. Už jsme si zvykli, že každý Stvořitel je víceméně šílený, takže se nedivíme, že V. N. se pasuje do 
stvořitele svých postav. Ostatně, který spisovatel takový není, že? V. N. se ve své bipolárnosti  současně 
stylizuje do ničitele vytvořených postav, přičemž jeho “zabíjení je lidštější.” Tento  úkon ničení činí 
někdy předčasné, v embryonálním stavu charakteru (každému spisovateli jeho postavy dříve či později 
zešediví, zdegenerují a umřou,  ovšem mnohdy až daleko za poslední stránkou díla). 
     Za těmito paradoxy vidím úpornou snahu dopátrat se smyslu spisovatelské činnosti, byť mnohdy 
zmatenou a zašifrovanou.. 
     Základní téma: cyklista způsobí dopravní nehodu a masakr. Autor vytváří situaci, jejíž důsledky 
některým lidem hrají na city a některé lidi zabíjejí. Pokud spisovatel předvídá další vývoj situace poté, co 
cyklistu stvoří, může ho “zabít”, aby zabránil dalšímu negativnímu ději. Nebo může z tragického děje 
vytvořit podobenství, resp. moralitu. Anebo může svou postavu vést jinou optimističtější cestou.  Ovšem 
stvořená postava někdy jedná podle svého, třeba už při narození infiltrována autorovým pesimizmem. V. 
N. vskutku vidí vnější svět podivným a smutným prizmatem. Literární dílo je schopno popisovat realitu, 
rozkrývat to, co je pod ní, anebo vytvářet realitu novou. Samozřejmě přicházejí v úvahu i další 
alternativy a vzájemné kombinace. Mám dojem, že V. N. má poněkud rozostřenou a unikající  hranici 
mezi vizí a realitou, že někdy až neorganické implantování svého nitra do skutečnosti zakrývá tvrzením, 
že taková realita vskutku jest, nebo že je taková pod povrchem. Tyto heterogenní prvky jakoby špachtlí 
naplácává na exteriér světa. Je si rovněž vědom svého sklonu k manipulování, který se snaží vyvážit 
rezignací. Dalším nerovnovážným parametrem je autorova nejistota o vlastním nitru, vědomí zakořeněné 
křehkosti, kterou zastírá siláctvím, pošklebky a samoúčelnými hříčkami. Charakteristická je i 
proměnlivost textu nekontrolovatelným proudem emocí a deformovaných postřehů, vyvěrajícím z 
podvědomí. Náhodné je pak vydáváno nejen za typicky subjektivní, ale současně i za objektivní. Na druhé 
straně autor uchvacuje rytmizovaným přívalem metafor a neotřelých obrazů s prvky dadaismu a 
surrealismu, v širokém spektru od srozumitelnosti až ke křečovitosti a krkolomnosti. Sympatické je, že do 
temného světa Vojtěcha Němce proniká tu a tam ostře viděná realita, že se autor  snaží  překročit svou 
izolovanost a že už bývá zřetelněji viděn zvnějšku, a co víc, podlehne i veselosti a vtipu, ač je úsměv někdy 
křivý. 
     Próza V. N. se dobře čte, ale není to lehké čtení. Pokud překonáme autorovy nástrahy, schválnosti a 
provokace, přesvědčíme se o skrytém a ne vždy pochopitelném vnitřním zápasu spisovatele, a 
přizpůsobíme-li i svou vnímavost, můžeme zachytit inspirující ataky na podvědomí, na jakési podprahové 
cítění, a můžeme zažít i nedefinovatelný pocit obohacení. Kdo dává přednost chrlení expresí v barvitém 
sledu a mnohdy samoúčelným experimentům, může být spokojen, kdo sází na příběh,  psychologii, logiku 
a filozofii, dočká se zklamání. (Plzeň, 10.10. 2005) 

- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik, dramatik, herec i režisér souboru Amceth, žije v Plzni. 

 
* MILAN ŠEDIVÝ: Martinu Šimkovi: 
     Ahoj, Martine, gratuluju ti k Modlitbě pro kouzelníka, jde o přenádherný sonet jednoznačného 
rukopisu. Někdy nashledanou. (Dubí, 14.10. 2005) 

- M. Š. (*1977) je básník a prozaik, žije v Dubí, po absolvování Pedagogické fakulty ZČU v Plzni pracuje jako knihovník 

v Regionální knihovně Teplice. 

