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

Ročník XIV, 2005, letos Listy č. 12 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 107) z 29. 11., stran 24, 

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

jako barevné bříško Plže č. 12/2005 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit,  

je v umění převádět to, co cítí,  

na to, co chce, aby cítili druzí. 
 

(Albert Camus) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V RESTAURACI ALCATRAZ.  “Alcatraz 

je špatné místo pro špatné lidi!” hlásala onehdy reklama TV NOVA a zvala národ ke sledování 

sobotního thrilleru Na pokraji smrti se Stevenem Seagalem v hlavní roli. - Ani nás nepřekvapilo, když 

těsně před říjnovým posezením nám přišel následující e-mail: 

 

     Od DANIELA MIKEŠE: …je mi to líto, ale dnes se na sraz Ason-klubu nedostavím... jednak mám 

něco neodkladného k vyřízení a za druhé sabotuji Alcatraz... jednoznačně a nahlas a veřejně protestuji 

proti srazům AK v tomto podniku... přes léto je Jabloň uzavřená - tak to se dá pochopit, ale jinak??? 

…argumenty jako větší výběr z jídelníčku jsou pro mě nepochopitelné, nejsme přeci gastronomické 

sdružení... alespoň si člověk udělá představu, co je a co není v životě důležité... docela mě to mrzí, ale 

nemohu si pomoci... těším se na příští sraz AK – kdekoliv ...pokud v Alcatrazu, tak nevím, nevím... s 

pozdravem Daniel Mikeš (Plzeň, 27.10. 2005) 
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     Devět Asoňanů se na tom “proklatém” místě přece sešlo a společně nás to na Dana trochu mrzelo. 

Byli tam Milan Čechura, Lubomír Mikisek, Marek Velebný, David A. Šakal s Kašičkou i Jiří Č. 

Ulrich s pozvánkami (nedal nám je, jen ukázal) na vlastní představení v Divadle Dialog. Milena 

Písačková přijela přímo z vernisáže v Třemošné a vyprávěla o strašické akci “Židle”. (Je správně ta 

Židle, anebo ty Židle, kdoví?) Helena Šlesingerová vyložila na stůl nikoli karty, ale poslední číslo 

Hosta s recenzemi na nové sbírky Viktorky Rybákové a Tomáše T. Kůse. Taky knížečku Kateřiny 

Kováčové – držitelky letošní Ceny Jiřího Ortena (která má s námi tolik společného - jako host 

publikovala v Plži!), a sbírku tajemného P. N. Pališe Bařtipánské splitko (Plzeň, 2005) z ještě 

tajemnějšího “nakladatelství” Arkebuzna Art. Nová básnířka Radka Prokopová si prý původně 

myslela, že se uživí poezií, ale z redakce, kam verše poslala, jí nakonec snad ani neodpověděli. 

Nemocný David Růžička se omluvil (co asi dělá “Růžičkův” básnický vlak?). Vzpomínali jsme na 

Milana Šedivého. Docela hezky jsme si povídali na téma horor v literatuře a ve filmu: kterak se přitom 

bojíme, jak to či ono prožíváme, jaké to je číst si sám v knížce a ze strachu ji odhazovat a se strachem ji 

zas číst znovu... Je krásné bát se u knížky, když venku zuří reality show! 

 

* DEN POEZIE – POEZIE V SEDMÉM NEBI. Co tomu říkal Karel Hynek Mácha tam nahoře, jsme 

se bohužel nedozvěděli. Ve středu 16. listopadu 2005 jsme sfoukli sto devadesát pět svíček na jeho 

pomyslném narozeninovém dortu, a snad abychom mu byli blíž, celý letošní týden jsme si nazvali 

Poezie v sedmém nebi. (My nic, my muzikanti, to oni tam v té Praze!) – Jednalo se o sedmý ročník. A 

sedmička – posvátné číslo. Nebeské sféry nad sebou odpovídají různým hierarchiím nebeských bytostí 

anebo různým stupňům očisty duše. V sedmém nebi musí být blaze. Básníkům narůstají křídla, zástupy 

andělů… Až já půjdu do nebe, vzpomenu si na tebe… V pětadvaceti českých městech vzpomínali.  

     Například chebská knihovna uspořádala čtení básnířky Aleny Vávrové. V městské knihovně 

Horšovský Týn vyvrcholilo Literární shrabování. Na vernisáži se prý sešlo ohromné množství hostů a 

nechyběli ani autoři básniček, povídek a dalších drobných děl. Devátý ročník obeslalo 39 autorů, jejich 

příspěvky pak byly čteny, vystaveny a otištěny v tradičním, ještě teplém Almanachu. V obvodní 

knihovně v Plzni na Lochotíně zas byly slavnostně vyhlášeny výsledky literární soutěže Kniha 

v básních. Pořadatelé obdrželi 133 děl od autorů ve věku 7 až 83 let.  

     Ason-klub, ten si připravil 19.200 kusů “Básniček do dlaně” na lístcích osmi různých barev, od 

dvaceti čtyř různých autorů napříč věkovým spektrem. Svěřil je plzeňským knihovnám a také Kulturní 

kavárně Jabloň. Zejména mladí návštěvníci nás mile překvapili – básně si brali víc než dobrovolně, 

mnozí si odnášeli od každého a jenom v prvním patře knihovny jsme rozdali stovky básní. Na modrých 

listech papíru s podtiskem oblačného nebe visely verše na patnácti místech Plzně, i na schodech a ve 

výtahu. 

     Ve vstupní hale Ústřední knihovny pro děti a mládež se díky básnířce Mileně Písačkové v úterý 15. 

listopadu 2005 v 19:00 hodin uskutečnila vernisáž malé výstavy fotografií s názvem Současný 

plzeňský literární život. Vypůjčila si jméno Plže a myslela to dobře. Nabídla jedinečný pohled do 

zákulisí plzeňské literární scény. Cílem výstavy bylo přiblížit lidem, “jak se žije” současným básníkům 

i dalším tvůrcům, nejen z řad plzeňského Ason-klubu. Zachycovala jak portréty jednotlivých osobností, 

tak i reportážní snímky z autorských čtení a společných setkání.  

 

     Milena Písačková (*1980) se kromě portrétní fotografie zabývá zejména fotografováním přírody a 

krajiny. Její další doménou jsou sportovní reportážní snímky, především z oblasti cyklistických závodů. 

V současnosti používá sedmimegapixelový digitální fotoaparát SONY DSC V3. Plánuje realizaci 

dalších dvou výstav - první z nich s názvem Korsika by se měla zaměřit na reportážní cestovatelské foto 

přibližující tento pozoruhodný ostrov. Druhá výstava s názvem Bikeart by měla nabídnout obsahově a 
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kompozičně zajímavé cyklistické snímky. Kromě fotografování se Milena Písačková věnuje tvůrčímu 

psaní (poezie a kratší povídky) a cyklistice na aktivní úrovni (závody cross-country horských kol a 

MTB maratony). Žije v Plzni, kde působí jako lektorka angličtiny a češtiny pro cizince. 

 

      Návštěvníkům se kromě pohoštění dostalo navíc autorského čtení. Místo andělských zpěvů tu, 

pravda, vrněl centrální mozek knihovny – server, taky teplota v místnosti odpovídala spíš té pod 

kotlem… Vladimír Babnič zahrál a zazpíval na úvod, básníci Pavel Jonák, Martina Šimánková, 

Radka Prokopová a Milena Písačková přednesli své nejlepší texty, Lucie Koutná přidala už 

populární pohádku Tři oříšky pro veverku a Jiří Č. Ulrich potrápil přítomné veršovanými hádankami 

na jména českých žen. V hledišti seděli další poeti: Tamara Kopřivová, Markéta Čekanová (tentokrát 

převlečená za redaktorku Mladé fronty Dnes), Helena Šlesingerová, Lukáš Kudrna…  

      Markéta o výstavě napsala (ČEKANOVÁ, Markéta: Mladá básnířka fotografuje poezii. = MF Dnes, 

r. XVI, 2005, 19. 11., příl. Plzeňský kraj, s. C/4.) a dokonce o nás mluvili v televizi! Byla to Zora 

Šimůnková, ve středu 16. listopadu ve 21:15 na ČT24 v pořadu Kultura24 (www.ct24.cz).   

 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V SEDMÉM NEBI. Po přečtení úvodní věty 

mnozí možná nabyli dojmu, že díky Máchovu Dnu poezie se do sedmého nebe povznesl rovnou celý 

Ason-klub a dokonáno jest. Čtvrtek 24. listopadu 2005 se však bohužel opět významně nezapsal do 

literárních dějin (ani těch plzeňských). Do restaurace Sedmé nebe se nestoupá, nýbrž sestupuje, a od 

pekelného Alcatrazu se její sklepní prostory (o něco světlejší a vzdušnější, pravda) liší vlastně pramálo. 

K magické sedmičce jsme se přidali počtem třináct. Lubomír Mikisek, Milan Čechura a Jiří Č. 

Ulrich “dělali tajnosti” – cosi zapisovali do notýsku, nad něčím se tu dohadovali, něčemu udělovali 

body.  J. Č. U. pustil do oběhu z obou stran hustě popsaný papír – po Internetu se seznámil s paní X.Y., 

básnířkou, a nyní spolu na dálku hrají hru na společné psaní – střídavé doplňování veršů. První výstupy 

nebyly špatné. Z Ireny Velichové jsme páčili zážitky. Zúčastnila se nedávno workshopu s Petrem 

Vášou nebo křtu povídkové sbírky Zory Šimůnkové v pražské kavárně Obratník. (Ještě že máme od 

Zory fotografie, na nichž Irena tančí a Zora vypadá růžově.) Lucie Koutná spěchala do Čajírny. 

Helena Šlesingerová přišla s článkem o výstavě Mileny Písačkové v knihovně a otevřela debatu o 

oslavách patnáctého výročí Ason-klubu, které nás čeká příští rok v březnu. Spolu s Kašičkou 

Kašákovou pak vybírala potenciální hosty. (Můžeme pozvat třeba Umberta Ecca, jenže ten asi 

nepřijede…) David A. Šakal v polovině večera podle odlákal skupinu pěti autorů do Divadla Pod 

lampou na koncert Psích vojáků. Milena Písačková si ani nestačila odložit. A Pavel Jonák druhý den 

snad ani neudělá zkoušku?! Zbylí zůstali sedět u lampičky. Svatava Heinlová s Radkou Prokopovou 

si povídaly o poezii, o životě, o rodině a o práci. A Marek Velebný, jenž Sedmé nebe velebil a zamluvil 

v něm pro nás stůl, dorazil jako poslední, neboť bez práce nejsou koláče a pro pekaře to platí dvojnásob.  

* 

OPRAVA 
 

* Vstupte do Ason-klubu - omládnete! Něco takového vám nezajistí ani sebelepší salon krásy, náš 

tiskařský šotek možná ano! Po řadu měsíců například ubíral jeden rok Davidu Růžičkovi a nikdo (ani 

David sám) se nad tím nepozastavil. Martinu Ulčovi – Měsíčkovi škrtl raději hned roky dva. Nestuduje 

totiž kvintu, jak bylo minule chybně uvedeno, ale už septimu A Masarykova gymnázia v Plzni. 

Omlouváme se!   

* 
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SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* SLAM POETRY 2005. Ve středu 5. října 2005 v 19:00 hodin se v prostorách Moving station - staré 

nádražní budovy v Plzni na Jižním předměstí - uskutečnilo regionální kolo Slam poetry, klání 

v netradičním podání autorské poezie. Třetího ročníku se zde zúčastnilo 8 soutěžících a pořadatelé 

uvítali více než 160 platících diváků.  

 

     Od JIŘÍHO Č. ULRICHA: Ptali jste se na Slam poetry… 

     Neznám jména účastníků ani pořadí účinkujících. Myslím, že jsme se umístili v horším středu. 

Vyhráli to rappeři, a to jsme nebyli. Dan skákal jako opice a řval jako tygr opět se spoustou slov typu 

“kurva”. Štýbr byl kultivovaný, příjemný a přirozený, ale vzhledem k atmosféře poněkud méně 

průrazný. Já můžu být rád, že nikdo nepískal a docela dost tleskali, ovšem taky jsem byl poněkud 

křečovitý a nerozehrál jsem to, jak by bylo třeba… (Plzeň, 12.10. 2005) 

 

 
 

* PŘÍBYTKY TOMÁŠE T. KŮSE. Plzeňský básník a bývalý umělecký manažer Kulturní kavárny 

Jabloň Tomáš T. Kůs (*1978) vydal novou knížku! Sbírka veršů s názvem Příbytky (Brno, Weles 

2005) vyšla s přispěním Střediska západočeských spisovatelů a dokonce už byla chválena v tisku. 

Recenzent Miroslav Chocholatý na stránkách Hostu mimo jiného píše: “…V Kůsově poezii je něco 

neuchopitelného a tajemného. Civilní prostory se mísí s představou nebo snem v bdělém stavu. Přitom 

básník umanutě hledá poezii v místech ,důvěrně neznámých´, kde život jen nerad odhaluje svou tvář. 

Jde cestou existenciální linie současné tvorby, v jejímž prachu už teď zůstávají výrazné stopy.” 

(Sedmkrát z ptačí perspektivy. = Host, 2005, č. 8, s. 64.)  A teď pozor: v knihkupectví kniha stojí 90,- 

Kč, na www.kosmas.cz si ji lze objednat za 80,-  a přímo u autora (tomastkus@centrum.cz) za pouhých 

70,- Kč!  

 

* IRENA VELICHOVÁ V SOUTĚŽI NEPIŠTE DO ŠUPLÍKU 2005. Městská knihovna Kladno 

nedávno vyhodnotila VII. ročník literární soutěže pro autory do dvaceti let Nepište do šuplíku. 

V kategorii 16 – 20 let získala Irena Velichová (*1987) ze Starého Plzence za poezii 1. místo! 

Oceněné verše si lze přečíst na webových stránkách http://www.mkkl.cz/velichova.htm.  

