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

Čech. Ročník XIV, 2005, letos Listy č. 1 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 97) z 21.12., stran 24, 

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

jako barevné bříško Plže č. 1/2005 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Všechny ideály nepotřebují jen křídla, 

ale místo, odkud by mohly vzlétnout. 
 

(Ernest Hemingway) 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ V KULTURNÍ KAVÁRNÉ JABLOŇ. Prosincové 

asonklubí posezení jsme naplánovali na čtvrtek druhého a tentokrát doopravdy “bylo nebylo”. Sešlo 

se nás tam požehnaně, popravdě nevídaně, jenomže. Modrá polovina Jabloně byla kvůli právě 

probíhajícímu semináři  zatažená, část u baru potom doslova přeplněná lidmi, kteří se vypravili s 

předstihem na večerní autorské čtení. Všichni jsme seděli (někteří bohužel jinde) a v té vřavě jsme 

si vyměňovali alespoň přátelské pohledy. Milan Čechura, Lubomír Mikisek a Jiří Č. Ulrich. 

Irena Velichová a Dan Mikeš. Marek Velebný, Lucka Koutná, Milena Písačková, David 

Růžička, Josef Korous, Markéta Irová a Martin Zajíček (poprvé mu pak ujel poslední noční 

vlak do Domažlic), Svatava a Jan Heinlovi, David A. Šakal a Kateřina Kašáková, Helena 

Šlesingerová s kolegyní Janou Menclovou a poprvé též Tomáš Makaj, Hana Palmová a 

Martina Šimáčková s kamarádkou…  

 
* KRÁSKA A ZVÍŘE. Čtvrtek 2. prosince 2004 byl večerem Střelců. Milan Čechura (*5.12. 

1949), Irena Velichová (2.12. 1987) a Daniel Mikeš (*20.12. 1976), kteří ten večer v Jabloni vítali 

do života první malé knížky, se totiž narodili v tomto znamení. Podle horoskopu pro ně prý doslova 

platí, co na srdci (a v mysli), to na jazyku. Podle Ason-klubu: jsou střelení. Zbývalo popřát 

autorům, aby se vždy trefili do černého. A divákům? Aby je z jejich poezie netrefil šlak. (– Netřeba 

křičet: “Stůj, nebo střelím!” Nad některými verši vám sám zůstane rozum stát…) 
 

     Od DAVIDA RŮŽIČKY: Kráska a zvíře rozesmáli pod Jabloní: 

     Jaká vlastně byla poslední předvánoční Jabloň? Ptal jsem se sám sebe cestou domů z akce 

nazvané příznačně Kráska a Zvíře. Ze všeho nejvíc mi to připomínalo kreslený film pro dospělé. 
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Trochu plytký, hodně jsem se smál a nechybělo tomu jisté kouzlo populárního seriálu South Park. 

Občas vulgární. Hodně prvoplánové a doslovné. Zatraceně vtipné, byť hlavně kouzlem nechtěného. 

Hlavní vystupující figurkou pak byl  Daniel Mikeš, známý to pirát naší poetické scény, který uváděl 

i své spoluvystupující kolegy, Irenu Velichovou a Milana Čechuru, jehož si, pravda, v jisté fázi 

spletl s Básníkem Milanem Šedivým. Nekomplikovaná logika typu Milan jako Milan pak svým 

způsobem tvořila pověstnou červenou šňůrku, na níž bylo navlečeno celé představení. 

     Ale popořádku. Před akcí jsem se příjemně naladil oblíbenou Šumavskou topinkou, jednou ze 

základních krmí velkého počtu básníků přicházejících do Jabloně. Elegantní Kašička s image ve 

stylu dívky ze 30. let minulého století mi po Šakalově boku šeptala svoje nejnovější (a nutno dodat, 

že velice zajímavé) verše. Rozhodně se jimi nechte překvapit! 

     A najednou se rozhrnula opona oddělující cosi jako salonek od hlavního sálku, kupovat 

topinku pro nával návštěvníků již přestalo být možné, a nad vroucí masou nedočkavců se vynořila 

bílá hlava temného Mikeše a oznámila cosi jako začátek a plánovaný program. 

     Dá se říci, že člověk, který se stal vítězem plzeňského kola Listy proslavené Slam poetry 

rozhodně nezklamal očekávání, které do něj diváci vložili. A to jak příznivci, tak odpůrci i ti, kdo se 

chtěli jen bavit. V jakémsi kontrapunktu, který by jistě jen zlý vykladač chápal jako nezkušenost či 

nedomyšlenost, vystoupily dvě pěvkyně a jedna harmonikářka pod souhrnným označením slečny 

z konzervatoře. Něžnými školenými hlásky zapěly sloky, v nichž znělo “Jesu” stylem z časů, když 

belcanto bylo módou. Proti výkonům nic, dívky zpívaly opravdu velice dobře. Jen skrze dušené 

výbuchy smíchu za mými zády občas proniklo cosi jako: “No, tak do tohohle až přijde Mikešova 

poezie…” Prohlédl jsem si slečny od hlavy k patě, věk vůkol sedmnácti, hádám, tílka přiléhavá, 

paže nahé, pupík i lícní kosti pánevní oblasti odhalené… jistě rafinovaný a geniální Mikešův plán, 

kdy po chvilce zmíněných hovnech a jiných nezbytných atributech té nejvíce in poezie, poděkoval 