* MAREK VELEBNÝ: Mirek Kovářík v romantickém sále zámku Březnice: 
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     V sobotu 15.10. 2005 se konala další akce pravidelných kulturních pořadů na březnickém zámku, 
které navazují na tradici Březnických hudebních večerů. Romantický sgrafitový zámek obklopený 
barevným podzimním parkem hostil toho dne pořad “Blues pro bláznivou holku” s Mirkem Kováříkem. 
Přes 70 návštěvníků zcela zaplnilo sál ve druhém patře. Pořad zahájil kastelán pan Barták a stručně 
představil osobnost pana Kováříka. Většina publika, jak Mirek poznamenal, dospívala také jako Václav 
Hrabě v 60. letech, a proto jí byla ta doba blízká. Mirek začal verši “…je tolik tramvají…”, ale stěžejním 
obsahem jeho vystoupení byla próza Václava Hraběte z 22.12. 1962 napsaná v Litoměřicích. Mirek 
přirovnal Václava Hraběte k novému Máchovi, nejen kvůli pobytu v Litoměřicích, krátkému životu apod. 
Mirek četl bezmála dvě hodiny tuto prózu pod názvem “Mejdan”. Zajímavá byla slova: “…nejsem už tak 
Šrámkovský, ale ještě ne tak senilní, abych mohl mít každou hezkou holku…” Próza obsahovala motivy 
z Dostojevského, popisovala první mejdan, alkoholové opojení, milostné vzplanutí k maturantce Marii, 
ranní nedělní snídani “dršťkové polévky” v Koruně na Václavském náměstí po nočním tahu, divadelní 
zkoušku a představení. Při popisu něžností s maturantkou Marií bylo zvláštní přirovnání k motivu 
nejistoty: “…kdy končí noc či začíná ráno.” Přirovnává to k tomu, kdo z páru toho druhého víc miluje, 
kde jsou hranice lásky. Mirka občas doprovodili na kytaru ve stylu blues či rock and rollu. Intermezza 
mezi prózou vyplnil Mirek verši: “Zavři oči”, “Pár tónů, které přebývají”, “…chvíle tak akorát pro 
jeden tulipán”, “Láska je jako večernice” a “Blues pro bláznivou holku”. Mirek buď seděl pod 
lampičkou před krbem, nebo se pohyboval s mikrofonem před publikem a prožitek umocňoval gesty. 
Někdy bylo dobré také dle slov “Zavři oči” zavřít oči a oddat se přemýšlení. Vlastně to je 15 let, co jsem 
poznal na březnickém zámku záchvěvy první romantické lásky a podobný pořad evokoval i myšlenky na 
další lásky. Při produkci jsem sledoval v okně postupující měsíc v úplňku. Nakonec si Mirek trochu 
postěžoval na vnímání poezie u mladé generace, poděkoval za účast publiku a řekl, že trochu cítil určitý 
genius loci, neboť život Václava Hraběte byl spojen s blízkými Lochovicemi. Oproti veršům v Mirkově 
pořadu v galerii U svaté Anny v Plzni o Václavu Hraběti zde byla stěžejním programem Hrabětova 
próza. Některé pasáže prózy a verše byly doprovázeny hudbou, ale bohužel někdy byla hudba silnější a 
některá Mirkova slova zanikla nebo jim nebylo rozumět. Hudební doprovod měl být trochu tlumen a spíše 
měla vyniknout mluvená řeč. M. V. (Plzeň, 17.10. 2005) 

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

je zaměstnán v pekárně Intersparu. 