 

* KATEŘINA PÁNKOVÁ V SOUTĚŽÍCH MĚLNICKÝ PEGAS A TÝNIŠŤSKÝ LITERÁRNÍ 

PARNAS 2005. V sobotu 5. listopadu byly v Kulturním centru města Týniště nad Orlicí slavnostně 

vyhlášeny výsledky VI. ročníku soutěže Týnišťský literární Parnas. Klání se letos zúčastnilo 36 

autorů z celé republiky a práce byly hodnoceny v sedmi věkových či žánrových kategoriích. 

Z dvaadvaceti možných ocenění jich přísná porota devět raději neudělila. O to více se radujeme, že 

plzeňská básnířka Kateřina Pánková (*1985) dosáhla mezi autory poezie 19 – 25 let na nejvyšší 

příčku. Více na http://parnas.zde.cz. 

  
     Od KATEŘINY PÁNKOVÉ: …tento měsíc byl poměrně úrodný, co se týče balíčků, které ke mně 

připutovaly z různých koutů republiky. V nich byla oznámení, že jsem získala čestné uznání v Mělnickém 

Pegasu a zvítězila jsem v Týnišťském literárním Parnasu, samozřejmě v kategoriích poezie... 

Omlouvám se, ale byla ve mě neudržitelná touha se pochlubit. Přeji krásné dny! Kateřina Pánková 

(Plzeň, 20. 11. 2005) 

mailto:tomastkus@centrum.cz
http://www.mkkl.cz/velichova.htm
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* LITERÁRNÍ STRAŠICE KARLA VOKÁČE 2005.  V pátek 21. října 2005 v 18.00 hodin byly ve 

společenské místnosti Základní školy Karla Vokáče slavnostně vyhlášeny výsledky I. ročníku ceny 

Literární Strašice Karla Vokáče. Soutěž společně vyhlásily základní škola s tamním obecním úřadem. 

Na programu bylo kromě vyhlášení výsledků také pásmo hudby a poezie, odborný seminář a výstava 

poezie a dokumentů týkajících se života Karla Vokáče. Přihlásilo se 37 autorů z celé České republiky, 

někteří obeslali obě žánrové kategorie. Věk soutěžících se pohyboval v rozpětí 11 – 76 let! Porota, ve 

složení Věra Šmolíková-Vokáčová (učitelka), Alena Seidlová (profesorka českého jazyka z Prahy), 

Jaroslav Šlejmar (básník, člen Obce spisovatelů) a Tomáš Makaj (místní učitel a básník), konstatovala, 

že úroveň příspěvků byla velmi vysoká. V kategorii poezie autorů do 17 let získal 1. místo Václav 

Dostál ze Studénky, 2. místo Vít Procházka z Horažďovic a 3. místo Hana Šustková z Úpice.  

Z básníků bez omezení věku nejlépe zabodovali Jiří Hort z Ostravy, Jan Těsnohlídek z Krucemburku 

a Luboš Tesař z Jemnice. Z nejmladších prozaiků porota ocenila Romana Krejčíka z Cheznovic, 

Michala Víta z Nýřan a Markétu Hnátkovou z Ostravy. V kategorii prozaiků bez věkového omezení 

pak na prvním místě Blanku Spáčilovou z Mirošova, na druhém Jana Řehounka z Nymburku a na třetím 

Petra Střešňáka z Prahy. 

 
     Od TOMÁŠE MAKAJE: …V programu vyhodnocení literární soutěže na úvod vystoupil Patrik 

Štych s básní od Karla Vokáče. Poté přečetla paní ředitelka Mgr. Eva Válková životopis tohoto 

strašického učitele a básníka. První část pásma zakončilo vystoupení skupiny Pěttet pod vedením ing. 

K. Krále, která se představila zhudebnělou poezií věnovanou Strašicím. Po krátké přestávce zahráli na 

kytary pan učitel Procházka se svým žákem Eduardem Hublem. Následovně  zarecitovala Kamila 

Žováková báseň od Víta Dostála. Hororový příběh “Deník Petra Duba” od Michala Víta v podání  

Lucie Procházkové nenechal nikoho z přítomných sedět v klidu. Mezihry mezi jednotlivými výstupy 

zajistili pan učitel Procházka a Šilhánek. Dále v  pořadu zarecitoval  Daniel Mikeš výběr z básní Jana 

Těsnohlídka a Jiřího Horta. V závěru se představil Petr Matějka s prozaickým textem “Guláš na 

rozloučenou” od ing. Blanky Spáčilové z Mirošova a výběrem básní Luboše Tesaře.  

     Program vyhodnocení soutěže doprovázela výstava “ Karel  Vokáč básník a učitel”. Na této výstavě 

byla vystavena celá řada dokumentů z jeho života a umělecké tvorby. Vrcholem literárního a hudebního 

pásma bylo vyhlášení výsledků a předání diplomů s věcnými cenami. Závěrem bych chtěl poděkovat 

paní starostce Mgr. Zdeňce Drahokoupilové a radě obce za finanční podporu, která byla soutěži 

poskytnuta. Dále děkuji porotcům za trpělivost při hodnocení příspěvků a všem účinkujícím za jejich 

ochotu a kvalitní výstup. Tomáš Makaj (Strašice, 25. 10. 2005) 

 

Blanka Spáčilová 
 

KLAVÍR KONTRA JEZEVČÍK 

 
     “Tak se mi zdá, že ta naše holka nedělá s tím piánem žádné pokroky,” prohlásil jednou tatínek poté, 

co byl náhodou svědkem mé hodiny klavíru u tetičky. A měl celkem pravdu. Teta za hodiny od nás nic 

nebrala, to patřilo k příbuzenským službám. Taky si s tím moc starostí nedělala. V kuchyni míchala 

guláš a jedním uchem poslouchala moje brnkání. Občas zazpívala: “Fíís! Ještě jednou od repetice.” A 

tak jsem klimpala pořád dokola, nemastně a neslaně tak dlouho, až mi tatínek našel jinou učitelku. “Je 

to metr ženská a bude se ti věnovat. Radši zaplatím, ale ať to k něčemu vypadá,” uzavřel jednostrannou 

debatu. 

     Tak jsem se dvakrát týdně ve zdraví prošla přes celé město, kus za Saský most, skoro až k Lochotínu, 

protože když už táta platil hodiny, muselo se ušetřit aspoň za tramvaj. Stará paní Lexová byla opravdu 

metr ženská, muziku brala od podlahy a při hodině muselo všechno klapat jako ve vojenské kapele. To 

se mi líbilo. A možná by ze mne nějakou jiskřičku vykřesala, kdyby... Vždycky se najde nějaké kdyby. 



 6 

Tohle se jmenovalo Džekoušek, Džeky, Džekýnek a byl to starý a rozmazlený jezevčík. Psisko zmlsané a 

tlusté, miláček a společník, zkrátka něco živého pro potěchu. Co měla taky stará paní dělat jiného, než si 

pořídit psa, když její jediná dcera zůstala na ocet, takže na vnoučata nebyly vyhlídky. Pěstovala muziku 

a chovala psa. Oboje současně a náruživě. Posadila se vedle mne ke klavíru, Džekouška na klíně. Pan 

Džeký na té drobné dámě vypadal jako malý hroch, líně se vyvaloval a tvářil se vítězně. Ale nesmírně 

páchl a plácal packami po klávesách. To mě rušilo, paní učitelku ne. Ta dokázala s hrochem na klíně 

zahrát i Jiřinkovou polku. 

     “Se smradlavým jezevčíkem u klavíru vysedávat nebudu,” vzbouřila jsem se doma. A myslela jsem to 

docela vážně. Trochu jsem tím tatínka ranila, ale hodiny přece jen odřekl. Že mám moc práce se školou. 

Kajícně jsem se vrátila k tetičce. Vůně guláše se ke klavíru hodila přece jenom lépe. A tak Džekoušek 

zahrabal můj další hudební růst. Ale možná to bylo úplně jinak, možná jsem jenom neměla tu správnou 

krev. Protože muziku prý člověk musí mít v krvi a pak ho od ní neodradí nic. Ani páchnoucí psisko. 

 

ENTENTYKY 
 

     V čase, kdy chleba nepadal namazanou stranou dolů, kdy nebe nepatřilo jen vlaštovčímu 

namlouvání, kdy nebyl jistý zítřek ani příští hodina, v tom čase i spánek býval průsvitný a lehký. Musel 

být, protože co by sis jinak počal, člověče, sám v pelechu, kdyby ti upadlo půl pokoje, kam bys letěl 

z třetího poschodí - do nebíčka, do peklíčka - tak jen pěkně upaluj mezi uhlí, brambory a plynové 

potrubí, jen pěkně utíkej s tím svým uzlíčkem majetku za pár pětek... 

     Hůu-hůu-hůu - to se zase dneska nevyspíme. Tak šup na sebe hadry, radši kabát navíc, za dvě minuty 

jako na vojně a ještě tašku, baterku, doklady a honem pootevřít okna. “Kde vězíš, Ludvo, no zase na 

trůnu. Tak pohni, Motlojc už utíkají!” A tatínek, kaťata v hrsti, to bral po třech schodech, až když okna 

měla už třesavku. 

     “Jste tu všichni? Tak honem, zavírám,” a paní Srbová, co byla domovní CPO a měla na starosti 

písek, kýble, lopaty a jiné harampádí pro ten případ, rychle přepočítala své ovečky a spustila: “Tady 

musí bejt volnej průchod a s těma dětma jděte až na konec, tam je zeď silnější. A nestůjte mi u toho 

plynu, copa kdyby...” “Kdyby to sem šoustlo, je nám to stejně prd platný,” bručel starý pan Ulč, co 

dělal s maminkou v truhlárně. A paní CPO mluvila dál a přitom pořád něco žvýkala, nikdo jí stejně 

nerozuměl a pan disponent Kafka jí říkal, že nemá jíst, když mluví, a ona, že jí to nevadí, a mlela dál. 

Když se ale blížil těžký hukot, docházela všem řeč. Ententyky - přeletí, nepřeletí, přeletí... “Hvízdá, 

slyšíš?” 

     Když shazovali blízko a jednu po druhé, každá napřed hvízdala. Snad na vteřinu, na dvě, snad jenom 

na zlomeček ztuhlo chlapské bručení a ženský otčenáš a detonace vpustila závan sobeckého ulehčení, 

pro teď, pro tuto chvilku, sotva jen pro dvojí nadechnutí, než zazpívá další. A staří mazáci hádali, jak je 

daleko k božímu dopuštění a jak dlouho se rovná koberec, když Bezovka to vzala zkrátka, ale Drážďany 

duněly celou věčnost. V takových chvílích se bál i ten, co tvrdil, že má pro strach uděláno, protože 

každý, kdo má rozum, se bojí, a když sedí bezmocně v díře, tak dvojnásob. To jenom Evička Motlojc si 

klidně čůrala na uhlí, to jenom já měla představu, že když jsme pohromadě, nic nám neublíží, a kde je 

máma s tátou, je bezpečí, to jenom mě strach obcházel velkým obloukem, aby nepromáčkl tu křehkou 

skořápku jistoty, to jenom dětem a bláznům stačí tak málo – sancta simplicitas s právem omylu.  

     Ale pak jednoho voňavého rána, kdy se válce odměřovaly už jenom dny a týdny, vyklubal se z 

růžového oparu pětadvacátý duben, den černý a krutý, barbarský, podlý, den škodolibý a zákeřný, aby 

ve jménu byznysu za pár minut rozšlapal Škodovku, Karlov, Skvrňany i tu tenkou křupinku jistoty a 

strach se protáhl, přiškrtil a zašklebil - tak co, ty nedochůdče jedno, už se umíš bát o mámu, o tátu, co 

jsou tam někde v tom pekle, už víš, jak chutná strach a nejistota, už víš, jaký jsi bezmocný červík? 

Všechno jsem už věděla. Ve válce se dospívá rychle. 



 7 

- B. S. (*1929 v Plzni) je matkou klavíristy Eduarda Spáčila, dříve pracovala jako účetní, nyní žije v Ústavu sociální péče 

Harmonie v Mirošově na Rokycansku, píše drobné prózy, je autorkou dosud nepublikované sbírky povídek Střepy a 

střípky. 

* 

FÉNIXOVY CESTY 
 

* HEDVIKA BARTOŠKOVÁ: Ahoj kamarádi, o prázdninách jsme vyrazili s několika drsňáky do 

Rumunských hor, luhů a hájů. Včera se nám podařilo konečně dokončit deník z této akce včetně fotek a 

“hodit to na net”. Je to na adrese http://rum05.wz.cz. Srdečně zvu k prohlídce. Zároveň uvítáme 

veškeré připomínky, kritiky, náměty, nápady, dotazy a návrhy. Přeju hezké sváteční dny. Hedvík (Plzeň, 

17. 11. 2005) 
- H. B. (*1983) je básnířka, žije v Plzni a zde také studuje stomatologii na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

 

* HELENA GLATTEROVÁ: Zamykání hradu ve Velharticích (28. - 30. 10. 2005): 

     V průběhu celého pátku jsem se modlila hlavně za to, aby se všichni, kdo do Velhartic chtěli, tamtéž 

také nějak dostali… Jakožto nouzový organizátor suplující nemocného Davida Růžičku jsem cítila 

možná zbytečnou odpovědnost za všechno a všechny, včetně opozdilců, kteří se hlásili na hromadnou 

jízdenku a stále nebyli v dohledu, ale hlavně ani na příjmu. Ale nakonec jsme se všichni ve slušném 

počtu 13 kusů disciplinovaně shromáždili pod hutníkem a začali se pomalu představovat a sbližovat. 