při křtu samotnému Bohu, kterého jako by tu a tam opěvoval i ve svých opusech zdůrazňujících 

krásy přírody. Není tedy pravdou, že odění dívek nekorespondovalo jak s obsahem zmíněných písní, 

tak dalšími částmi představení… Byl to rafinovaný a geniální plán. A to už přicházíme 

k  protagonistům. Daniel M., v bělostném kostýmku, jako existuje bílá i černá magie, bělostný šátek 

kolem spánků odkazuje k onomu druhému pólu poetického pirátství. Daniel Mikeš koná záslužnou 

práci a dobře to o sobě ví. Ta hrdost je celkem patrná. V nitře básníkově jak v kovářské dílně byly 

ukuty rýmy, za něž by se ve své době nemusel stydět ani Puchmajer, shodujeme se s Kašičkou. 

Neodolatelné verše z básně Příroda krvácí: “cák cák… - …vlčí mák” si lidé opakují ještě 

z poetických Velhartic. Puchmajer perverze v kostýmku pierota, vydechnu zasažen dávkou 

inspirace. Šakal vedle pobaveně cuká koutky úst a konstatuje: “Teda kdyby tohle dávali na Nově a 

dělali to Genzer se Suchánkem jako parodii na večer poezie, tak je to skvělý!!!” A Mikeš 

s čumáčkem nastaveným ke slunečnímu žáru publika si svůj úspěch, ať domnělý či skutečný, ať 

odměňující skvělou poezii či geniální parodii, vychutnává. 

     Irena Velichová nemohla zklamat. Nesporný talent, byť možná trochu vrávorající na nohách 

svého věku, hledajících jistotu chůze zralé autorky. Onoho večera jí bylo 17 a verše snad byly ještě 

o rok mladší. S obsahem zajímavě korespondoval i kostým, bílý úbor díky závoji evokující představu 

nevěsty, bílé krajkové rukavičky, bosé nohy. Ještě mládí oděné do předčasné dospělosti? Coby 

kráska tvoří antipod k živočišné zvířecí poezii Mikešově. 

     Přestávky nám zpestřují některé fanynky. Krása lidová, industriální, dávající nahlédnout 

hluboko do úžlabí duše kdesi v kalhotách. Bokovky a 120 přes kyčle tak nějak nejdou k sobě. Když 

okolo nás poněkolikáté přejde věnec piv s dívčím tělem, začneme dotyčné žertovně přezdívat Žlábek. 

No. Jiná dívka si elastickými nohavicemi, pletenými ponožkami a botkami podobnými těm na běžky, 

majícími však podpatek, také moc nepomohla. Přezdili jsme ji Lyžařka. Situaci zachránila teprve 

Kašička, která během křtu na pomyslné pódium přinesla konečně přiměřenou ženskou eleganci jak 

co do stylu a vzhledu, tak do proporcí postavy korespondující s oděním. 

     Jistě, tento článek nepřinesl žádný rozbor přednesené poezie. Rozebírat zas tak moc ani nebylo 

co. Černý obal Mikešovy malé knížečky s vyříznutým kosočtvercem a příčnou čárkou stvořenou 

z autorova jména na průsvitné bláně ledacos naznačil. I název nad “obrázkem”:  Poezie na…  Ale 

o tu poezii zas onoho večera až tak moc zase nešlo.  Spíše o cosi jako happening. Čemu se však 
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diváci vlastně smáli? Autorovi nebo jeho vtipné tvorbě? - Jak nadhodil řečnické otázky Šakal. A je 

schopen položit si tyto otázky a najít na ně odpovědi také sám autor - Mikeš? 

     Diváci se smáli, až slzeli. I já se zatraceně dobře bavil. “Dokud mladí budou psát takovou 

poezii,” zaslzela nad jednou ze křtěných knih Irenina  kmotra, “naše vlast bude vzkvétat.”  Tak o 

to tady asi jde, pochopil jsem. Za srandu a za vlast, ó, velký Josefe Švejku, Kocourku v botách, 

koťátko Modroočko. Tak proč tedy něco vůbec kritizovat, rozebírat, hodnotit nebo řešit?! (Plzeň, 

21.12. 2004)           - D. R. (*1970) je básník, žije v Plzni a zde také pracuje jako učitel angličtiny na SPŠ 

elektrotechnické.  
 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Kráska a zvíře: 

     Druhý prosinec byl netradičním datem setkání Ason-klubu a sliboval i další program. Sešlo se 

nás opravdu mnoho a Jabloň praskala návštěvníky. Začátek se trošku posunul, ale vy, kdo chodíte 

na akce Dana Mikeše, to pochopíte. Po zhasnutí nad publikem a rozsvícení zadní části místnosti se 

před rudým závěsem objevila dvojice protagonistů: Irena a Dan v bílém. Dvojka, která mi 

připadala jako “novomanželé” nebo údernická dvojice hutníka a družstevnice ze staré stokoruny. A 

vlastně Dan pracuje v Železárnách. Pořad byl nazván “Kráska a zvíře”, Irena jako kráska 

přednesla na začátek Dobré rady (“Netančete valčík po 22. hodině.”), pak Staré baletky i něžně 

milostného “Remarqua pod vanou” či Schované sami v sobě (“lásko z herbáře”). Dan výrazně 

zaujal nejen svým energickým projevem. Hezky prezentoval graficky zajímavou knížečku, třeba 

Lesním automatem, a skončil samozřejmě vesele svými Já a Já II a No a co? Mezitím hrála jeho 

dvorní kapela z Rokycan s kytaristkou Justinou a Dan uvedl i třetí křest – miniatur pana Čechury. 