* IVO FENCL: Zase jsem potkal Velikého Tukana!  
     Kdo je Veliký Tukan? Západočech, to především. Za druhé sekáč, který chrlí aforismy. Tři už vyšly v 
Listech Ason-klubu č. 69 (str. 24) a mnozí míní, že TO STAČILO, ale Veliký Tukan plody podzimního 
přemítání zapsal na barevné lupeny pod titulem Šedesát devět mudrosloví národa českého 
s přihlédnutím k Řípu, a tak mi ho dovolte ještě jednou a naposledy citovat. “Zapisoval jsem si to 
v průběhu času na papírky tak, jak mě nacházely zkušenosti,” řekl mi Tukan a papírky měl očíslovány: 1. 
Mrtvola je tou nejnáročnější hereckou kreací, obzvlášť pak na divadle jednoho herce. 2. I volební urna 
je na něco! 3. I revizor má duši. 4. Jsi-li spravedlivý, nikdy neplij proti směru jízdy. 5. Špatně položená 
otázka je jako pivo bez pěny. 6. Poctivě formulované mudrosloví je lepší než zákeřně míněné pozvání na 
zabijačku. 7. Zabijačka a tancovačka, v tom je rozdíl. 8. Kolik řečí umíš, tolikrát jsi rozštěpen. 9. 
Medvídek Pú ve skutečnosti byl pouhou fikcí. 10. Kopřiva a kopřivka, v tom je rozdíl. 11. Pokrok 
nezastavíš, seč ti síly stačí. 12. Zpátečníky dusme. 13. I dusík má právo na život. 14. Zápal mozkových 
blan bývá způsoben nedostatkem kulichů. Ptej se však kulichů, zda je to spravedlivé. 15. Fixace dívčí 
nohy, ač to zní opovážlivě, málo má co dělat s jejím popisem prostřednictvím barevných fixů. 16. Ani na 
sněhu není jízda na skibobu dvakrát bezpečná. 17. Ne každý kontrolor má duši! 18. Svádět dívky je veliká 
nepřístojnost. 19. Dobře zformulovaný aforismus chutná lépe než vana vodky. 20. Kos a kosa, v tom je 
rozdíl. 21. Parodovat mudrosloví je skoro tak velkou pošetilostí jako kloktat iron. 22. U vody, u vody, 
vždycky hledej záchody. 23. Vražda spáchaná na revizorovi před bohem není zločinem. 24. Nic naplat, 
každý jsme z jiného těsta (z dialogu kuchyňských červů). 25. Talentovaný aforista je jako maják. A 
redaktor je jeho strážce. 26. Flašinetář se nadře jako mezek. 27. Konverzace je v podstatě rozhovor. 28. 
Kdo sní chrousta, ten se zchroustá. 29. Žiletka ve tvé botě ponouká k zamyšlení. Zvlášť, je-li napuštěna 
prudkým jedem. 30. Svádět mladá a nerozumná děvčata je nepřístojností vhodnou leda tak někam na 
svatbu. 31. Vtipný aforismus je jako plný pohár lahody vyklopený do ucha. 32. Všechny novoty je nutno 
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hlásit na PATŘIČNÝCH místech. 33. Opatrně! 34. Jaká hlava, taký aforismus. 35. Nezvykej si, že ti 
každá odolá. 36. Magnet vše přitahuje. Kovy nejsou výjimkou. 37. Princezna Lada Josefa Ladu 
nepoznala. 38. Šárce nevěř. 39. Ivaně věř. 40. Plivat proti směru jízdy spravedlivým básnířkám nesluší. 
41. Vtipná mudrosloví bývají chutnými výplody mazlíčků všech žen a dívek z širokého okolí. 42. I velký 
sekáč sem tam děvče neodmítne. 43. I na patřičných místech lze dostat předpisově do chrupů. 44. I 
stěrače jsou na něco. 45. Dýka ve tvých zádech zavání nekalým úmyslem. (Starý Plzenec, 20.10.2005)             

- I. F. (*1964) je básník a prozaik, žije ve Starém Plzenci. 

 
 

* JOSEF KOROUS: Bařtipánské splitko: Křest sbírky básní P. N. Pališe od nakladatelství 
Arkebuzna Art: 12. října se u kašny u zastávky Liliová kolem osmé scházejí: Lukáš Kudrna a Pavel 
Němec čili nakladatelství Arkebuzna Art, jejich přátelé a známí, tenhle s poezií, tamten zase s flaškou, a 
několik pozvaných člověků z Domaslavi - já bez flašky, Milena Písačková bez flašky a kupodivu bez kola, 
Petr Dvořák bez flašky, bez kola i bez poezie. 
     První zpráva: slovutný P. N. Pališ bohužel nedorazí. I když možná je to dobře, neboť nakladatelé se 
čtení jeho básní zhošťují s podezřelým nadšením.   
     “P. N. Prase se vyskytuje zejména na koncertech Psích Vojáků, když začínají tančit pedagožky..." 
vysvětluje s tajuplným výrazem Bařtipán čili Pavel Němec a Lukáš dodává bizarní příhodu, kdy Pališovi 
museli vyplachovat krev kvůli otravě absintem... 
     Nasloucháme básním P. N. Pališe v křoví u mostu, pak u benzínky spolu s nechápajícím čerpadlářem 
a s tankujícími řidiči, pak kdesi na kolejích... koluje absint a před námi se otevírá Plzeň z pohledu umělce 
Pališe, jejímiž ulicemi kráčí bůh těžké, špinavé práce Umbrtka a s ním nemilosrdný Arkebuzír. 
Nasloucháme lití podzimního asfaltu a máme ten pocit - konečně! - že poezie žije, žije tady v Plzni, spolu 
s Plzní, s ulicemi a starými baráky u trati a škodováckými halami a... najednou víte, že tohle napsal 
někdo tady odtud, kdo dovede dát na papír něco, co třeba taky cítíte, jenže byste to napsat neuměli. 
     V úctě před velikým Pališem přidáváme s Mili k dobru nějaké ty svoje neumělé básně, v rychlosti 
skládáme cosi... bůh Umbrtka přihlíží a usmívá se. 
     Kolují vlastizrádné řeči ohledně Asonu, a to se již řítí vlak a slavnostně přejíždí výtisk Bařtipánského 
splitka, jak se sbírka jmenuje, málem i se samotným Bařtipánem. Slabší povahy odpadají, silnější se 
přesouvají do hospody v Bendovce. 
     Lukáš: “Víš, já když slyšim takový to o tý Jabloni, jak se tam přece schází ty mladý plzeňský básnící... 
hehe,” vrtí hlavou. Jdu spát a přemýšlím, že víc vlastní aktivity by asoním členům, zvlášť těm už trochu 
ostříleným, neškodilo. Ason + Jabloň samy o sobě ještě dobrou poezii nedělají... (Plzeň, 21.10. 2005)                     
- J. K. (*1983) je prozaik, žije v Losiné (okr. Plzeň – jih) a pracuje v Městské charitě Plzeň. 