Poněkud pozdní nájezd na samotný vlak způsobil, že jsme se, byť se společnou jízdenkou, kvalifikovali 

na místa sice volná, nicméně rozmístěná v prvním a pak až v posledním vagóně. Na můj dotaz 

průvodčímu, zda je to velký problém, jsem si nebyla jista, zda mě nepovažuje za provokatéra. Ale do 

Klatov nás dojet nechal. Z Nemilkova jsme pak ověšeni, jak se sluší a patří, veškerou možnou i 

nemožnou bagáží, vyrazili po některým z nás známé okresce do Velhartic. Cestou jsem vyřizovala s naší 

plzeňskou spojkou – původně otcem celé výpravy Davidem – esemeskovou korespondenci, díky níž jsem 

se dovídala, kdo další a proč tentokrát nepřijede. Na hrad jsme dorazili za smrákání a okamžitě uvedli 

do chodu rychlovarnou konvici, neb doba ledová je doba ledová a Pošumaví je prostě Pošumaví. Večer 

dorazili ještě čtyři další lidé – motorizovaní Helča Šašků s přítelem Honzou a naše milá kamarádka, 

známá některým z domaslavských akcí, Jitka Marečková. Dorazila se svým stejně milým přítelem 

Robertem i přes to, že je jejich motorová ekvipáž nestoudně nechala na holičkách a oni tak museli zvolit 

příjezd pozdně večerním vlakem spojeným s pochodem setmělým Velhartickem. To si zaslouží úctu, neb 

znám spoustu jedinců, pro něž by to bylo dostatečnou výmluvou pro to, aby nepřijeli. Páteční večer jsme 

zakončili již tradičním výletem na místní hřbitov (poslední dobou mám pocit, že kdyby tam místní začali 

vybírat vstupné, už by mohli dávno opravit i tamní kostel). Vše se samozřejmě neobešlo bez již též 

tradičních hrůzostrašným historek – noc byla hvězdnatá, cestou zpět jsme obdivovali klenoty podzimní 

oblohy… Někteří z účastníků pak měli neodbytný pocit, že den musí korunovat ještě posezením 

v hospodě, a jen málo z nás se tak sešlo kolem stolu v kuchyňce u kytary, kterou si ode mne často 

půjčoval i Ljoša – náš nový kamarád z Ukrajiny, jenž nás častoval nyvými a vpravdě procítěnými 

interpretacemi písní a balad ze slovanského východu… (Utkvěla mi hlavně ta o jakémsi poručíkovi 

Galicinovi, který vždy v refrénu tklivě prosí o stakan, aby mu nalili.) Krátce po deváté hodině se nám 

ozval sám velký a všemi postrádaný D. R., jenž prostřednictvím mého telefonu uskutečnil cosi jako 

“telemost” a otcovsky pohovořil se všemi, kteří právě nedřepěli v nějaké putyce. Noc proběhla celkem 

normálně, až na to, že se tentokrát netopilo, takže například já jsem usínala jen chvilkami, mezi kterými 

mi hlavou donekonečna znělo Nohavicovo poněkud modifikované: Když se snáší noc nad střechy 

Petěrburgu, padá na mě MRÁZ…  

     Druhý den jsme se po snídani a lehkých “bojích” o koupelnu podle úmluvy dostavili v 10 hodin na 

hrad, kde nás paní Anděla (kastelánová) seznámila s konkrétnější podobou všech soutěží a stanovišť, 

která hrad v rámci slavnosti Zamykání připravil, a mj. zapůjčila Johnovi krásný růžový ručník – načež 
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začalo obsazování účastníků do nejrůznějších rolí – od těch tradičních, jako časoměřiči, dvojice pro 

úvodní prezentaci a závěrečné vyhodnocování výsledků, přes “vydlabavače” speciálních chlebů na 

hradní guláš pro soutěžící, kostýmovaných osůbek na soutěžních stanovištích pro děti až po hrabače 

listí na soutěžní trati a odborný a tvůrčí dohled v “lampiónové dílně”. S hrdostí mohu prohlásit, že se 

podařilo zaangažovat a obsadit všechny účastníky našeho fénixího náletu – a to včetně dvou dalších 

dorazivších, Pepy Korouse a Petry, jinak známé jako Katka.  

     Vše probíhalo bez problémů až na stále hrozivější Damoklův meč v podobě zjištění, že docházejí 

gulášové chleby a možná i samotný guláš – ježto spousta lidí přijela hlavně kvůli Davidovi (který nám 

ochořel) a pak kvůli slibovanému guláši, bála jsem se určitých výčitek – ale všichni byli skvělí, téměř 

nikdo si nepostěžoval a navíc v podvečer se zjistilo, že guláš ještě zbývá (a to i přesto, že si ho spousta 

vykuků chytrácky vyzvedávala nikoliv za k tomu účelu vyrobené poukázky, ale za hradní diplomy) – 

takže snad přeci jen většina našeho fénixího lidu netrpěla hladem, někteří si došli i pro nášup. 

     Program jako takový zakončilo šermířské vystoupení doprovázené scénickou hudbou a korunované 

ohňostrojem, umístěným na proslaveném hradním mostě. Po jeho skončení se vydal celý, částečně 

olampiónovaný průvod na pochod do podhradí, kde na náměstí u prázdné kašny mezi kostelem a 

hospodou U Donáta, resp. U Bílého Beránka pronesl hradní trubadúr (byť s bubnem) slavnostní 

zamykací projev, v němž neopomněl zdůraznit, že ač to mohlo vypadat, že ti největší hrdinové jsou muži 

se zbraněmi (např. šermíři), zvláště děti by měly ocenit ty mnohem větší hrdiny, hrdiny všedního dne – 

své rodiče… S tímto posláním se shromáždění rozešlo – někdo zapadl k Donátovi, někdo do Kovárny a 

pár z nás se odebralo zpět na ubytovnu, kde už pro nás svědomitý Josef Korous připravoval svoji 

neodmyslitelnou Dátu Masalu… a opět  kytara. A opět Poručík Galicin. 

     Nedělní ráno pak patřilo už poněkud hektičtějším přípravám na vyklizení a opuštění ubytovny – takže 

po časném budíčku, různých snídaňkách a přesnídávkách, frontách na koupelnu s integrovaným 

záchodem (unisex), následoval úklid, jejž si mezi sebe spravedlivě rozdělily všechny naše podskupinky. 

Ještě rozloučení s vedením hradu, poděkování za ubytování a skvělé zážitky, vyzvednutí si milé výslužky 

v podobě zbylých perníkových klíčů a pak už já a mých pár věrných odpochodovalo do Nemilkova na 

vlak do Klatov. Tam jsme se v pěti (Pepa, Kristýna, Ljoša, Petr a já) ucházeli o půvab prostor proslulé 

čajovny U Dobré paní, když jsme předtím byli krátce poobědvali v místní pizzerii. Škoda, že ostatní 

nezavršili program spolu s námi nad šálky voňavých čajových nápojů, byla to skvělá tečka za celým 

programem. 
- 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 v prosinci? 

     Popravdě, po té, co obětavá Glatterin za mne táhla 90 % procent akcí v tomto školním pololetí, 

začínal jsem propadat skepsi. Nicméně, ještě na konci listopadu se podařilo dát dohromady ohrožené 

tradiční Chudenice. Pokud jde o prosinec, ve stádiu jednání je oslava silvestra na velhartickém hradě. 

Pokud vše vyjde, jak má, loňský literárně-kulturní silvestr s četbou a hrou na harfu by letos mohl být 

doplněn o obřad Narwinie, s nímž by vypomohli fanoušci fantasy literatury. Ještě než vypuknou Vánoce, 

rád bych zkusil zorganizovat návštěvu naší oblíbené věžice v klatovské čajovně, kde by mohla 

proběhnout naše tradiční a velmi neformální vánoční besídka, spojená s nákupem posledních dárečků 

v klatovských krámcích (občas tam člověk najde opravdové poklady). Veškeré podrobnosti včetně 

dalších akcí, pořádaných buď přáteli, nebo takových, že je považujeme za hodné pozornosti, najdete 

průběžně na www.fenixovycesty.netcafe.cz. S přáním veselých Vánoc a pak šťastného nového roku, 

David Růžička (Plzeň, 21. 11. 2005) 

- D. R. (*1969) je básník, publicista a překladatel, žije v Plzni a nyní pracuje jako redaktor Plzeňského deníku.  
 

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

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* Ve čtvrtek 1. prosince 2005  ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2, 

tel. 605 828 507, jabloncafe@centrum, czwww.jablon.wz.cz) na večer s názvem HM… zhudebněná 

poezie kapely bývalého kytaristy Tatabojs. Seifert žije! Roztomilé multimediální přizvání k poetickému 

“Obědu”… (www.skupina.hm). Vstupné 90,- Kč. 

 

*  V pátek 2. prosince 2005 v 18:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů v Plzni spolu 

s Organizací Němců v západních Čechách, Rakouskou a Německou knihovnou SVK a za podpory 

Nadace Duhová energie zvou do Galerie Evropského domu (Plzeň, nám. Republiky 12) na Večer 

bavorských a západočeských autorů: Šumava – krajiny na obou stranách hranice. Účinkují: PhDr. 

Vladimír Horpeniak (úvodní projev), spisovatelé Friedrich Brandl, Harald Grill, Bernhard 

Setzwein, Jaroslava Málková, Karla Erbová, Hana Gerzanicová, Josef Hrubý, Jiří Kolář a 

Tamara Kopřivová (autorské čtení).  

 

* V pátek 2. prosince 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 klubovny ve Vrchlického sadech na večer s názvem 

Autoportrét a zrcadlo – komponovaný pořad k 55. výročí úmrtí Jaroslava Kvapila, chudenického 

rodáka, libretisty Dvořákovy opery Rusalka, s výstavkou vzácných dokumentů. Autorsky 

spolupracovali a účinkují: Markéta Potužáková (herečka), Taťána Součková (archivářka Národního 

divadla), Přemysl Rut (spisovatel, publicista a hudebník), za osobní účasti potomků jubilanta, 

reprezentace města Chudenic a Klatov 

 

 V neděli 4. prosince 2005 v 17:00 hodin Vás CHOFILIS (CHOdský FIlmový a Literární Spolek) zve 

do Café Diana, příjemné kavárničky ve spodní části domažlického náměstí, na v pořadí už IV. 

obnovené Autorské čtení nezavedených nejen literárně činných autorů.   

 

* V pondělí 5. prosince 2005  v 17:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 

Flik: A. P. ČECHOV – STRÝČEK VÁŇA. Dramatizace od Petra Lébla. Vstup volný.  
  

* Ve středu 7. prosince 2005  v 18:00 hodin Vás plzeňské sdružení Krystal zve do Kulturní kavárny 

Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na večer s názvem Vánoční čas je v nás. Literární fórum se členy sdružení a 

hostem večera - hudební skupinou Filia pod vedením Káji Řezábka. Vstup volný.  

 

* Ve čtvrtek 8. prosince 2005  ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) 

na J. H. KRCHOVSKÉHO: Autorské čtení undergroundové legendy u příležitosti vydání nové knížky. 

Vstupné 70,- Kč. 

 

* V pátek 9. prosince 2005 v 19:00 hodin jste zváni do kavárny Obratník (Praha 5, J. Plachty 28 – u 

Anděla) na další pořad z cyklu Večery přiměřených depresí. Účinkují: Marta Francová, Jarmila 

Týnková, Radek Lehkoživ, Daniel Mikeš (*1976) z Plzně, Marek Šnábl a Jiří Štolba, uvádí Zora 

Šimůnková, hraje Pilgrim Pimple. 

* V sobotu 10. prosince 2005  ve 20:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do Kulturní kavárny Jabloň 

(Plzeň, Krátká 2) na křest malé knížky veršů plzeňské básnířky Martiny Šimánkové (*1988) Těm, co 

mailto:jabloncafe@centrum.cz
mailto:jabloncafe@centrum.cz
http://www.skupina.hm)/
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mají vlastní ostrov. Dále účinkují Martin Zajíček (*1983), Kateřina Pánková (*1985), členové 

divadelního souboru Chlupatej kaktus aj. Vstupné dobrovolné. 

 

* V pondělí 12. prosince 2005 v 17:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) 

na Flik: PŘEDČASNÁ ÚMRTÍ. Dokument Petra Lébla za přítomnosti hosta - Vlasty Smolákové 

(spoluautorky knihy Fenomén Lébl, divadelní kritičky, osvícené ženy…) Vstup volný. 

   

* V pondělí 12. prosince 2005 v 19:00 hodin jste zváni do Galerie U svaté Anny (Plzeň, Bezručova 

18, tel.: 377 326 034) na Vánoční zastavení s Robertem Fulghumem. Účinkují A. Kozáková (kytara), P. 

Vrobel (mandolína) a Jiří Hlobil (přednes). 

 

* V úterý 20. prosince 2005 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 

básníka a písničkáře JAROSLAVA HUTKU. Jako již tradičně před Vánocemi… Vstupné 80,- Kč. 

  

* Ve středu 21. prosince 2005 v 19:00 hodin jste zváni do Klubu Komorního divadla (Plzeň, 

Prokopova 14) na první provedení divadelní hry Akvabely Davida Drábka. Projekt je zaštítěný Centrem 

pro kulturní a sociální projekty Johan. Po pěti letech se pokouší navázat na tradici divadelních 

představení v Klubu Komorního divadla. Jedná se o velmi poetický text, který by mohl zajímat nejen 

členy Ason-klubu. Drábek za něj získal v minulém roce cenu Nadace Alfreda Radoka v kategorii 

Nejlepší původní česká divadelní hra. (Sám autor bude hru režírovat v Divadle Na Zábradlí, rovněž se 

chystá její inscenace v Irsku.) Hlavními hrdiny originální komedie ze současnosti jsou tři přátelé: 

Kajetán - televizní bavič s universitním vzděláním, Pavel - vysokoškolský profesor, kterému ukradli 

jeho sametovou revoluci a tak trochu zhrubl, a Filip - milovník vody, který po vzoru své babičky 

prodělává podivuhodnou změnu. Dále se setkáte s Kajetánovou okouzlující přítelkyní Edit, která loví 

paparazzi a polyká SIM karty, a Kajetánovým něžným přítelem Ivanem, ten má ale zase citlivého přítele 

Radka. Seznámíte se s Pavlovou rodinou, která touží po návštěvě kina, a také s jednou paní učitelkou, ta 

pro změnu sní o kariéře zpěvačky. Zbývá vysvětlit název. Synchronizované plavání je sport, díky 

němuž se naši tři přátelé ještě dokáží setkat... Režie Vilém Dubnička. Účinkují: Andrea Černá, 

Bronislav Kotiš, Klára Kovaříková, Michal Štěrba, Zdeněk Rohlíček a další. (Datum premiéry byl 

předběžně stanoven na 15. ledna 2006.) 
 