K tomuto slavnostnímu aktu přizval Helenku Šlesingerovou, řka, že ta má s akty zkušenosti. 

Protagonisté si měli vybrat ke křestním listům kmotry, což je trochu zarazilo. Pan Čechura 

pošilhával po panu Mikiskovi, ale ten zrovna nebyl k nalezení, tedy si vybral za kmotru Kašičku - 

partnerku v letním básnickém souboji. M. V. (Plzeň, 8.12. 2004) 
- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni  

a momentálně je zaměstnán v technické inspekci. 
 

     Od MARTINA ZAJÍČKA: Kráska a zvíře: 

     Autorské čtení Daniela Mikeše, Ireny Velichové a jako speciální host vystoupil Milan Čechura. 

Večer se mi líbil. Spojení poezie obou hlavních aktérů bylo velice šťastným nápadem, který by se 

mohl časem opakovat. Rovněž pan Čechura přispěl svým dílem k tomu, že jsem se v Jabloni cítil 

moc moc dobře. (Večer se snažily zpříjemnit posluchačům svým zpěvem i studentky plzeňské 

konzervatoře a etno-akustic-beatboxová kapela Já Ty a on, která nebyla vůbec špatná, ale jejich 

koncert bych asi nenavštívil. (Domažlice, 17.12. 2004) 
- M. Z. (*1983) je básník, prozaik a scenárista, žije v Domažlicích a zde také studuje na Vyšší 

 odborné škole (obor sociální práce).  

* 

LISTOVÁNÍ 
* DĚKUJEME: 

     Básník, redaktor a pedagog Radek Sárközi byl tak laskavý a umístil odkaz na Plže také na 

webových stránkách http://www.ceskaliteratura.cz.  

 

* 

OPRAVA 
 

     V minulých Listech Ason-klubu (č. 96, s. 3) jsme kromě jiného přinesli příspěvek Kateřiny 

Sachrové, který se týkal vystoupení tzv. asonklubí “Velké pětky” 3. listopadu 2004 v Jabloni. Nic 

špatného jsme netušili. Až do chvíle, kdy si je Katka v knihovně vyzvedla, otevřela a vykřikla: “Je 

tam chyba! Tohle není můj článek!” Popravdě, její článek to byl. Jenomže jsme si z disku omylem 

stáhli starý, už publikovaný. Katce se velmi omlouváme. A pro Vás, milí čtenáři? Tohle si o tom 

večeru myslela Kateřina doopravdy:  
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* KATEŘINA SACHROVÁ: Bylo jich pět aneb Asi už stárnu, nebo co... 

     Dost jsem se do Jabloně těšila. Ze začátku to vypadalo opravdu dobře, kavárna i popelníky se 

slibně plnily, chlapci se vystavili na pódiu (proč tam vždycky sedí všichni najednou? Vypadá to 

divně, ještě kdyby měli třeba na krku cedulky s cenovkou a datem spotřeby...). Vezmu to zleva: 

strakonický špenát, učebnicový případ v prestižích, rozervaný pseudopedagog, alternativní cyklista 

a konečně E. T. Mimozemšťan. Nebudu hodnotit všechny “výkony”, spíš bych zmínila to, co mě 

zaujalo, tudíž utkvělo v paměti. 

     Zazněly věci ironické (Vláďa), milostné (Vláďa) i inspirované moderní technologií (Vláďa). 

Tím už jsem vlastně téměř všechna témata vyčerpala. Občas někdo přidal trochu temna (Libor), 

erotiky (Milan). Takřka fyzicky to do lidí nahustil Tomáš, zatímco filozof Petr utekl z pódia vždycky, 

ještě než se stačil dostat k “jádru” věci... 

     Vkusnou dekorací se stala něžná flétnistka Mirka, které to ale bohužel jako obvykle trochu 

kazil velkej šoumen Kamil, jenž působí dojmem, že neumí ani hrát ani zpívat. Ale jeho blues je 

natolik nezapomenutelné, že si ho vždycky ještě měsíc poté proti své vůli zpívám. 

     Možná jsem čekala nějaký profesní básnický posun, víc dynamiky a života, snad proto jsem 

méně nadšená než předtím. Ještě k tomu se domnívám, že dobrý básník a recitátor nemá zapotřebí 

upoutávat pozornost lacinými vtipy (ostatně tu pozornost již dostatečně upoutá například dobrou 

řeznickou historkou). 

     Ale stejně jsem ráda, že jsem tam šla. Dobře jsem se bavila a ještě k tomu jsem se dozvěděla 

něco nového. Například že kravské vemeno se stěží unese v jedné ruce. (Plzeň, 11.11. 2004) 
- K. S. (*1982) je básnířka a recitátorka, žije v Plzni a zde také studuje Pedagogickou fakultu ZČU (obor čeština  - 

francouzština). 
* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* BÁSEŇ PRO KNIHOVNU 2004. V rámci oslav listopadového Dne poezie vyhlásila plzeňská 

Obvodní knihovna Skvrňany literární soutěž pro děti s názvem Báseň pro knihovnu. Vzhledem 

k brzkému termínu uzávěrky se přihlásilo pouze 7 jednotlivců a kolektiv školní družiny 15. ZŠ. 