 
* ZORA ŠIMŮNKOVÁ: Literární Vysočina. Tři ročníky hledání autorů. Tři ročníky hledání 
srozumitelných slov. Vydal Klub Literární Vysočina a o.s.QUO VADIS, Chotěboř 2005.  
     Nejen přátelům a příznivcům festivalu Literární Vysočina (v červenci 2006 proběhne v Chotěboři už 
jeho 4. ročník, www.literarni.vysocina.cz) je určena kniha, která nedávno vyšla. Mimo výběru nejlepších 
nebo zajímavých textů ze tří ročníků literární soutěže (Ason-klub zastupuje Lubomír Mikisek) obsahuje 
také programy všech tří ročníků, zápisy z pamětní knihy festivalu a dojmy některých účastníků. Kniha je 
doplněna i přehledem akcí chotěbořského o.s. QUO VADIS, které festival pořádá. Další informace ráda 
podá Zora Šimůnková: simunkov@prf.cuni.cz. (Praha, 24.10. 2005) 
- Z. Š. (*1965) je básnířka, prozaička a organizátorka literárního života, žije v Praze a pracuje jako knihovnice v Knihovně 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 
 

* MAREK VELEBNÝ: Vážení přátelé, 
     chtěl bych Vás pozvat v podzimním čase, kdy jsme obklopeni barevným listím, do Divadla Dialog. Jak 
víte, spolek neprofesionálního divadla Jirky Ulricha AMCETH se rozrostl z divadla jednoho herce díky 
členům Ason-klubu. Přichystali si pro diváky několik představení.  
     14.11. 2005 se představí multimediálním zpracováním předlohy A. Lustiga “Krásné zelené oči”, kde 
budete sledovat strhující výkon básnířky Ireny Velichové v morálním dilematu židovské dívky v soukolí 
nacistické mašinérie. Hlavní představitelku doplňují v příběhu z druhé světové války další členové 



 21 

souboru: J. Č. Ulrich, F. Zatloukal, D. Mikeš, M. Velebný. Dramatičnost hry i taneční kreace podtrhuje 
hudební doprovod J. Heinla.  
     17.11. 2005 chce Jirka Ulrich znovu představit úspěšnou hru na motivy Václava Havla “Audience”. 
Jirka Ulrich je znám svou oblibou absurdního divadla. Jako představitel Vaňka se místo pana Sojky 
pokusí ukázat  M. Velebný, tj. já. Rád bych pozval pár zájemců, kteří přijdou podpořit naši práci, do 
sálku Divadla Dialog. Za morální podporu při psaní pozvánky děkuji Simoně Váchalové. M. V. (Plzeň, 
22.10. 2005)  
 