* Ve čtvrtek 22. prosince 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.  

 

* V pátek 23. prosince 2005 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 

večer s názvem Dobrou noc! Chce se Vám spát? Nechte se uložit do postýlek nejen od básníků! 

Účinkují: Irena Velichová (*1987), Daniel Mikeš (*1976), Lucie Farárová (*1988), Jan Heinl 

(*1986), Jiří Č. Ulrich (*1936), IPU a Vladimír Babnič (*1962). Vstupné 20,- Kč. 
 

* Ve čtvrtek 29. prosince 2005 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve na další společné posezení 

mladých a nezavedených autorů západních Čech a jejich přátel. Místo setkání bude upřesněno. 

 

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

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

* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
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* DOPIS JEŽÍŠKOVI 2005. Městská knihovna Chodov vyhlašuje další ročník literární soutěže o 

nejzajímavější Dopis Ježíškovi. Soutěž je určena dětem i dospělým. Uzávěrka je 22. prosince 2005.  

Adresa: Městská knihovna Chodov, dětské oddělení, Staroměstská 55, 357 35 Chodov, tel. 352 665 598, 

e-mail: mkchodov@volny.cz, www.knihovnachodov.cz. Vyhlášení výsledků se uskuteční 19. ledna 2006 

v 16:00 hodin v prostorách dětského oddělení. 
 

* PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ JIŘÍHO LEVÉHO 2005 - 2006. Obec překladatelů každoročně 

pořádá pro začínající překladatele do 35 let soutěž, jejímž cílem je podpořit rozvoj českého 

literárního překladatelství, objevit nové talenty a otevřít jim publikační možnosti. V letošním, třináctém 

ročníku se vypisují kategorie: 1. Umělecká próza., 2. Poezie., 3. Kritika a teorie překladu. Překládá 

se do češtiny, jazyk originálu není vymezen. Lze zaslat v překladu soutěžícího dosud nepublikovaný 

prozaický text - esej, povídku, ucelený úryvek delší prózy či divadelní hry v rozsahu 15 – 20 

normostran (tj. 30 řádků na stránku, 60 úhozů na řádek); soubor básní, delší básnickou skladbu nebo 

část veršovaného dramatu v rozsahu 150 – 200 veršů; či kritické zhodnocení překladu (do češtiny) 

delší prózy, dramatu, souboru básní, povídek, nebo příspěvek z oblasti teorie překladu. (Pořadatelé 

žádají soutěžící, aby dodržovali stanovený rozsah soutěžních prací.) Soutěž je anonymní, každý 

účastník si volí heslo, pod kterým soutěží, k příspěvku přiloží zalepenou obálku označenou tím heslem, 

v ní na volný list papíru uvede heslo, plné jméno, rodné číslo, adresu a telefon. Příspěvek musí být ve 

třech dobře čitelných exemplářích a musí rovněž obsahovat tři kopie originálního textu vč. úplných 

bibliografických údajů (nestačí rukou dopsané jméno autora a titul). U úryvků z delší prózy pořadatelé 

radí přidat též stručnou charakteristiku vybrané ukázky ve vztahu k celku. Každý exemplář musí být 

označen heslem. Uzávěrka je 19. ledna 2006. Práce posílejte (nejlépe doporučeně) na adresu: Obec 

překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel./ fax: 222 564 082; e-mail: 

info@obecprekladatelu.cz; http://www.obecprekladatelu.cz. Příspěvky, které nebudou splňovat 

formální požadavky, budou vyřazeny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v červnu roku 2006. V každé 

kategorii mohou být uděleny tři ceny v pořadí a čestné uznání, porota ale nemusí všechny vyčerpat či 

může na jedné úrovni ocenit více prací. Ze soutěže jsou vyloučeni překladatelé, kteří v předcházejících 

ročnících byli ve stejné kategorii již dvakrát oceněni. Ceny sponzoruje nakladatelství Reader´s Digest 

Výběr. O výši finančních odměn bude teprve rozhodnuto.  

  

* ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2006. Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje V. ročník literární soutěže 

Řehečská slepice. (Blízko Řehče leží např. okresní město Jičín.) Soutěž je určena neprofesionálním 

autorům České republiky bez věkového omezení. Lze zaslat dosud nepublikované a do jiných soutěží 

nepřihlášené práce libovolných žánrů (básně, povídky, fejetony, glosy, historické práce aj.), psané na 

stroji nebo počítači v rozsahu max. do 6 normostran. Vyhlašovatel má na mysli zejména příspěvky 

humorné, v nichž nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě lidově sranda. Motto tohoto 

ročníku zní: “Řehečská literatura ve světě – světová literatura v Řehči”. Soutěž probíhá ve třech 

kategoriích, a to: 1. Práce týkající se Řehče (např. obsahy děl řehečských autorů, vliv Řehče na 

světovou tvorbu, životopisy řehečských literátů apod.). - 2. Poezie na volné téma “Život kolem 

nás a my”. – 3. Próza na volné téma “Život kolem nás a my”. Soutěž je anonymní. Práce označte 

heslem, k textům přiložte stejně označenou zalepenou obálku, v níž uvedete opět ono heslo (tj. značku, 

symbol svých prací), jméno a příjmení, rok narození, povolání či školu, kategorii, v níž soutěžíte, 

adresu vč. PSČ a vlastní podpis, kterým se zavazujete, že souhlasíte s podmínkami soutěže. K nim patří, 

že vyhlašovatel si vymiňuje právo použít soutěžní práce k propagaci soutěže pro případné další ročníky 

a uveřejnit práce ve sborníku bez nároku na honorář. Vítězové obdrží “humorné” věcné ceny a čestná 

uznání. Některá z cen však nemusí být nutně udělena, případně mohou být dvě ceny spojeny. Autor 

zvláště zdařilé práce dostane zvláštní cenu - Řehečskou kraslici s právem používat titul kohout nebo 

mailto:mkchodov@volny.cz
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slepice roku 2006. Dále bude udělena Cena řehečského čtenáře. Uzávěrka je 20. ledna 2006. Práce 

posílejte na adresu: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka nebo na e-mail: 

rehec@seznam.cz (anonymita soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání práce 

e-mailem). Obálku označte heslem “Řehečská slepice 2006”. Další podmínky soutěže naleznete na 

webových stránkách http://sweb.cz/rehec/slepice.html.  

 

* O POKLAD BYZANTSKÉHO KUPCE 2006.  Brněnské nakladatelství MOBA vyhlašuje III. 

ročník literární soutěže pro autory žánru původní česká detektivka - O poklad byzantského kupce. 
Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce (s čestným prohlášením o tom) o rozsahu cca 200 

normostran, a to ve dvou tištěných exemplářích a zároveň v digitální podobě (WORD, T602), součástí 

rukopisu musí být též anotace v rozsahu cca 1 strany textu. Uzávěrka je 31. ledna 2006.  Adresa: 

Nakladatelství MOBA, Kotlářská 53, 602 00 Brno, e-mail: moba@mobaknihy.cz, www.mobaknihy.cz. 

Vyhlášení výsledků proběhne na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2006 v Praze. Vítěz 

dostane věcnou cenu, tj. Poklad byzantského kupce, a rukopis mu bude v roce 2006 vydán knižně. 

Autorům oceněným na druhém a třetím místě budou jejich detektivky vydány v roce 2007.  

 

* LITERÁRNÍ VYSOČINA 2006. Sdružení organizací Literární Vysočina vyhlašují další, už IV. 

ročník soutěže Literární Vysočina. Soutěž je věkově a tematicky neomezená. Lze zaslat poezii o max. 

rozsahu 5 stran textu a prózu o max. rozsahu 15 stran textu (ve standardním provedení bez grafických 

úprav, o velikosti písma 12). Každý příspěvek doplňte o jméno a příjmení, rok narození, e-mail i 

poštovní adresu, telefon i mobil. Uzávěrka je 31. ledna 2006. Práce pouze v elektronické podobě 

posílejte na e-mail: L.soutez@seznam.cz. Odesláním textu do soutěže dáváte zároveň souhlas s jeho 

použitím v rámci festivalových aktivit a propagace akcí Klubu Literární Vysočina. Texty bude hodnotit 

odborná porota, výsledky budou slavnostně oznámeny na Festivalu Literární Vysočina, který se uskuteční 

v červenci 2006 v Chotěboři. Součástí festivalu bude rovněž autorské předčítání vítězných textů. Bližší 

informace postupně naleznete na Internetu (www.literarni.vysocina.cz, www.leonet.cz/petrmusilek a 

www.zorasimunkova.wz.cz).  
 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ STUDENTŮ ZÁPADOČESKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL 2006. 

Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí (Tereza Homulková a Veronika Kůsová, sexta B) a Ason-klub 

Knihovny města Plzně vyhlašují XV. ročník Literární soutěže studentů západočeských středních škol. 

Soutěž je určena studentům středních škol a učilišť Plzeňského i Karlovarského kraje, není tematicky 

vymezená a probíhá ve třech žánrových kategoriích: a) poezie (3 - 10 básní), b) próza (max. 10 stran), 

c) ilustrace k některému ze zaslaných vlastních textů volnou technikou (raději ne uhlem, rudkou či 

suchým pastelem). Práce zašlete v šesti strojopisných exemplářích formátu A4, každá kopie musí být 

označena jménem. (Kopie budou rozděleny do šesti souborů pro jednotlivé porotce - nesešívejte proto 

kopie stejného textu k sobě!) Ilustrace stačí pouze jednou. Na zvláštní list papíru uveďte znovu své 

jméno, dále rok narození, adresu bydliště vč. PSČ, e-mail, školu a třídu, kterou navštěvujete. Texty 

bude hodnotit porota složená z učitelů, redaktorů, spisovatelů, mladých autorů a studentů. Uzávěrka je 

10. února 2006. Adresa: Tereza Homulková, sexta B, Gymnázium, Mikulášské nám. 23, 326 00 Plzeň. 

Obálku označte heslem “Literární soutěž”. Výsledky soutěže budou zveřejněny v Polanově síni 

Knihovny města Plzně v druhé polovině dubna 2006 (pravděpodobně v sobotu 22. 4. v 10:00 hodin). 

Účastníci budou vyrozuměni elektronicky, popřípadě písemně. Pošlete-li soutěžní texty zároveň 

v elektronické podobě na adresu: asonklub@kmp.plzen-city.cz, usnadníte tím přípravu sborníku.  
 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O CENU FILIPA VENCLÍKA 2006. Střední technická škola hl. m. Prahy 

pod záštitou hlavního města Prahy a ve spolupráci s Českým rozhlasem vyhlašuje ve školním roce 

2005/2006 VII. ročník Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka, letos na téma Umělými ráji se 

mailto:moba@mobaknihy.cz
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kupuje sezóna v pekle. - Kdo by netoužil prožít život jako v ráji? Sice nevíme, jak by to v tom ráji mělo přesně 

vypadat, ale představujeme si, že by to byl život dokonale šťastný, zábavný, bez starostí a trápení. Realita všedního života 

má však k ráji daleko. Někoho pohltí takové problémy, že začne z tohoto světa utíkat za světem, který je mimo, a začne si 

kupovat umělé ráje. Mnohdy se pak roztočí spirála závislosti, která zákonitě vede do pekla. Nejčastěji se uniká skrz alkohol, 

drogy, hrací automaty, ale i skrz zdánlivě neškodné počítače, internet, práci, nakupování a dokonce i sex. Zotročený a 

zdeformovaný člověk pak musí dlouho trpět, aby se znovu vrátil mezi lidi. Než se mu to podaří, jeho blízcí i on sám vypláčou 

potoky slz. Herodotos v Popisu krajiny a zvyků Babyloňanů napsal: “Protože nemají lékaře, vynášejí nemocné na náměstí. 

Tam přistupují k nemocnému lidé, a jestliže někdo sám trpěl chorobou, jakou má nemocný, anebo viděl takovou chorobu u 

jiného člověka, dává mu rady týkající se nemoci. Takto mu přicházející lidé radí a doporučují, aby dělal to, co dělali sami, 

když se léčili z podobné choroby, anebo viděli jiného, jak se z ní vyléčil.” A tak i tato soutěž vynáší nemoc jménem závislost 

na pomyslné náměstí před vás, abyste dali rady týkající se této choroby. Sepište příběhy, pocity, úvahy, komentáře… a 

pošlete je. Fantazie a originalita ve zpracování tématu se cení především. Staňte se zrcadlem doby a střetněte se v čestném 

souboji čistých srdcí. - Soutěž je určena studentům všech typů středních škol v ČR ve věku 15 – 20 let. Lze 

zaslat povídku (max. 5 stran A4), báseň (1 až 2) a novinový článek (max. 5 stran A4), psané na 

počítači, každou práci v pěti kopiích. Autor uvede plné jméno a příjmení, adresu školy a zvolenou 

žánrovou kategorii. Uzávěrka je 15. února 2006. Adresa: STŠ hl. m. Prahy, Radlická 115, 158 00 

PRAHA – Jinonice; PhDr. Běla Popovičová - tel. 251 172 162, e-mail: b.popovicova@tiscali.cz; 

http://literarnisoutezocenufilipavenclika.cz. Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií se 

uskuteční počátkem května 2006, pozvánky s programem budou všem soutěžícím zaslány na adresy škol. 

Pro každého účastníka budou mít pořadatelé připravenu malou, ale milou drobnost jako výraz úcty k jeho 

práci. 

   

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: O Saturnáliích aneb Macrobius a konec pohanství 

 

     Rok se s rokem sešel a zas je tu doba vánoční, kdy mladí – staří (snad jen kromě “filozofů”) čekají na 

Štědrý den jako na den s písmenem “š” velkým, ale zároveň i malým. Za dob toho klasického starého 

Říma se narozeniny jistého Ježíše z Nazaretu tolik neslavily, ale na převrácený roh bohyně Štěstěny se 

čekalo stejně netrpělivě. 