Pořadatelé vyhodnotili došlé příspěvky takto: 1. místo získala Svatava Petková (čtenářka Ústřední 

knihovny pro děti a mládež, 2. místo Dominika Soušková (z Obvodní knihovny Slovany), 3. místo 

Bára Laštovková (z Obvodní knihovny Skvrňany) a Romana Dufková, 4. místo pak společně 

Petra Bobková (z Obvodní knihovny Doubravka), Alena Kleinová (z knihovny Vinice) a Barbora 

Nolčová (z Obvodní knihovny Skvrňany).  

 

Svatava Petková 

 

KNIHOVNA 
 

Knihovna pro mě je studnice pokladů, 

naladí tamtu i tuhletu náladu. 

Prožívám dobrodružství hrdinů, 

každou minutu, každou hodinu. 

Miluji ten pocit vžít se do jiných životů, 

a jen tak lítat si v oblacích, 

své myšlenky soustředím jedině do hrotů, 

do hrotů myšlení, lítám si ve mracích. 

Knihy mě zahřejí na duši, 

každá mě však jinak potěší, 

Procházím různými ději, 

životu jenom se směji. 

Bára Laštovková  

 

KNIHOVNA   
 

Knihovna je knížek ráj, 

román, sci-fi, pověst, báj. 

Kniha to je druhý svět, 

až jí dočteš, vrať se zpět, 

abys mohl do dalšího, 

třeba mnohem krásnějšího. 
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* LITERÁRNÍ SHRABOVÁNÍ 2004. Městská knihovna v Horšovském Týně uspořádala už VIII. 

ročník nesoutěžní akce pro literáty všeho věku s názvem Literární shrabování. Díky finančnímu 

přispění Ministerstva kultury ČR mohl být opět vydán tradiční Almanach. Letos má 84 strany a jsou 

v něm zastoupeni autoři nám dobře známých jmen – členové Ason-klubu či účastníci regionálních 

literárních soutěží - např. Jan Gregorek, Kristýna Kracíková, Alena Modrá, Simona Váchalová 

či Martin Zajíček. 

 
     Od MILOSLAVY BAXOVÉ: V úterý 23. listopadu 2004 se konala v sále Městského 

kulturního zařízení slavnostní vernisáž 8. ročníku “Literárního shrabování”, na kterou přišlo kolem 

padesáti příznivců literární múzy. Na kulturním programu se podíleli žáci a učitelé hudebních i 

dramatického oboru  Základní umělecké školy. Své literární příspěvky zaslalo 47 autorů ve věku od 

8 do 69 let a 18 z nich se vernisáže zúčastnilo. Při vernisáži byla zároveň vyhodnocena výtvarná 

soutěž “Sedmihoří známé i neznámé”. Žáci 3. až 5. tříd, 6. C a děti ze Školní družiny zaslaly 150 

samostatných prací a 4 práce kolektivní. Vybrat jednu nejlepší práci nebylo možné, a proto byli 

odměněni všichni účastníci. Všechny příspěvky do “Literárního shrabování 2004” i všechny 

výtvarné práce byly vystaveny v Městském kulturním zařízení a výstava trvala do pátku 3. prosince. 

Zájemci si ji mohli prohlédnout vždy od 9 do 16 hodin. Knihovnice děkují všem, kteří poslali své 

literární příspěvky i výtvarné práce. Osmý ročník “Literárního shrabování” úspěšné skončil a 

nezbývá nám, než se těšit na ročník devátý v roce 2005. (Horšovský Týn, 24.11. 2004)  

 

Martin Zajíček (*1983) 

 

V RESTAURACI 
 

Neustálý pohyb kořenů 

ve vodopádu tvých vlasů 

ve mně vzbuzuje pocit méněcennosti. 

Kolik jen delfínů 

pod podlahou tvého těla 

křižuje oblohu? 

Spirály tvých melodií 

kroutí mé oči 

pod židle jiných. 

 

Proč? 

Kolem rybníků 

prochází hajný. 

 

 

 

Lucie Popovičová 

 

VARIACE  

NA SHAKESPEAROVO DRAMA 
Romeo a Julie  

Oni a oni. 

Oni proti sobě. 

Pak já. 

A ty. 

My! 

Tak oni proti nám. 

My proti nim. 

Pak on. 

Prý s námi. 

Snad! 

Já – jen jako. 

Kvůli nim. 

Ale ty proti sobě. 

Tak já za tebou! 

 
 

* ANTOLOGIE NOVÉ ČESKÉ LITERATURY 1995–2004. Editoři Radim Kopáč a Karolína 

Jirkalová připravili k vydání Antologii nové české literatury 1995-2004 (Praha, Fra 2004). 

Brožovaná kniha o rozsahu 420 stran a nákladu 1.000 výtisků zahrnuje básnickou a prozaickou 

tvorbu pětašedesáti autorů, kteří vstoupili do české literatury po roce 1989 a prvně knižně 

publikovali v rozmezí výše uvedených let. Západní Čechy v ní zastupují Tomáš T. Kůs (*1978) z 

Plzně, Viktorie Rybáková (*1961) z Chebu a Milan Šedivý (*1977) z Dubí u Teplic – absolvent 

Pedagogické fakulty Západočeské univerzity; Tomáš na s. 170 – 173, Viktorka na s. 300 – 303 a 

Milan na s. 350 – 354. - Nakladatelství Fra, V Olšinách 70, 10000 Praha 10, tel./fax: 274 817 126, e-mail: 

fra@fra.cz, www.fra.cz , zásilkový prodej: tel./fax: 274 817 126, e-mail: obchod@fra.cz, distribuce: Kosmas s. r. o., 

tel./fax: 222 510 749, www.kosmas.cz. 

mailto:obchod@fra.cz
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* ANTOLOGIE ČESKÉHO ROZHLASOVÉHO FEJETONU 2002-2004. Editor Radim Kopáč 

rovněž uspořádal Antologii českého rozhlasového fejetonu 2002-2004 (Praha, Concordia 2004). 