* LUBOŠ VINŠ: Kopcem do hlavy aneb Můj nepatrný příspěvek k záhadám člověčenství: 
     Víte, stala se mi nehoda, kterou jsem jenom “náhodou” přežil. Zásadní věc, rozhraní. Dá se to 
pojmout různě. Jako pisálek se však z peripetií života chci vypsat. Život bez popisu není řádně prožitý. A 
jako tvor z čeledi grafomanů musím šmírem trochu začernit nabroušenou paměť událostí, hledat 
porozumění ostřic světa, abych se zklidnil a mohl zase nahodit troleje. 
     Stále to samé. Ač snažíme se býti rytíři ducha, předcházet, předvídat a moderovat dění, hmota má nad 
námi takovou moc, že z rytířství zbývá jenom čůrek, co vysype se z kalhot při každé větší srážce. Snažíme 
se zvědět proč a jak a jak to bude dál, ovšem hmota si bezohledně a ledabyle, halabala dál vede svou 
nevyzpytatelnou dračí písničku: Tralala, vlezte mi na záda! Vzhlíží do vyšších pater a my ani neznáme 
souvztažnost. 
     Tedy, moji milí plži, mlži, hlavonožci! Předně doufám, že se vám bude nové oslovení líbit, neboť 
značně rozšiřuje pole působnosti. Ne-li, můžete to klidně svést na tu ťafku kopcem. Mně se tedy líbí. To 
vám byla rána. Jako když ji člověku načoudí parní válec. Já vím, již teď se lítostivě uchechtáváte a 
nemožno vám odpustit si poučku. Už dávno přece nejsou na páru, snažíte se mi přese všechno soucítění 
vecpat a dál opatrně rozvažujete: Co jenom z něho mohlo z chlapce být, kdyby si více hleděl… ale čeho 
vlastně? Tedy, takhle mi v hledání zásadního moc nepomůžete. Ale abych se vrátil k tej ráně. Cyklistická 
helma mi zachránila život. Vypadá teď, jako by ji v kusy rozťal nějakej pařát. Úder byl veden natvrdo. 
Z mojí nebohé zkoušené tváře vydrali písek a kousky skály až v nemocnici. 
     Tak vidíte, mluvím z cesty více než obvykle. Navrhuji kategorii blábol. Ale kuš. Jednoho překrásného 
(kdyby tolik nesvítilo, snad by…) zářijového odpoledne šmrdolím si to, prosíván ostrým, jasným 
sluníčkem na kole milovanými třemšínskými lesy. Za chvíli budu doma, těším se na setkání s blízkými. 
Netuším však zbla, jak se ona chvíle protáhne. Ona linka představivosti byla zřejmě iluzorní, visela ve 
vzduchu. Kdo ji tam zavěsil? 
     Jedu po známé lesní cestě, do cyklistického ráje zbývá jenom stupínek, možná onen stupínek vítězů. 
Valím si to z kopce, rostou mi křídla. Ale ouha, jak vyjíždím ze zatáčky, snad stín stromů, anebo mráček, 
slunce zatroleně mizí. Znáte to: vzduch je tak průzračný, že i dvojník zapomíná svědčit. Setmělý dvojník 
stín. Možná k tomu přispěly i tmavé sluneční brýle a já po chvíli střelhbité tmy zírám do šrámů, 
způsobených cestě nedávnými přívalovými dešti. Setsakra rychle se blíží. Kdesi na dně již vím, že to 
nestihnu. Brzdím, ale již je pozdě. Na vše pozdě. Protínám se údernicky s dnem a zastavuji až na doraz o 
nevinně se tvářící skalku. 
     Ale známe přece ty její triky. Tváří se étericky, mlží bezpočtem nyvých pohledů, protahuje se nevinně 
na sluníčku, ale za tím vším je stále její drsná mocnost. Mocnost hmoty. 
     Odplouvám. Dostat kopcem do hlavy není jen tak. Nastalá situace připomíná, a snad i je, sen. 
Dimenze se mění jako v katedrále krasohledu. Jsem jinde, anebo prohlížím jinam, odjinud. Vidím sebe 
sama, jak tam sedím, v dlaních cáry tváře, ano, i s fousem, a cedím krev. Jakýsi Buddha bolestný. Celá 
scéna je značně statická. Co si počít. Nikde nikoho a teplé slunce střídá nedochůdče chlad. Brzké 
odpoledne vystřídal večer. Třesu se až klepu. Daktyloskop třasu pociťuji snad v tu chvíli nejhůře. 
Milosrdný úděs těla, nevědomí zastírá všechnu bolest. Vesmír však chladne. Horké ruce hvězd stávají se 
pichlavou ledovou sběří, i vzdálená kachlová kamna planet chladnou. Tak uminutá zima znamená smrt. 
     Co je mi platna záchrana telefonu, když se nachází v kole. Moje údy přestaly komunikovat. A tak tam 
jen ležím, třesu se jak mník a v cosi doufám. Nalézám slova úpěnlivé modlitby. Vskutku nic jiného 
nemám. Konečně v lese pode mnou pohyb. Možná se mi to zase jenom zdá, ale nesměle začínám svoje 
roztřesené volání o život. Prosím vás, pomoc!! Volám obtížně. Dejte mi pokoj, odvětil nazlobeně les, já si 
tady sbírám houby! Nevím, zdali se moje vědomí nachází stále ještě v bezu u cesty, a nebo co. Aha, asi se 
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nejedná o les, to bude opravdu člověk, vzpamatovává se okamžitě můj bolestný anděl. Tedy se snažím o 
osobitější tón: Prosím, přijďte mi na pomoc, jsem zcela přemožen! Po chvíli přichází paní. Já si tady 
sbírám houby, vede si svou, ale co je tohle, proboha! Zdálo se mi, že tu jen někdo pozoruje ptáky! Asi ji 