     Na druhou polovinu měsíce december spadaly svátky boha Saturna (řeckého Krona, psaného 

Chronós, tedy Čas), o němž mytologie praví, že za jeho vlády panoval zlatý věk. Řekové v něm vidí 

nejvyššího boha druhého božského pokolení, jenž se vlády svého otce Úrana (“Nebe”) zmocnil tím, že 

mu usekl přirození. I z toho důvodu je jedním z jeho symbolů zlatý srp. Protože byl synem Nebe, soudili 

pak již všichni (křesťany nevyjímaje), že čas pochází z nebe (pro křesťany - od Boha). Na vysokém 

postu se Saturnovi tak zalíbilo, že raději své děti po narození hned pojídal, než aby jednou předal své 

žezlo synovi. Ale platné mu to nebylo pranic, protože staré – ať dobré či špatné – je vždy nahrazeno 

novým. 

     Římané nebyli tak krvelační, alespoň v pověstech, které si předělávali k obrazu svému. Podle jejich 

podání Saturnus připlul do Latia na lodi. Ta se stala jeho znamením a byla ražena i na mince, bez nichž 

se římská představa zlatého věku už prostě neobešla. V Saturnově chrámu na Fóru byla také po všechny 

časy státní pokladnice. 
 

     Když připlul Saturn, Ianus (bůh dvou tváří – pozn. aut.) mu poskytl pohostinství a naučil se od něj 

obdělávat zem, což zpříjemnilo život, který byl před tím tvrdý a surový, a rozdělil se s ním o vládu… 

Ianus se také postaral, aby byl Saturn uctíván jako původce lepšího života, a za tím účelem přidal k jeho 

sochám srp jako symbol žní. Saturnovi je přisuzováno umění setí, roubování ovoce a všechny metody 

zúrodňování polí. Navíc, když mu přinášejí pocty Kyréňané, ověnčují se čerstvými fíky a vzájemně se 

častují koláči. Římané jej také nazývají Sterculius, neboť jako první zúrodňoval pole hnojem (stercus – 
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“hnůj”, ale i “obsah střevní” – pozn. aut.). Soudí se, že za jeho vlády byly zlaté časy: panovala totiž 

všeobecná hojnost a obyvatelé se dosud nedělili na svobodné a otroky, jak můžeme soudit z toho, že 

během Saturnálií je otrokům vše dovoleno. (Macr.Sat. I, 7) 
 

     Takhle nás (původně však svého synka) o svátcích poučuje Macrobius, autor z doby posledního 

zápasu pohanství proti vítězícímu křesťanství, někdy z přelomu 4. a 5. století, ve svém díle Saturnalia. 

K fiktivním rozhovorům u saturnské hostiny nechal ulehnout členy kruhu řečníka Symmacha, jenž 

v letech 382-394 představoval poslední intelektuální baštu klasického římanství. Spisek má především 

funkci naučnou: filozoficky protřelí mužové hovoří na řadu témat – z gramatiky, rétoriky, také o 

starožitnostech, o čase, o bozích. A právě v tomhle tehdy tak ožehavém bodě je Macrobius  zajímavý. 

Vypočítává sice jako správný staromilec na půl tuctu klasických božstev, ale argumenty pak vede svého 

posluchače k jednoznačnému závěru, že jde vlastně o boha jediného. Ne, jméno Ježíšovo nepadne. 

Macrobius má na mysli Slunce (Sol invictus), které se konec konců snažil na místo nejvyššího boha 

dosadit už císař Aurelianus roku 270. Jenže jak dnes dobře víme a z historie to znal i Marcrobius, 

usnadnil tím konverzi císaře Konstantina ke křesťanství a Kristus byl v katakombách také nejprve 

zobrazován na slunečním voze! A svátek Sol invictus – Slunce neporaženého spadal prý na den 

Narození Páně, tedy právě na naše Vánoce (alespoň papež Lev Veliký si v jednom listě stěžuje, že není 

jisto, kdo co vlastně slaví)!! 

     Ale zpět k literatuře. Za základ svých argumentů si Macrobius nikoli náhodou vybírá kopy citátů 

z Vergilia. Vergilia – tvůrce ideálu – hrdiny ctného a bohabojného, Vergilia – pro pohany mudrce a 

filozofa, Vergilia - pro křesťany proroka Kristova příchodu (slavná 4. ekloga). Macrobius tak postavil 

Vergiliovi slavobránu, kterou tento hrdě vstoupil do temných dob středověku. Jako jednu z autorit jej 

budou citovat sv. Augustýn i sv. Jeroným a tvůrce encyklopedie vědomostí středověkého světa, která 

bude základem vzdělání po tisíc let, sv. Isidor Sevillský, právě na Vergiliovi “dokazuje” bezpočet svých 

Etymologií. 

     Jak dlouho Saturnalie trvaly a kdy přesně se konaly, v tom Macrobius jasno nemá: snad jeden, snad 

tři, snad sedm dní. Určitě to ale bylo před zimním slunovratem, to už museli být zase otroci v kuchyni, 

páni v neposkvrněných tunikách a jindy zakázané kostky ukryté hluboko v knihovně. 
 

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

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

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* TOMÁŠ MAKAJ: Strašická židle: 

     Dne 1. října se již poosmé konala strašická “Židle” realizovaná tajuplnou všestranně činnou 

skupinou “Prašivina”, jejíž manifest zde předkládám: 

     Manifest Prašiviny: 

1. Co nejhodnotněji prožít život ve světě, kde se čas měří penězi. 

2. Bojovat proti neustálé honbě za něčím, co člověk v podstatě k životu nepotřebuje. 

3. Chránit každého jedince před vykradením vlastního světa fantazie. 

4. Nebát se experimentování v jakékoliv podobě. 

5. Ať žije avantgarda, pryč s komercí a konzumem! 

     Sraz účastníků “Židle” se konal jako vždy před restaurací U pily. Skupina tvořená básníky, 

milovníky umění ve všech jeho formách, fotografy atd. se s židlí v ruce vnořila do brdských lesů, aby 

vyslechla verše známé i neznámé. První zastávka vynesla do výšin posedu neposedu Matěje, který 
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recitací básní o zvířátkách zlepšil náladu okolo sedících židlistů. Po jeho výkonu se na posed vyšplhal 

renomovaný autor Martin Lang, jenž přečetl úryvky ze své knihy o železářství na Rokycansku. S radostí 

pak přiložil pár budovatelsko-technologických básní z padesátých let minulého století. Další zastávka 

s romantickým výhledem na vrcholky Brd byla okořeněna poezií Jaroslava Šlejmara. Poté následovalo 

pohybově-poetické vystoupení Daniela Mikeše. Hrstka lyrických veršů od Tomáše Makaje lehce 

splynula s přítomnou lesní zelení. Známý fotograf Jirka Horčička nenechal přítomné v klidu a 

pokračoval v poeticky humorné linii dále. Z celé řady dalších autorů nesmím zapomenout na Horáce a 

jeho uměleckého spolubojovníka, kteří se věnovali rozboru poezie všedních dnů. Také vystoupení pana 

Karlíčka z Radnic překvapilo, neboť svou báseň morbidní “Hrobnickou” pojal jako kramářskou píseň, 

kterou na přiložených obrazech náležitě osvětlil. Ukončení “Židle” bylo pro nepřízeň počasí přesunuto 

na strašický “Koupák”, kde se konala i závěrečná výstava fotografií členů rokycanského fotoklubu a 

známého fotografa Jaroslava Slavíka. Tomáš Makaj (Strašice, 25. 10. 2005)  
- T. M. (*1974) je básník, žije ve Strašicích na Rokycansku, kde učí na základní škole a zároveň studuje 

religionistiku na Husitské teologické fakultě UK v Praze.  

 

* VOJTĚCH NĚMEC: Výzkum úrovně literárních serverů a malé a velké příhody s tím vším 

spojené: Pozdravy z Ústí: Rád bych se po dlouhé době angažoval na bitevním poli barevných Listů 

Ason-klubu, pokud by to šlo. Jde o tohle: 

     Dosavadní průzkum pokračuje, první zpráva... Věc se má takto: Obecně platí, že se na literárních 

serverech vyskytují lidé, kteří si vzájemně lezou do pr… (s prominutím), aby si navzájem psali pozitivní 

“kritiky”. Kritiky ve smyslu tomto: “Fakt jsi mě dostal! To jsem nečekal! To teda... úplně jsem se do 

toho štěňátka/kotěte vžil/a! Úplně mě to vzalo! No to mě podrž! Přeji všem sluníčkový den! Achich ach! 

Apod...” A to ani nepočítám hrubé chyby v pravopisu (neříkám, že já je nedělám, taky je dělám, ale co je 

k vidění na internetu, to je hotové peklo!) v “dílech” samých! Lze tu vypozorovat zřejmý degenerativní 

vliv chatování, kdy “uživatelé” používají co nejkratší výrazy bez hacku a carek, zaplňujou to všechno 

emotikonama, slova se v těch závorkách a dvojtečkách ztrácejí! Takové to nepsané pravidlo: Já 

udělám-napíšu něco pěknýho, co TĚ zahřeje u srdíčka, a ty zas na oplátku uděláš-napíšeš taky něco 

pěknýho, co MĚ zahřeje u srdíčka, budeme se slunit a usmívat a žít ve virtuálním blahu. Emoce budou 

sršet z monitorů, navzájem se budem hřát a lízt do pr… (s prominutím) a v těch vysokých hodnoceních 

našich děl se budem rochnit a ukájet a budeme se nazývat Pány spisovateli, protože průměrný 

hodnocení našich prací je 95 %, nebo 9/10, nebojakkolivjinak, budeme mít dvoumetrový hřebínky na 

kohoutích hlavách, procházíme se na smetišti a kdokoliv, kdo s náma nebude souhlasit a kdo bude 

vybočovat z “normálu”, bude krutě lynčován nebo přehlížen, nazýván pseudointelektuálem, obkročmo 

cílován nadávkami... Tak praví nepsané, ale s oblibou realizované pravidlo, které je prospěšné všem a 

dodržované všemi, tedy skoro všem a skoro všemi, registrovaným a registrovanými, členům a členy 

internetových “literárních” serverů (jinak bych tohleto nepsal, že?). (Cheb, 30. 11. 2005) 

- V. N. (*1983) je básník, prozaik a publicista, žije v Chebu, nyní studuje na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad 

Labem (obor čeština – angličtina).  

* VOJTĚCH NĚMEC: Zpráva o ULFu: 

     Co to je ULF? Zkratka. Nečekaně: Ústecký literární festival. První ročník festivalu se konal v 

ústeckém Činoherním klubu, který, co si budeme povídat, má jméno. Ale neodbíhejme od ULFa. Účast 

byla. Především studenti UJEP poctili židle svou upocenou přítomností. Dokonce museli někteří 

účastníci stát a hledět na jeviště divadla u zábradlí... Nad jevištěm viselo promítací plátýnko, na kterém 

věčně plálo v modrém pozadí: “Chybí signál”, na jevišti sedělo pět neosedlaných židlí, čtyři mikrofony, 

stoleček se šachovnicí. Pak se něco dělo: Na úvod pustili na plný koule píseň od Rammstein - We are 

living in America, což jsem bral jako vtípek a náznak pověstné české rebelie. Ale všichni dokola vesele 

pili Coca-Colu, tak jsem si povzdechl: “No jo, Češi... rebelie zemřela.” Samply dozněly: Čtyři židle byly 

zaplněny čtyřmi mladými hudebníky. Řekl jsem si: “Kytarista a tři zpěváci. Snad se to povede.” 
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Nepovedlo. Ale nepředbíhejme... Jako druhá (chcete-li pátá) přišla mladá moderátorka a začala se 

sveřepou tváří vtipkovat o imaginární bytosti ULF, o které po Rammsteinech hráli a zpívali mladí 

muzikanti – “rebelové” (vedoucí hlas měl z vlasů červené dredy), polil mě studený pot. Po vtipech 

moderátorky se plátno odmodřilo a objevila se místnost s horami knih, s ponožkami, s litry alkoholu, s 

ponožkami. Prý pracovna ULFa a narážka moderátorky na reality show... Vtip: smějte se přece! 

     Uvedla prvního čtenáře: Petru Hůlovou s jejím novým románem se zkušenostmi z pobytu v USA, 

jmenovalo se to tuším... Cirkus la Memoir nebo tak nějak. Četla. Líbilo se mi to. Použití obecné češtiny 

v pásmu vypravěče - mám rád rebelky! Dva úryvky to byly. Když komunikovala s obecenstvem, snažila 

se být vtipná: mluvila jako Calamity Jane z Country estrády Ivana Mládka, tzn. trapný. Ale text dobrej... 

(Kamera v ULFově pracovně se začala hýbat. Myslel jsem, že mám halucinace.) 

     Moderátorka uvedla druhého statečného: Nebyl jím nikdo jiný než Radek Fridrich. Zapůsobil na mě 

dojmem zosobněné arogance. Ale četl. Poezii. Nejprve četl něco z nějakého živočichopisu plného 

neologismů, ve kterém směle parodoval svého kolegu Jiřího Kotena. Netleskal jsem nadšeně. Pak ale 

vytáhl něco zralejšího, z nějaké jiné sbírky, a to bylo něco úplně jinýho. (Dobrá věc: Když ve stoje 

recitoval o čoklovi, tak se na plátně mihl ocas českého voříška...). Tleskal jsem nadšeně. 

     Fridrich odešel, přišel Martin Fibiger se svým románem. Bylo to neveselý, ale pravdivý. Krutý 

pohled na prázdný manželský život. Taková zhrzelost - tleskal jsem nejvíc (miluju pravdu). Poté byla 

pauza na pivo (točili plzeň). 

     A co pak? Jistý autor, na jehož jméno si nemůžu nějak vzpomenout, jenom vím, že dělá šéfredaktora 

časopisu pro ženy Joy, nemohl přijet, musel prý opravovat text nějaké paní, co neumí psát. Tak místo něj 

přišel Martin Fágner (ale nevím, jestli se to takhle píše, nedokázal jsem to zjistit) se svými povídkami na 

téma: život a fotbal. Aplikoval zde fotbalová pravidla na dusno všedního života. Humor. Taky se 

strefoval do mlžného ovzduší města Ústí nad Labem. Normálka. 

     Následoval ho Jiří Koten se sbírkou básní Aby dům (vyšla v edici Host). Nenadchnul mě (asi 

nerozumím poezii). Jeho recitační hlas mi připomínal žáčka třetí třídy ZŠ, což v některých pasážích 

působilo až komicky. Tleskal jsem, víme, davová hysterie...  