Kniha na 240 stranách obsahuje 56 textů od 35 autorů, kteří v uvedených letech publikovali v 

pravidelné rubrice páteční Mozaiky Českého rozhlasu 3 - Vltava “Páteční fejeton”. Ze 

západočeských autorů je zde zastoupena Alena Zemančíková (*1955) z Plzně. Předmluvu napsal 

Dr. Vladimír Novotný. Prodejní cena je 188,- Kč. 

 

* LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2004. V sobotu 4. prosince 2004 v 9.30 hodin se ve společenském sále 

Městské knihovny v Klatovech uskutečnil závěrečný seminář k XIV. ročníku soutěže Literární 

Šumava. V letošním roce zaznamenali pořadatelé zřetelný pokles zájmu soutěžících. Přihlásilo se 

pouhých 47 autorů ve věku od 16 do 80 let, zatímco vloni jich bylo 131. (Předloni ale jenom 53 a 

v roce 2001 zase 112… ) V kategorii do 25 let jich soutěžilo 10 a v kategorii nad 25 let 37, z toho 

bylo 30 žen a 17 mužů, 28 básníků a 24 prozaiků, 5 autorů obeslalo zároveň obě žánrové skupiny. 

Literární Šumava je sice soutěží celostátní, 71 % přihlášených však žije v západních Čechách, 

zejména na Klatovsku, na Chodsku nebo v oblasti západočeských lázní, nejvíce potom přímo 

v Plzni (7) či přímo v Klatovech (4). Tradičně nechyběli ani autoři “odjinud”, např. z Prahy (5), 

Berouna, Mladé Boleslavi, Mělníka nebo Opavy. Kromě studentů a důchodců byli i v tomto ročníku 

zastoupeni psavci nejrůznějších povolání (úředník, učitelé, knihovnice, zdravotní sestra, topič nebo 

dělník), poprvé se tu mezi nimi objevil prozaik-realitní makléř (a porotci se radovali podobně, jako 

když vloni objevili básníka-majordoma).   

     Po zahájení dostala slovo porota (Helena Šlesingerová, Tomáš T. Kůs, Vladimír Novotný, 

Ondřej Vaculík a Alena Zemančíková), která souhrnně pohovořila o všednostech i zvláštnostech 

tohoto ročníku, a pak zástupci plzeňského neprofesionálního divadla My (Petra Kosová a František 

Kaska) přednesli ukázky z vybraných prací. O přestávce čekalo ve vstupní hale překvapení – bohatý 

raut, dobrý i hezký – jenž, doufejme, přispěl k tomu, že byli spokojeni všichni – i ti, co v soutěži 

nevyhráli. 

     V kategorii poezie do 25 let se na první příčce umístil Martin Poch z Prahy, na druhé 

Kateřina Pánková z Plzně a na třetí Irena Velichová (*1987) ze Starého Plzence. Mezi básníky 

starší kategorie nejvíce zazářil Tomáš Makaj (*1974) ze Strašic, druhá byla Libuše Matysíková 

(*1948) z Vrchoslavic a třetí Václav Diviš (*1950) z Řeřich. V kategorii mladších prozaiků porota 

udělila 1. místo Ladislavu Konečnému (*1985) z Mariánských Lázní a druhé Mileně Písačkové 

(*1980) z Plzně, třetí místo zůstalo z důvodu malého počtu příspěvků neobsazeno. Z prozaiků 

starších 25 let byli nejlepší Zdeněk Huspek (*1947) z Loučimi u Kdyně, Marie Hovorková 

(*1952) z Mladé Boleslavi a Jiří Fast (*1972) z Plzně-Křimic. Čestným uznáním porota odměnila 

Zoru Šimůnkovou (*1965) z Prahy. Panu Miroslavu Berkovi (*1927) z Klatov byla udělena 

Zvláštní cena za příspěvky o Šumavě, paní Libuši Kalistové z Novosedel pak za dětské verše Cena 

Františka Pravdy. 

 

     * Od IRENY VELICHOVÉ: Literární Šumava: 

     Ranním vlakem jsme s Mili a jejím přítelem vyrazili směr Klatovy. Cestou jsme obdivovali 

míjející krajinu, plnili své žaludky pozdní snídaní a k tomu jako bonus (k naší velké “radosti”) 

vyhrával magnetofon jednoho z cestujících hity poslední doby. Po příjezdu do Klatov začalo první 

malé dobrodružství, resp. hledání jezuitské koleje a hlavně jejího správného vchodu. Vše ale 

nakonec dobře dopadlo, my našli ten správný vstup, podepsali se na prezenční listinu, odložili 

kabáty a vcelku včas zaujali svá místa v hledišti (tímto děkuji Mili za skvělé orientační schopnosti). 