pohled na moje zubožené já příliš nepotěšil. Bělostných družek na stromech kolem si asi nevšimla. Ale 
ona milá paní neváhá a spěchá pro pomoc. Bez ní by mne sanitka v lese nikdy nenašla. Ona dobrá žena 
mi také podala telefon, kterým posílám svojí manželce srdceryvný vzkaz: Ležím tady, strašně krve všude, 
mám přeraženou páteř a je mi hrozná zima! Co si s tím má chudák počít, když se mě ani nemůže dovolat 
zpět! Jaké chvilky někdy život člověku připravuje. Jaké chvilky jsem jí to, tolik nerad, připravil! 
     Ale pomoc přijíždí. Sám přívětivý pan hajný. Pamatuji si na jeho šedivý svetr, elegantní vous a že mne 
něčím přikrývá. Jaké blaho! Stále ještě otřesen reálnou silou hmoty, plaše mu sděluji, že jsem se sám 
kdysi chtěl stát hajným. Jak jsem vděčen za jeho blízkost! Pak přijíždí sanitka. Odvážejí mne. Vděčnost k 
oněm dvěma je nezměrná. Cestou zřejmě opět odplouvám, nepamatuji si nic krom celkem přívětivého 
pohupování. Ležím tam přivázán ke zvláštnímu fixačnímu prknu. Vidíte, člověk, aby byl ukřižován, ani 
nepotřebuje kříže! 
     Bilance v nemocnici vypadá slušně: dva zlomené obratle, huba nadranc, zub. A to všechno za jedinou 
chvilku ptačího letu! K užívání si lehkostí života asi nejsem ten pravej typ. V příbramské nemocnici mi 
hubu za sténání a úpění, které k věci samozřejmě patří, sešili, i když mezi námi, je stejně oteklá jako… no, 
spolu s tím, že je mi tak těžko, přetěžko se “vystolicovat”, jak trefně podotkla jedna zdravotní sestra, 
připadám si jako starej, nemohoucí slon. Ovšem bez jejich krystalické jistoty souřadnic. Schválně, zkuste 
vypudit ze sebe recyklát vleže, a to do kopce! Tady ani klystýr nepomůže. 
     Začínám tušit, co znamená výraz ležet bradou vzhůru. Již týden tak ležím. Ovšem díky onomu andělu 
štěstí ležím tu jako já a ne jako voskovka. Ležím růžolící, pohrávám si lehkomyslně s šustivými měchy 
dechu, ležím bez strnulosti pohledů odjinud. Jsem naživu a snad budu zase chodit! Čtrnáct dní musím 
ležet bez hnutí na zádech. 
      Přemýšlím, proč se mi to stalo, proč se nám takové věci dějí. Neopovažuji se na nic přijít. Tedy z 
nedostatku jiné zábavy nechávám svůj zrak loudit kolmo vzhůru. Studium příslušné části stropu a mojí 
tyče s hrazdičkou mi žel zabere pouhou chvilku. Co dál? Čekání. Jen kdo byl kdy nucen takto bez ustání 
čekat, zná to poťouchlé plynutí času. Podíváte se na hodinky asi za dvě a půl hodiny a ono uběhlo teprve 
deset minut. A jak nekonečné čekání na ocelový korzet, který mi umožní opět se návštěvou toalety zařadit 
do lidské společnosti. 
     Nemožné stalo se skutkem. Konečně díky obětavosti rehabilitačních sester stojím. Sen o brnění se 
stává skutečností, než, ono brnění opravdu jen brní v místech zlomenin. Chrání  moje “polámal se 
mraveneček” ne před údery rozdivočelého nepřítele nebo přílišnou dotěrností dam, ale pouze před 
zřícením se. Nevadí. 
     Jak neskutečně roztodivný mi náhle připadá prostor. Jak mocné tahy zdí, stropu, oken, dveří! Tohle 
všechno se zdálo již navždy mizet v nenasytném chřtánu tyče lomící se mi z postele. Poprvé vidím naše 
oddělení, břízu za oknem, ze které čouhala doposavad pouze koruna. Hezky se na to setkání ohákla do 
barevného šálu. Tam venku opravdu ještě existuje svět! Jak svůdně a tichounce mne k sobě volá! Zatím 
však nemožno vyslyšet jeho volání. Marně bubliny bažinatých remízků a dna v blízkosti kořání mazlivě na 
mne špulí rtíky. Marně čertovské kameny v lese převalují pachuť louženého listí. Větrnému mlýnu ještě 
vábnička nedozrála. 
     Mojí doménou se ale brzy stává chodba. Nemohu se nabažit nejistého kolovratu kroků. Navrhuji 
žertovně ostatním belhavcům sestavit rychlou rotu. Návrh přestát lhostejností. Zato na pokoji teď žiju 
blaze. Povídáme si o rybách, o psech a o horách, o kamení osudu, o lese. Jak sladká nostalgie. Čas se, 
spolu s mými útrobami, poněkud umoudřuje, získávám přátele. 
     Ale co teď a co potom? Napořád už všude číhá onen nerovný, rozechvělý břeh nebezpečí. A do jak 
nejistého světa rozběhnou se moji blízcí!? Nezbývá než všechno ihned svěřit, nenechat zlojatostem 
zapustit háček, a spoléhat na prozřetelnost. Je bílá s velikým, bělostným mečem. Je čerstvá jako potůček, 
jak právě utržená luční květina. Neřeš to, úsměvně mne nabádá, stírá pel nejistoty a úzkosti. Není třeba 
se bát, že si něco budeš myslet špatně. 
     Probíráme s chlapy na pokoji živé mrtvé. Vymýšlím, co bych mohl místo kola dělat. Před dvěma roky 
mne na silnici srazilo auto, vyhýbám se tedy silnici. V lese mne zase potká tohle. Nejprve telefon v 