     Celkově mám ale pár ale:  

     První ale: Už od první chvíle mi bylo jasné, že se o žádný festival v pravém smyslu slova nejedná. 

Jednak je ULF jednodenní - přesněji řečeno jednovečerní. Na žádném jiném festivalu jsem dosud nebyl, 

ale bylo a je mi jasné, že každý festivalový plnokrevník kluše dva a víc dní. Tedy: ULF bych 

charakterizoval jako “antifestival” (překřtil bych ho na “ULA”). Podmiňovací způsob sem dávám 

proto, že se přeci jenom jedná o první ročník festivalu, takže asi pořadatelé neschrastili tolik peněz, aby 

pozvali víc autorů, atakdál... Hm, spíš to bylo autorské čtení ústeckých autorů.  

     Druhé ale: Muzikanti. To, co hráli, bylo naprosto neslýchaný. Zpěváci zpívali kýčovité slaďáky (ještě 

k tomu anglicky) na způsob Damiens za doprovodu vskutku zkušeného kytaristy - myslím, že by bylo 

prospěšnější pro akci tohoto typu, kdyby ten kytarista - sám - doprovázel tichými tóny básníky při čtení. 

Vypadalo to tak, že jste na autorském čtení a o přestávkách mezi literaturami hraje kapela, která se chce 

vnucovat... bylo to jako dva v jednom, no nekup to! Čtení regionálních autorů plus hudební onanie bez 

špetky vkusu. Docela protiklad. Nic proti protikladům, ale tohle bilo do očí a uší! Když všichni autoři 

dočetli, musel jsem utéct. Ti tři hošové s fousatým strejdou třímajícím kytaru nedali pokoj a využívali 

dobrodiní vždy šťastného českého publika. Neměl jsem na to nervy. Chtěl jsem dělat domácí úkol a chtěl 

jsem jít spát... (Ústí nad Labem, 3. 11. 2005) 

 

* KRISTÝNA KONDRYSOVÁ: Svět a život jsou zvláštní věci (tedy spíše jevy)  

     - v jedné chvíli si myslíte, že už jste konečně našli tu svou správnou cestu, ale pak zas úplně náhodou 

poznáte nové lidi a ti Vás ovlivní natolik, že přehodnotíte svou minulost, přítomnost i plány do 

budoucnosti. V neděli 4. září se v penzionu Viola v Domažlicích konalo autorské čtení nezavedených 

literátů z Domažlicka. Kdyby mi o téhle akci nenapsal můj tehdy ještě “internetový” kamarád Martin 
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Zajíček, asi bych těžko něco takového zaregistrovala (i přesto, že v celé budově Gymnázia Jindřicha 

Šimona Baara visely plakátky). Přiznám se, že jsem měla trochu strach se vydat do neznámého 

prostředí, i když jsem věděla, že tam bude alespoň jeden “imaginární” známý (s Martinem jsem se totiž 

ten večer viděla poprvé). Po prvních pěti minutách však ze mě všechno napětí opadlo, připadala jsem si 

jako mezi svými dávnými přáteli, ačkoli s polovinou lidí jsem se sotva seznámila. Ihned jsem se s 

přítomnými “básníky” domluvila na spolupráci při realizaci akce KULTURNÍ ODPOLEDNE v 

Kapucínském klášteře v Horšovském Týně, které mělo proběhnout 10. září u příležitosti Dnů 

evropského dědictví. Vzhledem k tomu, že tato akce, jež měla zahrnovat workshop výtvarných technik, 

výstavu s názvem “Prolínání živlů” a autorské čtení, se měla konat následující víkend, čekala jsem, že 

se na mě všichni budou dívat jako na blázna, ale mé návrhy byly přijaty s nadšením. Marek Velebný 

nejen přislíbil svou účast, ale také nabídl několik svých fotografií na výstavu, stejně jako Kamila 

Angelovová, která propůjčila fotografie nejen svoje, ale i své sestry a maminky. Míra Ječmínek nabídl, 

že si připraví pár slov o historii budovy, kde se budeme nacházet, tedy Kapucínského kláštera. Akci 

slíbila podpořit svou účastí též organizátorka setkání ve Viole Simona Váchalová a samozřejmě nemohl 

chybět ani Martin Zajíček. Mé pozvání přijal i můj spolužák z gymnázia Honza Bárta. V pátek 

odpoledne probíhala instalace fotografií již zmíněných autorů a obrázků Marty Vobrubové a v sobotu 

ráno se klášter otevřel pro veřejnost. Kolem jedenácté dorazil Marek se svými fotografiemi, a tak byla 

do půl dvanácté výstava kompletní. Plánovaný workshop se nekonal, zato výstava měla velký úspěch! V 

15 hodin začala hlavní akce Kulturního odpoledne - autorské čtení. Byla jsem potěšena, že nakonec 

dorazili všichni, které jsem pozvala. Bylo to poprvé, co jsem takhle na veřejnosti recitovala svou báseň, 

ale přátelské prostředí mi nedovolilo ani na trému pomyslet. Myslím si, že podobně na tom byl Honza, a 

i když se mu nervózně třásly ruce, sklidil svými originálními básněmi a osobitým přednesem uznání 

všech ostatních autorů. Zkušení autoři zpříjemnili publiku svými básničkami melancholickou atmosféru 

končícího léta. Děkuji všem a těším se na další spolupráci! (Horšovský Týn, 7. 11. 2005)  
- K. K. (*1987) je básnířka, zpěvačka a flétnistka skupiny Profesor Ykebaran, studentka Gymnázia J. Š. Baara 

v Domažlicích, žije v Horšovském Týně. 

* J. Č. ULRICH: Pěkná sprosťárna: 

     Dotklo se mě, že náš Plž je považován za přespříliš slušný. Něco s tím učiním, aby se šéfredaktorova 

předpověď, která dí, že brzy se asi všechno změní, naplnila. V podvědomí každého člověka je skryta 

touha po uvolnění potlačených projevů sexu (pokud se již netransformovaly do psychické poruchy),  

řekl by Freud! A  zůstaly v nás zasuty archetypální vzpomínky na neurvalou  bojovnost zvířecího křiku, 

řekl by Jung! (Zřejmě to takhle jako já oba velikáni neformulovali, myslím.) Je ovšem smutné, že 

nedostatek sprostoty v Plži se snaží odstranit ne nějaký generál či alespoň praktikující sprosťák, ale 

starý sedminásobný desátník, navíc duševní sklerotik: chápejme tedy, že se jeho sprosťárenská 

miniaturka nejmenuje před- nebo při, ale: po souloži a značně se od skutečnosti liší. 

     Po souloži. 

     Muž dokončil soulož. Poslední vzdech, poslední zafunění, rytmus dechu a tepot srdce se uklidňují. 

Muž se otáčí obličejem ke zdi, aby v sobě ještě dochutnal pocit uspokojení. Cosi tu “nirvánu” kalí, cosi 

nahlodává  mužnou pýchu: mužův penis se zmenšuje! Že by proto se odvrátil od své milenky? Ne! Chce 

jí také dopřát dochutnávání. Jest však i její ženská pýcha nahlodána?  

     Muž se obrací k ženě obličejem, podívá se jí do očí. Na dně zřítelnic je uložena slza. Přichází 

uvědomění, že oba, on i ona, jsou uvězněni ve svých tělech vybavených tak podivnými a přitom 

podivuhodnými pohlavními orgány, které jsou navíc očarovány, aby pociťovaly ona zvláštní vzrušení a 

prováděly fantazijní vždy nové a vždy se opakující pohybové kreace. Ach, jak ostatní části těla žárlí!  

Jak celé emotivně psychické i myšlenkově racionální ústrojí mozku se cítí být oklamáváno a zneužíváno! 

A duše a srdce? Idealističtí snílci hledávají u milujících možnosti jejich splynutí. Což jest úkol 

sisyfovský v situaci, kdy každý z partnerů zpravidla své srdce a duši sám teprve hledá. Málokdo pozná, 
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že v něm existuje jakýsi vnitřní stud, hranice, která je kýmsi nebo čímsi bráněna před překročením  

druhým člověkem - byť sebelepším partnerem. 

     Toto si ovšem naši muž a žena nemyslí. Objevují celý povrch jednoho těla celým povrchem druhého 

těla. Oči patří očím, ústa ústům a jemné dotyky konečků prstů celému tělu. A jsou časté i jiné kombinace 

dotyků, drsných i letmých jak motýl. Někdy dokonce neznatelných. Vše je odhaleno a přitom tak mnoho 

palčivě skryto. Snaha pochopit, snaha prolnout se, odlišně než před tím. Nejde to, naráz obzvlášť ne, 

každý krok nečekaným směrem může měnit vzájemnou vzdálenost v paradoxním smyslu. Oddalovat, 

očekávalo-li se přibližování. Přibližovat, očekávalo-li se vzdalování. Je velmi obtížné myslet nejen na 

sebe, ale i na toho druhého, a přitom dosáhnout plně vyváženého vzájemného obdarovávání. 

     Napsal bych: milování je hledání ve tmě. Nenapíšu. Neboť v té místnosti je světlo. Snad aby ve 

výjimečné vteřině přikrášlilo těla? Možná. Ale jde o tu slzu v hloubi zřítelnice. Rozklenula se v duhu 

s něžným nezvalovským kapesníčkem, a nic, vůbec nic není sprosté. A muž se již za svůj zmenšující se 

penis nehanbí (a nemusí si při tom ani uvědomit, že onen minimalizační proces může probíhat a 

povětšině probíhá, s určitou časovou prodlevou, i opačným maximalizačním směrem, tedy že čas sám 

přináší novou touhu). Nepopírám, že mnohdy se v sexu jedná o tělocvik za doprovodu citové hudby 

s následnou relaxací sytého. Ne však vždy! A erotika je možná jen laciným pláštěm nahé touhy. Avšak 

také: vždycky je po a vždycky je před, pokud v nás neodumře cosi, co lze jen těžko lidským slovem 

pojmenovat. Třeba naděje tak často podivuhodně maskovaná. Ovšem záleží na tom, kdo jak s tím 

nakládá. Pieta těm, co již nemohou volit, kteří již nejsou schopni očekávat. 

     Poznámka k teorii sprostých slov. Tak zvaná sprostá slova se rekrutují v podstatě ze dvou oblastí: 

z oblastí zvířat a z oblasti pohlavních a vyměšovacích orgánů a s nimi spojených činností, tedy subjektů 

v přírodě nutných a v základu nezávadných, dalo by se říci naopak perspektivních. Sprostý význam je 

do nich vkládán člověkem, mnohdy ani nevíme, že pocit sprostoty vzniká i z jejich dřívějšího použití 

v hrubé a ponižující situaci. Často se původní významy zcela ztrácejí překryty novými slovními 

asociacemi.  

     O jaké typy tzv. sprostých sprosťáren se jedná? V nadávkové verzi jde o redukci nadávaného na 

objekt nízké kvality, především  duševní, resp. na objekt a činnost tabuizovanou, nepovažovanou za 

vhodnou pro provádění ve slušné společnosti a na veřejných prostranstvích. Dále pak o profanace výše 

uvedených akcí, činností intimních, v určitých aspektech i odpuzujících a zakódovaný odpor 

vzbuzujících (vzpomeňme na partyzánské našeptávání zraku, čichu, hmatu, sluchu i jiných čiv). 

Podskupinou motivovanou zvyšováním vlastního sebevědomí je pak posílání nadávaného do míst 

nechutných a bezvýchodných. Pro nedostatek místa se zde nebudeme zabývat tzv. slušnými 

sprosťárnami. 

     Vznik všech těchto fenoménů je spojen s pocity našich předků - zemědělců, kteří přicházeli do 

těsného styku s  trucovitými,  neestetickými hospodářskými zvířaty,  i s  jejich exkrementy, a neměli 

k výběru tolik hraček či duševních rozptýlení jako máme dnes my. Tušíme, jakým hračkám a hrám se 

především věnovali. Své přidal i velký výskyt nesplachovacích záchodů, žump a hnojišť. Musíme přičíst 

také důležitý vliv vševládnoucí moci, která využila k porobování jedince i obyčejný lidský strach, 

například strach z hrůzy a ponížení vyvolanými odkrýváním látkou zahalených tajemství, strach 

opírající se o pruderii a vytvářená sexuálních tabu. Samozřejmě tehdy byly utajovány i základní 

anatomické a fyziologické znalosti a bylo bráněno sexuálnímu vzdělávání, především předmanželského 

charakteru (což  dohromady ovšem i tehdy budilo tendence k undergroundové sprosťárně – např. viz K. 

J. Erben: Svatební košile či Viktorka z Babičky od B. N.).  

     Snaha slangu po výlučnosti či zašifrovávání v argotu mají na současné sprosťáctví jen méně  

výrazný vliv, zasloužil by si však hlubší studii. 

     Zajímavé je, proč ve své podstatě mnohem více dehonestující výrazy působí spíše komicky než 

sprostě. Málokdo se urazí, je-li nazván slepým střevem či mouchou ve srovnání s nadávkami 

reflektujícími  orgány nebo zvěř mnohem užitečnější. 
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     Zajímavým poznatkem je i to, že české sprosté výrazy jsou pohlavně bipolarizovány, přičemž např. 

sprosté názvy ženských pohlavních orgánů vznikly zkomolením z roztomilých názvů užívaných v cizích 

jazycích: např. “malá kočička” ve francouzštině, “ něco jako radost dávající” v latině. 

     Nelze ovšem rovněž zamlčet, že mnohá sprostá slova a činnosti, pokud jsou zapojeny do speciálního 

kontextu, bývají nejen zdrojem veselí, ale mají i básnicko metaforickou hodnotu a při obratném  použití 

působí hluboce názornou zkratkovitou vypovídací sílou. 