Porota letos usedla v tomto složení: Helena Šlesingerová (předsedkyně), Alena Zemančíková, 

Ondřej Vaculík, Vladimír Novotný a Tomáš T. Kůs. Musím ještě dodat, že všem v porotě to velice 

slušelo, byli krásní, milí a vznešení (toliko pro ty, již by chtěli zpochybnit nesporně vysokou vizuální 

hodnotu porotců). Pan Vaculík představil přítomným celou porotu. Po proslovech (statistiky, 

statistiky, statistiky a tendence v tvorbě letošních příspěvků) jednotlivých porotců došlo k předčítání 

oceněných prací. Před procítěnými projevy obou recitátorů opravdu smekám – byla  radost je 

poslouchat. Pro mnohé pak nastal zlatý hřeb dopoledne – přestávka s rautem. Páni kuchaři se 
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opravdu blýskli. Při boji o poslední moučník (já versus Mili) se k nám přitočil Tomáš Kůs a 

s potměšilou jiskřičkou v očích se nás tajemně optal, zda-li víme, co je letos za ceny. Z našich 

pohledů pochopil, že to nevíme, a tak nám mezi přerývanými záchvaty zlověstného smíchu sdělil, že 

jde o velice praktické ceny, které se nám určitě budou líbit. Slova praktické a líbit řekl s přímo 

strašidelným důrazem. Nakonec to ale s cenami (hlavně v naší kategorii – ti starší obdrželi šílené 

keramikové panny) nebylo tak hrozné - obrázek Šumavy už v klidu odpočívá za skříní. Po přestávce 

proběhlo vyhlášení výsledků, předání cen a následná debata, která vlastně ani debatou nebyla a 

nesla se v duchu “Ó, jak je město Klatovy krásné a skvělé!”  Po této “řízené debatě” byla 

Literární Šumava nadobro ukončena. Nakonec ještě jednou děkuji celé porotě za ocenění a paní 

Zemančíkové za dobré rady. 

     Nutno dodat, že porotci zmínili během obecného rozboru prací nový literární žánr, který se 

objevil v letošní soutěži – a to bikerstory (ano, správně, jde o dílo Mileny – Marie Písačkové). 

Tohle označení opravdu nechápu. Upřímně řečeno, to že někdo píše příběh z cyklistického prostředí 

neznamená, že musíme autora cpát do nějaké škatulky nebo vymýšlet nový literární žánr. (Kdyby to 

byl třeba příběh z baletního prostředí, jde hned o baletstory či něco podobného?) (Starý Plzenec, 

13.12. 2004)                                  - I. V. (*1987) je básnířka, žije ve Starém Plzenci a studuje na 

Gymnáziu Blovice. 
 
Od KATEŘINY PÁNKOVÉ: Toto je mé poněkud netradiční poděkování účastníkům letošní 

Literární Šumavy za to, že mají chuť psát a tím se dělit o své pocity i s námi ostatními. (Plzeň, 

21.12. 2004)                              - K. P. (*1985) je básnířka, žije v Plzni a zde také studuje na Masarykově 

gymnáziu. 
 

             S  

        CH     L H 

 Č    D   T  T U N O R 

L I T E R Á R N Í Š U M A V A 

I M V S A V O A T U S Í P O J 

D A O T D A Z J J M T S O A Í 

Í J Ř É O T V Í E A Á N Č O A 

K Í I T S CH Á T N V L Í Á N Z 

T V T Ů T T T J A Š E T T I A 

E Ů K J Z Ě Í E J T Ž A K S T 

Ř L R E Ž J P J Í Í I V U I O 

Í I Á P I Í O E T B J Ě B S J 

V  S O T  Š N  A Í D Y T I 

Ě  U Ř Í  I   R  Í L Í M 

Ř   Á   R   D  Ž O M V 

Í   D   É   I  E  S Š 

   D   Z       L E 

   O   E       O M 

   S   M       V D 

   T   I       E Í 

             M K 

 

* 

FÉNIXOVY CESTY 

 

* Od DAVIDA RŮŽIČKY: Chýlí se konec roku a tak nastává i čas bilancovat. I když Fénixovy 

cesty působily přece jenom alespoň poslední tři roky, viditelnějšími se staly díky internetové 

stránce, za niž vděčíme mágovi virtuálního světa, tajemnému cyberpoetovi Kiemu. Díky tomu se 

nejen zvýšila celková účast a na některých akcích se objevili i členové Ason-klubu, ale dokonce nám 
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přibyly i některé neplánované akce. Téměř každý měsíc od začátku školního roku se odehrál větší 

výlet a nějaká menší akce doprovodná. Vše by pak mělo vyvrcholit opět původně neplánovanými 

Vánocemi a oslavou silvestra na hradě Velhartice, což nám jako odměnu za prokázané služby hradu 

umožnil tamější kastelán pan Mejstřík (kterému touto cestou také děkujeme). Naopak, plánované 

Putování za Hřebíčkovou vůní jsme byli nuceni přesunout na příští rok. 