 23 

pohotovostní pozici obýval kapsu na zádech. Zlomil se mi o něj obratel. Na první pokus. Nyní sice 
bezpečně spočívá v kapsičce kola, ale zase staví se nedostupným. Jako by se mi vysmíval. Proklaté věci. 
Namísto, aby byly ku pomoci, kupí se výsměšně kolem člověka, snad aby ho udolaly. 
     Skutečnost je tak proměnlivě různorodá, že jeden neví, jak se k ní postavit. A k tomu ty hefťácké 
tanečky smeček věcí. Asi se budu více procházet. Dojedu někam vlakem a dál již po svých. Opráším 
turistické mapy cest ulítlostí zamlada. 
     Taky se strašně těším domů. Do mů. Do mojeho Mů! Všechno, co teď nemohu, jakoby se nacházelo 
tam. Jak strašně se těším na děti, na svojí milovanou ženu, dokonce i sám na sebe! 
     A Štěstěna? Ta mne vlastně nikdy neopustila! Můj sněhobílý anděl, moje Athéna bojovnice mne i na 
temných bouřlivých vodách vždy zachraňují. To potěšení stále chovám ve svém srdci. Děkuji Vám, 
přátelské bytosti! 
     Když se mi podaří jakousi vývrtkou vstát z postele, ihned směřuji ven z dveří. Po několika chodbách se 
však vždy zase skácím do postele. Neuvěřitelné, jak tělo brzy zmarní. A opět zbývá tolik času na 
nedobrovolný parochod myšlenek. Ano, vzpomínám si. Z nynějšího pohledu jako bych něco tušil. Občas 
drhly střelky úzkosti. Na zadním dvorku za hromadou dříví hrubý smirgl tušení. Taková ta vedlejší sousta 
myšlenek: Co až..., co když..., co kdyby..., možná potom..., anebo jen tenké ťukání pavučinky chvějící se 
ve větru. A já hlupák neměl dost ostražitosti, abych je odkázal do patřičných mezí. Člověk si zvykne i na 
to, na co by neměl. 
     A pak ten sen. O tom bych mluvit možná ani neměl, ale již se stalo. Víte, zapisuji si sny. Zajímavá 
činnost. Tenhle sen, uvedený v sešitě pěkně s datem, se mi vymstil. Popisuje, jak se nacházím v nemocnici 
za hříčného těšení se domů. Něco se zádama, líčí lakonicky. Zase ta tykadélka. Ale jak by měl člověk 
reagovat na takové podprahové sdělení? Úpěnlivě se modlit ke svým bohům! 
     Den “D” se konečně po výletech v říši nezadržitelných přání neochvějně blíží. Pojedu domů! Nemohu 
uvěřit takovému štěstí! 
     V tom lze snad shledávat výhodu toku času. Plyne. Jak se to s ním má ve skutečnosti, tuší málokdo. Ale 
nyní mne buldočí ústa nemocnice opravdu vyvrhla na dvůr. Všechno kolem nečekaně vlaje. Ploužím se 
do sanitky, zdravím spolucestovatelku do domovské části vesmíru, uléhám a cele se oddávám těšení se. 
Proč ne. Skutečnost se ke mně přece nyní obrací vlídnější tváří. Ovšem cesta sanitkou domů připomíná 
návrat křižáků z Cařihradu. Skal a stepí divočinou, proč ksakru nejede po normální silnici, úpím, jak mne 
výskoky vleže rozdělují na několik bolestivých částí. 
     Paní již saniťák více méně bodře vysadil v domečku na okraji lesa. Teď již cesta jistě poplyne bez 
větších úskoků, doufám. Ale netuším, jaké hrůzy se mohou skrývat pod pojmem zkratka. Jak podivný 
někdy úděl dobrých úmyslů. Ta žena jistě netuší, jak krušné chvilky mi připravila. Jak sanitka zběsile 
poskakuje, celý svět se třese křečí samovolných rozpadů a následných znovustvoření. Tenhle vesmír ještě 
ke všemu zřejmě usiluje o vítězství antihmoty! Jen pevnost vůle vyvolené a vír křídlatého máchání meče 
ochraňuje mne před nejhorším. 
     Stejně jako to začalo, zlovolný rej náhle končí. Víceméně v celku dorážím domů. Nemohu uvěřit, jaká 
úleva! Vymotal jsem se ze sanitky a otevírám dveře domu. Zaplavuje mne něco jako šťastná lítost. Tančit 
nelze, radostí tedy v kuchyni brečím jako želva. 
     Nedokážu ani popsat, jak moc se těším na svoje nejbližší! Doma, ach, jsem doma! Kdepak, již nikdy 
žádné dálky, blízkost! Což se mi muselo dostat tak silného úderu proto, abych tohle konečně pochopil? 
Blízkost, důvěřovat prozřetelnosti, mít víru v “mít rád”! (Blatná, 21.10. 2005) 

- L. V. (*1959) je básník a prozaik, žije v Blatné, působí jako soukromý učitel angličtiny a překladatel. 