     Jak dál v oblasti zesprostění Plže? V souladu s názory redakce bychom se měli spíše zabývat 

estetickou  a poetickou aplikací, v kontrastu pak vědecko-výzkumnou činností v této oblasti, tedy nikoliv 

deskriptivním pojetím pornografickým či arogantně urážlivým. Také vtrušované sexuální i nesexuální 

sprosťárny do jinak hodnotných a umělecky cenných textů mnohdy snižují jejich úroveň a tím odrazují 

určitou část čtenářstva (byť jinou část zase přitahují). Někdy ovšem nálepka sprosťárny bývá 

nesprávně, neoprávněně a příliš úzkoprse přidělována umělecky kvalitním dílům a proti takové pruderii 

je třeba vznést námitky. Je potěšitelné, že svobodné ovzduší umožňuje uvolňování skrytých pudových 

tlaků jinou než literární cestu. Byť i zde nelze vyloučit psavce zklamané či nesmělé, ne-li již sexuálně 

zakomplexované, kteří se zbavují napětí psaným slovem.  

     Lze však ohodnotit noblesu současných přispěvatelů  do Plže. Abych zde jen neteoretizoval do větru 

a nestával se věrolomným slušňákem, prozradím, že mám v šuplíku k publikaci či přednesení 

připravenou práci s názvem: Teorie fekálismu (ne zcela původní, využívající základní literatury v této 

oblasti) a v šuplíku redakce leží má krátká zprávička o sexuálním životě plžů  (plžů  s malým p jako ve 

slově, slově, nenapadá mě jiné na p než p…l). 

     A snad pro ty, co jsou poněkud tímto mým příspěvkem zaraženi: jedním z nástrojů boje proti 

sprostotě je dělat si z ní srandu, pardon: legraci. (Plzeň, 6. 11. 2005) 
- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik, dramatik, herec i režisér souboru Amceth, žije v Plzni. 

 

* IVO FENCL: Rychlé šípy ovlivnily Čtyřlístek:  
     Milý Asonklubáci, kdo ještě zcela nezanevřel na vlastní dětství, nakoukněte na stránky 

KNIHOVNIČKA ČTYŘLÍSTEK (http://chrz.wz.cz), kde jsem připravil se dvěma spoluautory seznam 

Myšpulínových vynálezů. Jestli I TOHLE není poezie, ať mě bací. V ilustrovaném článku též 

srovnávám podezřelou PODOBU kreseb Fischera a Němečka. Shrnuju i Slavné výroky Čtyřlístku. A 

čtěte esej o výskytu Sherlocka Holmese v tomto časopise. Podle mne - zkrátka - CHVILKY 

INFANTILNĚNÍ NEŠKODÍ, a tak si nezapomeňte udělat i můj TEST. I Helena ho zvládla. (Starý 

Plzenec, 13. 11. 2005) 
            - I. F. (*1964) je básník, prozaik a publicista, žije ve Starém Plzenci. 

 

* VOJTĚCH NĚMEC: Reakce na “kritiku” kolegy Ulricha: 

     A pak že se nepovažujete za kritika! Vaše kritické ambice z příspěvku přímo čiší. Že by ukázka 

českého chameleónismu? Možná. Ale k věci... Předně: Mé věci musíte chápat jako jednu velkou 

nafouklou ironii. Nelze jinak. Že jsem šílený - to sedí (zvláště když si vzpomenu na jedno své alter-ego 

Šíleného boha...). Ale: Co se týče manipulování, tak vězte toto: Já sice manipuluji se svými postavami 

uvnitř textu, ale čtenáře se snažím manipulovat co nejméně. Proto nikomu nevnucuji nějaký děj, 

zápletku, psychologii postav (líbí se mi myšlenka nového románu). Nevnucuji logiku - nemám rád 

pravidla, pravidla jsou zde primárně od toho, aby se porušovala - logika je svazující. Literatura by 

přece neměla být něčím-ničím svazována (možná mě nazvete romantikem, ale pravda je poněkud jinde), 

pevné normy do umění nepatří, podle mě ani logika do umění nepatří, logika je záležitost vědy!, musíme 

rozlišovat mezi uměním a vědou, jsou to diametrálně odlišné světy!; totéž filosofie - proč někomu 

vnucovat svůj pohled na svět?, filosofie je něco mezi uměním a vědou, do umění tedy patří pouze 

okrajově, autor by měl čtenáře vést k tomu, aby si čtenář sám našel svou vlastní filosofii, přece nejsme 

fašisti! 
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     A teď něco zásadního: Mé texty mají hlavní úkol - rozvíjet fantazii čtenáře, nutit ho k přemýšlení, ale 

k přemýšlení o sobě samém, o svých představách, které se vybavují při četbě, každý si můj text vyloží 

jinak díky svobodě, kterou čtenáři při prolouskávání mými slovy cítí, žijou v ní (ale za svobodu se musí 

platit - proto ty pasti na nepozorného čtenáře), jsem otevřený autor a stejně tak otevřená dílka píšu, 

zastávám názor, že v budoucnu přestanou lidé přemýšlet, toho se bojím, a proto mé texty nemají za úkol 

bavit, ale naopak mají rozšiřovat vědomí a podvědomí čtenáře až do tvaru trychtýře. TO je můj pravý 

smysl spisovatelské činnosti... 

     A: Máte pravdu, když tvrdíte, že všechno, co stvořím, jsou vývrhy, bubliny bobtnající na hladině, co 

se dá dělat. Pro mě je exprese vším, je to něco, co je pro mou tvorbu klíčové, něco, co je podle mě 

esteticky ééé... působivé (a neparodujte můj styl citoslovcí! Je to trapné!!). Razím názor: Exprese nade 

vše, výraz vládne obsahu. No a co? Kvůli tomu se přece nemusíme dostávat do zbytečných sporů.  

     A taky: Mé “vědomí zakořeněné křehkosti”? Vy o něm víte? JAK o něm víte? Je tu vůbec? Já ho 

nevidím... KDE? Mohl byste mi dokázat a na příkladu z mé kritizované věci ukázat, jak moc jsem v jádru 

sensitivní člověk? To by mě tedy zajímalo... Zkuste to dokázat a já Vám pak uvěřím, ano? 

     A: Nedržte se toho, co jsem Vám minule napsal emajlem, napsal jsem Vám: “To, co píšu, je něco 

mezi objektivitou a subjektivitou.” Nebo se toho držte, ale nepřekrucujte to. Je to nezdravý přístup. 

     A taky: Vy si myslíte, že pozitivita a negativita je absolutní? Myslíte, že zlo a dobro jsou stálé pojmy, 

schémata? To se ale mýlíte. Dobro a zlo jsou nejrelativnější (pokud to tak lze napsat) abstraktní pojmy 

spojené s člověkem. Kdo to řekl? Dobro koná zlo a zlo koná dobro? Ať to byl kdokoliv, měl pravdu. 

(Cheb, 13. 11. 2005) 

 

* MAREK VELEBNÝ: Praha s kapkami mlhy: 

     Mám rád tu zmizelou Kafkovskou Prahu s jejími zákoutími. Jel jsem tam zase po čase jinak než 

pracovně. Spojil jsem příjemné s užitečným doufám. Nejdříve v pátek 11. 11. to byl konkurs do EU. 

Chtěl jsem si spíš zase procvičit němčinu. Odpoledne jsem se sešel s kamarádkou, kterou jsem neviděl 

13 let, odešla do kláštera. Šli jsme do kongresového centra na Dänikena. Můj oblíbený autor, ani mne 

ve snu nenapadlo, že ho jednou uvidím. Ale zrovna mi vyšla cesta do Prahy, když tam měl přednášku. 

Kamarádka se vytasila u pokladny s novinářským průkazem, a tak byla V. I. P.  Já platil 345 Kč za 

nejlevnější lístek, ale Dänikena člověk vidí jednou za život, ne? Začal něco po 19. h a po několika větách 

vždy mluvil tlumočník. Na plátně i z Dänikenových úst se míhaly Vimany, Palenque, reliéf indiána 

v raketě, kterou odkryli po 3 letech ze zasypané chodby. Piri Raisova mapa z roku 1513 s Antarktidou, 

Cuzco a skoro betonové stavby, převodová hřídel z potopené lodi u řeckého ostrova apod. 

Nejzajímavěji na mne působili jakoby prefabrikované díly staveb na náhorní plošině Jižní Ameriky nebo 

třeba 900 tun těžká 48 metrů dlouhá plošina. Kde si vědci nevědí rady, vystrčí sdělení – rituální věc. 

Dále stupy a Boroburduru, pyramidy v Egyptě a průzkum chodeb a Lenochův popis létajícího stroje a 

chrámu. Přednáška skončila ve 21:40 h. Překladatelovi skoro vyschlo v krku, ale energický Däniken by 

klidně mluvil dál. Němčině se dalo dobře rozumět a odhalil jsem i pár chyb, kterých se tlumočník 

dopustil. Spletl se v letopočtu a špatně zopakoval jméno tureckého paláce Topkapi. Přeběhl jsem pak 

okolo bufetem na druhou stranu, kde se konala autogramiáda. Skoro až ve 22:30 h jsem dostal podpis. 

A to za mnou byla ještě jednou taková fronta. Däniken seděl v modrofialovém saku, docela malé 

postavy, ale vitální pán. Pozdravil jsem německy, tak byl rád, že někdo je také němčinář. S každým chtěl 

prohodit aspoň pár slov. Řekl jsem panu Dänikenovi, že o něm napíšu do literárního listu, a upozornil 

jsem ho, že se tlumočník přeřekl v datu. Tak potom hurá kousek do údolí, kde bydlela další kamarádka, 

a ještě povídání před spaním. V sobotu výlet na Petřín, na trochu uslzené a zamlžené okolí. Pak ještě 

sejít na Újezd do fotografického ateliéru pana Sudka. Bohužel tam byla dosti moderní výstavka, které 

jsem moc nerozuměl. Tak to byl výlet za Erichem von Dänikenem, znovunalezenou kamarádkou 

z kláštera a trochou nostalgické Kavkovské Prahy. (M. V.  14. 11. 2005) 
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- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a 

momentálně je zaměstnán v pekárně Intersparu. 

* MILENA PÍSAČKOVÁ: Domaslav: 

     Že cesta do Domaslavi nebude jen tak, mě napadlo hned, když jsem začala zaznamenávat celou řadu 

zvláštních příhod a událostí. Už podél silnice z Touškova do Pernarce visely na stromech jakési 

prapodivné inzeráty, jejichž text zněl: “Kdo našel dřevěný vyřezávaný šuplík, který se ztratil při 

stěhování dne 8. 9., nechť zavolá na č. xy a tučná odměna ho nemine...” Zamyslela jsem se nad tím, jak 

by asi takový dřevěný vyřezávaný šuplík ležící v pangejtu vypadal dnes, uvážíme-li, že bylo už 8. 10., 

tedy přesně měsíc po jeho ztrátě. Když už jsem ale nejela autem, nýbrž na kole, občas jsem za krajnici 

pohlédla, kdyby tam třeba náhodou opravdu nějaký vzácný kus starožitného nábytku ležel… člověk 

nikdy neví…, ale jak už to tak bývá, leželo tam jenom spadané listí. 

     Byl podzimní den jak vymalovaný, takže jsem nejen ochutnávala zralé i méně zralé jabkohrušky 

podél cest, ale i fotila – tu lopuchy, tu muchomůrky, barevné stromy, brázdy v poli a tak. Jak jsem tak 

najela do terénu, kousek za obcí Trpísty se objevilo téměř neproniknutelné trnkové houští a posléze u 

Úterského potoka místo, kde cesta končila vzdušnými kořeny jakéhosi vyvráceného pařezu 1,5 m nad 

terénem a všude okolo rostlo křoví, takže nebylo úniku. Značka očividně vedla právě a jedině tudy, 

zvedla jsem tedy kolo nahoru, abych tu trialovou pasáž přenesla, a najednou koukám, že mám dost 

naprasklou ližinu od sedla a nemám nejmenší tušení, kde jsem k tomu naprasknutí přišla. (Tento fakt 

tady uvádím proto, že by eventuálně mohl ohrozit moji účast na literární Domaslavi a jedno historické 

setkání na vrchu Šipíně, o němž bude posléze také řeč.) Mé oblíbené závodní sedlo značky PELL´S 

samosebou už příliš dlouho nevydrželo, je po něm a můžu si ho dát do vitrínky anebo pověsit na zeď a 

namalovat na něj pamětní obrázek.  

     Odklonila jsem se od Úterského potoka, který byl na jednom místě ze záhadných důvodů vyschlý, jen 

suchá konstrukce jezu a napadané listí, a objevil se tam jakýsi pán, osamělý turista, který pravil, že 

takhle nechat vyschnout vodní tok je protizákonné, a kamže to jedu, a v Domaslavi že jedna paní kreslila 

pěkné krajinky, a čímže to fotím, a že dneska už ty digitály naštěstí nejsou to, co bývaly ty analogy, 

jelikož člověk může nesrovnatelně více experimentovat a není mu líto zkaženého snímku. Až jsem se 

divila, jací moudří lidé se dnes  potulují po lesích. 

     Poté bylo zase nějakou dobu liduprázdno, až další dva pánové svačili na vrcholku Šipína. Jeden, 

s bílým plátěným kloboučkem na hlavě a druhý, to už jsem zapomněla. Vím jenom, že ten pán s tím 

kloboučkem mě tak nějak víc upoutal. Podle mapy jsem si naplánovala další trasu a pak se jela podívat 

na nedalekou 300 metrů vzdálenou vyhlídku. Protože z ní ale bylo vidět pouze do korun stromů 

nehluboko pode mnou, zklamaně jsem se opět vrátila k rozcestníku na vrcholku. Oba pánové tam stále 

ještě svačili a po chvíli pán v bílém kloboučku začal sbírat na palouku nějaké bylinky. Náhle pronesl 

směrem ke svému kolegovi: “No, kdyby ti to nevadilo, tak já bych si šel teď prozkoumat ten místní 

hřbitov,”… No jo, říkám si, vždyť se mi zdál hned nějakej povědomej!! “Pane Viktora, jste to vy??” tážu 

se pro jistotu. Napřed nic, očividně mě nepoznává, tak se odmaskuju sundáním cyklistických brýlí, a pan 

Viktora na to: “No koho to tu nepotkam! Básnířku plzeňskou!!”  