     Co tedy předběžně chystáme? Kromě tradičních výletů, které naleznete inzerovány na 

stránkách www.fenixovycesty.netcafe.cz  se řada Fénixanů zúčastní Mofanconu 2005 na zámku 

v Nečtinách. Akce už přerostla v jakýsi multikulturní víkend spojený s přednáškami, výlety a 

prezentací vlastní tvorby a rozhodně stojí za návštěvu. Bude se konat v termínu 15. – 17.4. 2005. Na 

jaro je také předběžně plánován i slet spřáteleného Tmavomodrého světa, který by se měl konat 

tentokrát v Plzni, a předběžně přislíbil účast i pan Karel Foud, letecký publicista a odborník na 

problematiku spojenou s letectvím a druhou světovou válkou. Konala by se vycházka na místa 

dopadů sestřelených spojeneckých bombardérů na konci války. Vhodné nejen pro milovníky válečné 

literatury. Vždyť k Tmavomodrým patří například i básník Jonák, známý ze Dne poezie na 

velhartickém hradě. Další den poezie se ve Velharticích bude (dá-li Bůh) konat ve druhé polovině 

června 2005 a byl přizván i proslulý recitátor Mirek Kovářík. A kdoví, možná zažijete i ochutnávku 

typické hip hop party s možností zkusit si “zarepovat”.  

     Z hradů a zámků bychom v roce 2005 rádi navštívili samozřejmě Velhartice (v dubnu 

odemykání hradu, pak Den poezie, v létě Pohádkové odpoledne a další chystané programy, kde 

můžeme i vystupovat, a to vše by mělo být završeno tradičním zamykáním), opět Chudenice, zdaří-li 

se, tak zámeček vedle unikátního gotického kostela v Čečovicích u Holýšova, hrad Bečov na 

Karlovarsku, Komorní hrádek u Benešova, kde vyrazíme po stopách básnícího vojína Hřebíčka a 

snad i zajímavý rokokový zámeček Stekník na Žatecku. 

     Protože většina diskusí na brigádách i akcích nějakým způsobem směřovala k otázkám 

věčným, tj. existence či neexistence Boha, a objevovaly se otázky typu “Co je to Apokalypsa” a 

“Proč to tam je” (např. při návštěvě kaple sv. Kříže na Karlštejně), rozhodli jsme se některý z 

víkendů věnovat křesťanství a křesťanským kořenům naší kultury. 

     Tolik tedy k letmému zhodnocení uplynulého období a náčrtu příštího roku. Za Fénixovy cesty 

přeji všem čtenářům Plže, Listů i ostatním krásné Vánoce, šťastný nový rok a těším se na shledání 

na některé z brigád nebo výletů. David Růžička (Plzeň, 16.12. 2004) 

 

* Předvánoční setkání v klatovské čajovně U naší milé paní. 

     Stává se už fénixí tradicí, že akce, které vyhlásím jako literární, jsou tak nabité, že není téměř 

čas otevřít knihu a naopak, všichni účastníci se zvláštním způsobem ocitají přímo v ději povídky, 

kterou během daného víkendu píše nějaký často snad lehce šílený spisovatel kdesi nad námi. 

Například valníkové příhody a Chudenice. Naopak, akce, kdy se předpokládá, že budou lehkým a 

nezávazným potlachem, se často neplánovaně (leč s všeobecným potěšením účastníků) stávají 

literárními. Vždycky totiž někdo vytáhne odkudsi nějakou knihu, kterou právě zakoupil nebo přinesl 

jen tak… a už to jede: “Co to je? Přečti něco!” případně i “Přelož!” Stejně tak tomu bylo i při 

posledním předvánočním setkání Fénixe v klatovské čajovně. Seděli jsme v romanticky vyhlížející 

věžici s výhledem na krásná zákoutí v sousedství děkanského chrámu a objednali si své čaje. Tu 

Helena zvaná Glatterin, popíchnuta mojí žertovnou narážkou ve vyprávění o výpravě do Teplic, 

vytáhla tlustou knihu esejů a veršů. Nechala si ji poslat až z dalekého Regensburgu (Řezna), takže 

tím se projevila jediná chyba díla – bylo v němčině. Ano, možná jste si právě vzpomněli na 

zapomenutého pokrokového básníka 19. věku Johanna Gotfrieda Seumeho, jenž ukončil svou životní 

cestu právě v Teplicích a jehož hrob zdobí kámen prostý i jakýchkoliv iniciál. Básníka, o němž nikdo 

z nás tehdy nic neslyšel. I zaznělo ono magicky povzbuzující “Překládej!” a Helenka G. se po 

chvilce přemlouvání dala do improvizované básnické parafráze jedné z kratších básní. Do prostředí 

čajovny, původně obranné bašty, později také márnice, ale v časech Seumových i kaple a malé 

hvězdárny osvíceného klatovského děkana, se ty verše hodily přenáramně. Na papír je zachycoval 

jiný básník, Marek Velebný, a výsledek předkládáme k dispozici i vám, čtenářům asonklubích Listů. 

(Plzeň, 16.12. 2004) 

http://www.fenixovycesty.netcafe.cz/
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J. G. Seume  

 

POŽEHNÁNÍ (DER PASS) 
 

Když stojíme na kraji života 

a vše, co drží zemi, 

se kolem nás hroutí, 

koruny s holí žebráckou zanikají, 

 

když páni z předalekých říší,  

jejichž obrovitá ruka včera  

svírala východ i západ,  

rovni jsou dnes svým posledním otrokům, 

 

 

když se rozplyne moudrost pošetilých, 

z berliček hypotéz, 

mistrovských výtvorů hlav velikánů 

zbývá jen pouhý střep, 

 

když přesvatá temnota 

bezmoc smyslů těžce obestírá  

a duši plní jediná myšlenka: 

Na Boha, na nic a na věčnost. 