 
* MILENA PÍSAČKOVÁ: Lidé se mě ptali, co je to ta akce Židle. Nuže, odpovídám, nejprve 
stručně: To se sejde hafo lidí ve Strašicích před hospodou U pily a každý si přinese svou židli 
libovolných rozměrů. Ve 14:00 se pak výprava odebéře do krásných brdských lesů, aby tam tu na 
posedu a okolo, tu na skále, exhibovala čtením básní a věcí nevšedních.  
     A teď podrobněji: Židle je podmínkou účasti, což má mimo jiné i tu výhodu, že pokud nevíte, kde je 
zmíněná krčma U pily, napojíte se na nejbližšího opodáljdoucího, který má židli, coby poznávací 
znamení, připevněnou na batohu. Tak jsem také učinila, a jelikož první židlař jménem Martin byl přímo 
ze Strašic, spolehlivě mě dovedl na místo srazu zkratkou přes louku. Když se pak židlaři krátce po druhé 
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hodině vydali dlouhým průvodem kamsi do neznáma v lesích, bylo možno vidět všechny možné způsoby, 
jak si s transportem židle poradit: někteří majitelé klasických dřevěných židlí si je prostě přehodili přes 
rameno jak pytel brambor, jiní je nesli v batohu nebo na batohu. Někdo vymyslel vychytávku a popruhy, 
kšandy či jim podobné provázky si připevnil přímo na židli, takže ji nesl na zádech místo batohu. Nejvíc 
na to vyzráli ti, kteří poněkud nestylově zvolili židle z nejrůznějšího plastu anebo miniaturní dětské a 
trpasličí židličky či stoličky: co do hmotnosti se tyto druhy sedacího nábytku nikterak nepronesly a ještě 
si s nimi mohl jejich nositel pohupovat, hvízdaje si do kroku. Řada lidí s sebou kromě židlí vedla také 
pejsky, pár jedinců děti a někteří lahvičky s alkoholem na zahřívání, neb byl studený a zatažený říjnový 
den. 
     Jako první jeviště a dějiště autorského i neautorského čtení byl vybrán posed poblíž lesní paseky 
s bujným kapradím. Poté, co vedoucí výpravy na něj vylezl, lidé si rozestavili židličky kolem a vzhlíželi 
k němu nahoru jako k pánubohu. Pánbůh nás spočítal a napočítal 65 ks. Trochu přespříliš pro někoho, 
kdo očekával víceméně komorní výpravu, kde si všichni budou za pár minut tykat a oslovovat se křestními 
jmény. Pan vedoucí, v dobromyslném a přívětivém růžolícím obličeji ne úplně nepodobný panu doktoru 
Novotnému, poté zahájil četbu nejprve neautorskými a humornými básněmi o zvířátkách a poté přešel 
k vlastní tvorbě. Několik lidí ho oslovovalo “Matěji”. Vrcholné Matějovo dílko bylo zřejmě čtyřverší, 
které znělo přibližně takto: Na budku ToiToi/ usedl včelí roj./ [ten, co právě seděl uvnitř] zvolal oj, oj/ 
když vypouštěl Prazdroj. Začínalo se mi zdát, že akce se v mnohém odchyluje od literárního čtení a 
přibližuje se pouhé sobotní venkovské kratochvíli, neboť obsah těchto básní až příliš připomínal zábavné 
hospodské historky. Rozhodně to však nemějme Matějovi za zlé, vždyť akci pravděpodobně vymyslel, 
svolal a dosáhl masové účasti publika, což je obdivuhodné.  
     Další blok čtení probíhal opodál na skále a okolo, s pěkným výhledem na zalesněné údolí. Mezi jinými 
svou tvorbu představil i Asoňák Tomáš Makaj a populární Dan Mikeš, při jehož “mám rád latexový 
kalhotky a bundy/ a v nich zapařený…” se nejedna vesnická panička začervenala. Natolik zahrál svou 
roli dobře a opravdově.  

Pak už jen pršelo a pršelo, někteří odvážlivci četli i v dešti a značný úspěch sklidil zejména chlapík s 
vlastnoručně nakresleným plakátem “Deskriptivní báseň morbidní” a k tomu ráčkovací recitací o tom, 
kterak hrobník skolil rýčem havrana. Poslední blok čtení a snad i výstava fotek a obrázků se odehrály v 
restauraci Koupák, my přespolní jsme se však již v té době odebrali na cestu k domovu. (Plzeň, 24.10. 
2005) 
- M. P. (*1980) je básnířka a prozaička, žije v Plzni, po absolvování Pedagogické fakulty ZČU působí jako učitelka jazyků. 
 

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 22.11. 2005. Těšíme se na Vaše příspěvky! 
(V elektronické podobě potěší…) 
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