     Byla jsem ráda, že mě rád vidí, tak jsme dali řeč na neliterární téma, a pak už následoval kořenitý 

sjezd, lesy okolo Gutštejna, cesta plná louží, odbočka na silnici a posléze pohled na podvečerní 

Krasíkov (ano, vskutku už byl podvečer, neboť jsem vyjížděla až odpoledne) a poslední výživný kopec 

před cedulí s nápisem Domaslav.  

     Místo konání akce jsem hned našla, jelikož to bylo na faře a hned první větší budova v obci tu faru 

značně připomínala. Potkám pár lidí, prý zrovna začíná koncert skupiny Dream of a Tree, takže 

následovala studená sprcha (teplá netekla), něco do žaludku a rychle na koncert, vedle do kostela. 

Kdybych měla hodnotit hudbu, nejraději bych oddělila kytaru od zbytku, jímž byl zpěv, občasná foukací 

harmonika a bicí. Kytara totiž zněla téměř bezchybně, zatímco vysoký ženský vokál mi do toho nějak 
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neseděl, neb mému uchu nelahodil. Nerada to říkám, ale hra na bicí připomínala spíše bubnování na 

víka od popelnic, i když perkusionista byl jinak sympatický.    

    V šeru kostela jsem poznala Pepu Korouse, který se na mě zubil z lavice přede mnou, a po koncertě 

opět zpátky na faře ještě další, některé známé a jiné zatím neznámé, ale zato hned na první pohled 

sympatické a zajímavé lidi. V budově bylo spousta místností s palandami i matracemi, ubytovací 

kapacity opravdu velké. V mezipatře pak dva záchody s poetickými názvy Modrej prevít a Bílej prevít a 

poněkud matoucími cedulemi Obsazeno/Volno. Trochu jsem se divila, proč kdosi vylepil zevnitř na 

dveře citace z Manon Lescaut a kopii jakéhosi dopisu týkajícího se kritiky díla Vítězslava Nezvala. 

Vzápětí se vše osvětlilo, neb jsem se dozvěděla, že se chystá jakési divadlo a bude se hrát právě Manon 

Lescaut. Kde?? Na půdě. To se mi zalíbilo, protože na půdách je to vždycky zajímavé, a ještě k tomu 

hrát tam divadlo…  

     Teprve později jsem pochopila, že než jsem přijela, rozdělilo se osazenstvo na čtyři skupiny, z nichž 

každá dostala za úkol nastudovat ¼ Nezvalovy hry. Aby toho nebylo málo, jednotlivé herecké teamy si 

vymyslely vždy nějaké ozvláštnění, ať už dvojroli Manon otáčející se jak na obrtlíku coby siamská 

dvojčata oblečená v jedné sukni (1. skupina), nebo mimické ztvárnění textu jednou polovinou herců, 

zatímco druhá polovina těmto postavám propůjčila své hlasy (2. skupina), dále pak obsazení do role 

Manon ex-bubeníka skupiny Klobouk dolů Pavla Slámy – opravdu vynikající a přesvědčivý herecký 

výkon!! (3. skupina) či ponožkové maňáskové drama – Manon = růžová ponožka, rytíř De Grieux = bílá 

ponožka, vzpomínám si i na vycpanou tlustou černou ponožku staršího data narození, na její jméno však 

ne… (4. skupina). Divadlo se protáhlo dlouho do noci, naštěstí jsme si navařili obrovský hrnec 

posilujícího čaje Pchu-erh a k němu pojídali želatinové medvídky, jichž byl dostatek a zbyli ještě na 

snídani… 

     Druhý den ráno někteří odjeli již za rozbřesku, jiní se těšili na čtení, já jsem si aspoň přečetla rozpis 

knížek a publikací, které měly být představeny, a poslechla několik skvělých songů s houslemi a kytarou, 

které kluci hráli na venkovních schodech, a pak už jsem musela jet, neb jsem slíbila posekat zahradu… 

I tak jsem toho viděla a slyšela dost… Díky!! (Plzeň, 23. 11. 2005) 
- M. P. (*1980) je básnířka, prozaička a fotografka, žije v Plzni, po absolvování Pedagogické fakulty ZČU působí jako 

učitelka jazyků. 

 

* MILENA PÍSAČKOVÁ: Pozdrav a vzkaz pro pana Luboše Vinše: 

     Teda pane Vinš, co Vy na tom kole děláte, že už podruhé za dva roky Vás potkal takovýhle těžký 

úraz…? Ve své poetické výpovědi o nepochybném znovuzrození se ptáte sám sebe, proč se Vám takové 

věci dějí… a píšete, že se neopovažujete na nic přijít. Pokusím se tedy o možné vysvětlení.       Smůla je 

jedna věc, ale myslím, že tohle už může (i když nemusí) souviset i s nějakou chybou v technice jízdy. 

Pokud jezdíte sám, rozhodně není radno najíždět do zatáčky ve sjezdu nepřiměřenou rychlostí, zvláště 

pokud neznáte aktuální stav povrchu cesty. Dobře znám ty deštěm a erozí způsobené hluboké rýhy 

v lesních cestách, které se často objeví znenadání, opravdu stačí pouhý jediný přívalový liják a 

struktura terénu se ze dne na den naprosto změní. Už proto je potřeba s tím počítat a jet tak, aby člověk 

stihl rýhy objet/přeskočit, ale rozhodně ne brzdit až v nich. Nejhorší je prudce zabrzdit v prohlubni nebo 

před kořenem, to je pak pád v takovéto rychlosti téměř jistý. Následuje “smotání” přes řidítka, a pak je 

štěstím měkké křoví nablízku a smůlou Vaše osudová skalka.  

     Jak jste sám jistě poznal, také není to pravé ořechové vozit v září tmavé sluneční brýle, které zejména 

v lese nebo před soumrakem značně snižují viditelnost. Jestli můžu radit, doporučuji cyklistické brýle 

s výměnnými skly, z nichž to základní je čiré a lze ho používat kdykoli; já sama pak v zatažených, ale 

někdy i polojasných dnech používám sklo oranžové, které rozjasňuje všechny odstíny, zostřuje obrysy a 

zlepšuje viditelnost. Tmavé sklo pak doporučuji používat opravdu jen při velmi jasném počasí, kdy Vás 

jinak ostrý sluneční jas téměř oslepuje (příkladem jsou tropické letní dny, biking v přímořských 

oblastech nebo i jasný den na třpytícím se sněhu). Nebojte, i na oranžové brýle si zakrátko zvyknete, i 
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když to nejsou Komenského růžové “brýle mámení se skly domnění”, abychom při naší bezpečnostní 

přednášce také trochu citovali z literatury . 

     Proč tohle všechno píšu… hlavně bych byla nerada, kdybyste teď zanevřel na cyklistiku a chodil 

jenom pěšky nebo jezdil autem. Pěšky se totiž nikdy člověk nedostane za tak krátkou dobu tak daleko, 

neprožije tolik zajímavého, nedochází k tak značnému odbourávání stresu a pozitivnímu vlivu na 

psychiku jako na kole, a co hlavně, není to tolik inspirativní pro Vaši literární tvorbu!  A negativa 

auta snad ani nemusím popisovat…  

     Malou útěchou pro Vás může být, že jsem o sportovních úrazech podobných tomu Vašemu slyšela už 

tolikrát, že už je to pro mě téměř normální, nehledě na to, že několika z nich jsem byla i přímým svědkem 

(naposledy teď v sobotu na mezinárodním závodu v cyklokrosu, kdy jsme volali sanitku mladému 

klukovi po pádu ze čtyřmetrového sjezdu). Hlavní je vozit helmu a věřím, že procento rizika pádu se 

opravdu dá ovlivnit i při dodržování výše zmíněných “bezpečnostních” pravidel.  

     Vím, že se to lehce říká, ale opravdu si z toho nic nedělejte, dejte si nějaký čas na oddych a pak 

znovu (a opatrněji!) začněte najíždět… Jinak Vás velice zdravím a vážím si toho, že čas od času také 

někdo jiný kromě mě na stránkách Plže píše o cyklistice a její souvislosti s přírodou i jinými 

zákonitostmi! Biku zdar! mp 

     P. S.: Nesportovní čtenáři Plže prosím laskavě prominou neliterární zaměření mého příspěvku, 

neboť tady se jedná o život jednoho z nás. Hlavně už žádné úrazy! (Plzeň, 24. 11. 2005) 

 

* SIMONA VÁCHALOVÁ: Dovolte mi, abych touto cestou pozvala všechny příznivce  

     prózy a poezie na Autorská čtení, která se konají každou první neděli v měsíci od 17:00 hodin. Až 

doposud jsme se setkávali v salónku domažlického penziónu Viola, za což patří dík jeho majitelce pí 

Dontové, která nám prostory pro tyto účely poskytovala a starala se o naše pohodlí i přesto, že pro zbylý 

personál neděle bývá dnem klidu. 

     Prosincové, v pořadí IV. obnovené Autorské čtení nezavedených nejen literárně činných autorů,  se 

koná v Café Diana, příjemné kavárničce situované ve spodní části domažlického náměstí. 4. prosince 

v 17:00 hod se budeme těšit na setkání všech vás, kteří máte co nabídnout, i těch, kteří chcete při 

lahodné kávě či předvánočním svařáku pouze naslouchat či se nechat inspirovat. 

     Malou změnu chystáme v lednu, kdy první neděle spadá na první den v roce, což nebylo zatím 

konzultováno s většinou, ale menšina by posunula literární podvečer o týden, tedy na 8. leden 

2006. Veškeré podrobnosti budou v PLŽi včas upřesněny.  

     Za CHOFILIS (CHOdský FIlmový a Literární Spolek) se na setkání těší Simona Váchalová. 

(Milavče, 23. 11. 2005) 
- S. V. (*1981) je básnířka a publicistka, žije v Milavčích na Domažlicku, je posluchačkou Západočeské unverzity v 

Plzni. 

* LUBOŠ VINŠ: Poděkování: 

     Milí přátelé! Ano, Vy všichni kolem Ason-klubu, Plže, Pro Libris, všechny spřízněné duše. Chci Vám 

poděkovat,  že moje blázničky a texty nejenom čtete, ale dokonce i publikujete! Především díky Vám 

“zbloudil” můj “Mínótauros” ze svého bludiště 25. listopadu na plzeňskou radnici. Ještě jednou děkuji 

za Vaši milou přízeň! Luboš Vinš (Blatná, 28. 11. 2005) 

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

 

* 

VÁNOČNÍ POHÁDKA 
 
LUCIE KOUTNÁ: O neposedném balíčku 
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     Ráno se na sluníčku krásně třpytil sníh a vybízel děti, aby vytáhly ze sklepa sáně. Uposlechly a hned 

po snídani vyrazily na kopec. Taky Alenka vzala sáňky a spolu s vlčákem Betynkou a štěnětem Alíkem 

šla sáňkovat. Alík dováděl ve sněhu a byl natolik zabrán do hry, až si nakonec nevšiml, že už jsou 

Alenka a Betynka daleko před ním. Začal zmatkovat, na cestě bylo příliš stop, a nedokázal najít ty 

správné. Po dlouhém hledání a štěněčím štěkání to vzdal, našel prázdnou noru a zalezl si tam. Alenka se 

pro mě vrátí, říkal si. A přeci se bál, že ho nenajde. 

     Stmívalo se. Alenka ho nenašla. To budou smutné Vánoce, pomyslela si Alenka. Betynka ležela ve 

svém pelíšku v pokoji a vypadala nemocně, ani jíst nechtěla. Když uslyšela nějaký podezřelý zvuk, 

ihned běžela ke dveřím, ale to byl jen vítr, který jimi občas zalomcoval. Mamince a tatínkovi bylo 

Alenky líto, když ji viděli, jak smutně kouká z okna.  

     “Malé štěně přeci neuteče daleko, půjdu ho hledat,” řekl tatínek.  

     Na ulicích ležela bílá nadílka a stále se z nebe snášely další vločky. Některé tančily ve světle lamp, 

jiné zběsile poletovaly. Na chodníku lidi vyťapali stopy, malé stopy a docela malinké stopičky, ty patří 

vám, děti, ale taky pejskům a kočičkám, vrabečkům a kdoví komu ještě. Mezi všemi těmi stopami byly 

ten večer i stopy zatoulaného pejska.  

     Alík totiž opustil noru v lese a vydal se po cestě, která šťastnou náhodou vedla do města. Uviděl 

otevřený dům. Lidi vcházeli a vycházeli. Vběhl dovnitř, aby se na chvíli ohřál. Uviděl spoustu balíků a 

balíčků. Jeden ten balík packou prodrápal a vlezl si dovnitř. Po chvíli tam usnul zachumlaný 

do heboučkého županu. Probudil se až na Štědrý den ráno. Cítil jakési zemětřesení, pak se jeho 

domeček vznesl do výšky. Díval se prodrápanou dírou ven. Spolu s jinými balíky se dostal do 

poštovního vozu.  

     Zazvonil zvonek. “Vánoční pošta!” oznámil pošťák. Tatínek odnesl balík do domu. “To bude asi od 

tety,” řekla maminka. “Víš co, dej ten balík pod stromeček. Koukneme se večer, co tam je.”  

     Opět zazvonil zvonek, tentokrát však zvonil Ježíšek. Alenka běžela ke stromečku. Přelétla pohledem 

všechny dárky a pak ji zaujal neposedný balík. Posunoval se a nakláněl a trochu i vydával zvuky. “Co 

nám to ta tetka posílá?” podivovala se maminka. Balíček byl pro celou rodinu. “Můžu ho otevřít?” ptala 

se Alenka. Alík vyskočil a radostně olizoval Alenku. Betynka přispěchala ke stromečku. Maminka se 

divila, jak se tam Alík dostal. Vyndala z krabice župan a zkoušela si ho. Pak se šel podívat do krabice i 

tatínek, ale byly tam už jen roztrhané igelity – to zbylo ze zabalených salámů. Všichni potom 

rozbalovali další dárky, ale největší radost měli z Alíka.   
- L. K. (*1980) je básnířka a prozaička, absolventka Pedagogické fakulty ZČU (oboru manažer výtvarné kultury), žije 

v Plzni a nyní pracuje ve zdejším muzeu. 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 13. 12. 2005. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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