 

Pak dobrý skutek 

z příkazu Zákona 

byl vykonán,  

lepší je požehnání neznámé cestě, 

než všech farářů atestát. 

 

* Fénixova dobrodružství: Spořitelna: 

     Jedete někam  na výlet, pane učiteli? Zasypali mne otázkami moji prváci. Zažijete tam zase 

něco? A budete nám o tom vyprávět? Sobotní výlet do Klatov se zatím jevil jako šílená nuda. 

Nákup dárků, odpoledne přijde na řadu čajovna. Co jim budu vlastně vyprávět? Přemýšlel jsem, 

zatímco Míra Diviš vedl naši výpravu neomylně k bankomatu České spořitelny na druhém konci 

náměstí. Když protahoval kartu snímačem zámku od dveří vestibulu, netušil jsem, že právě tady a 

teď se rodí můj víkendový příběh pro zvídavé školáky. 

     Míra totiž  chvilku zápasil s tlačítky bankomatu a pak se otočil, mírně pobledlý, a otázal se, 

zda nám připadá normální díra v těle zařízení, z níž nám zírala do obličeje malá kamerka. Sice 

nemíří přímo na čísla, ale přesto pravidelnému divákovi televizní černé kroniky způsobí dilema: Byl 

by lupič natolik drzý, aby převlečen za údržbáře navrtal bankomat přímo v budově banky? Ale co 

heslo dneška S drzostí nejdál dojdeš? A navrtal by údržbář banky tu dírku tak příšerně křivě? No…  

Jenže kamerka nasnímá tak maximálně klientův rozmrzelý obličej. Leč čert nikdy nespí. V každém 

případě by na bankomatu nic být nemělo. A tak Míra plní svoji občanskou povinnost, vytahuje 

mobil a číslo 158 to jistí. 

     Mladý a sympatický policista s pistolí u pasu přijede téměř ihned, přesto máme dost času 

odradit od výběru několik klientů, už tím, jak vypadáme a tváříme se. Muž zákona pokývá hlavou, 

poškrábe se na bradě a konstatuje: “Hm, tomu já nerozumím. Budu se muset spojit s někým 

z pracovníků spořitelny.” Opíše si nacionále a číslo mobilu. Než se tedy spojí, vytáhneme Míru na 

oběd. Ale jen přes náměstí, do pizzerie, jejíž okno míří ku spořitelně, a Míra se posadil tak, aby na 

vchod banky dobře viděl. Uprosil sice policistu, aby k podezřelým bankomatům postavil kolegu, 

kdyby, než se on sám tedy spojí, přišli zloději a odnesli si přístupové kódy k jeho knihovnickému a 

mému učitelskému platu. Cestou přes náměstí volal mamince, pracovnici plzeňské pobočky onoho 

podniku. Tvrzením, že na bankomatu doopravdy nic být nemá, ho moc neuklidnila. Pak Míra 

vytočil číslo Stáni Grosse, zda by policie nezablokovala výjezdy z Klatov, následoval vrchní velitel 

naší branné moci, Václav professor Klaus, jestli by tanky dočasně neuzavřely státní hranice. Ještě 

jsme přemýšleli, kdo v Bruselu má na starosti hranice EU, ale to už jsme usedli k menu… které 

Míra prolistoval bez zájmu, pobledlý a pizzu si objednal bez velkého přemýšlení o chuti a 

ingrediencích. Takového jej neznám. Než jídlo připravili, odběhl pro jistotu ještě jednou k bance, 

kde střežící policista stále nic nevěděl, leč podruhé zavolaná centrála na 158 už měla informaci, že 

se jedná skutečně o zařízení spořitelny. Jelikož mi prachy až dodnes zatím nikdo nevykradl, tak i já 

věřím, že tomu tak doopravdy bylo. 

     Historka však měla pokračování v čajovně. Poté, co se všichni přítomní pobavili na Mírův 

účet, rozjela se odpolední nenápadná hra. Na schodech zarachotil upuštěný čajovníkův tác. Kdosi 
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naznačil pohybem filmovou klapku, vytáhl imaginární mobilní telefon a spustil: “Haló, to je Policie 

České republiky? Tady Diviš. Hlásím smrťák v klatovské čajovně…” Klapka poprvé, podruhé, 

potřetí… Na kdejakou blbost. Až těsně před odchodem někoho napadla malá změna: “Haló, tady 

Policie České republiky. To je pan Diviš? Prosím  vás, mohl byste už konečně odejet z města?!” 

(Plzeň, 21.12. 2004) 

 

* Hrst střípků ze Zamykání hradu Velhartic aneb čtení na Silvestra a nejen na něj: 

     Kdybych měl shrnout pár střípků z celkového dojmu ze zamykání podzimních Velhartic, byli 

by to asi moji třeťáci, coby ústřední motiv první poloviny prodlouženého víkendu. Ten měl být sice 

zaměřený hlavně na zážitky, ale velice rychle se zvrhl, dle tradice, též na literární. Odpoledním a 

večerům nevévodilo vznešené Jungovo Pojetí spásy v Alchymii ani Baarova Hanýžka a Martínek, 

dovezení Glatterin za účelem přípravy na nějakou zkoušku či co, ale zcela obyčejný, navíc 

z internetu stažený opus pro americkou pubertální mládež, nazvaný příznačně Mládí v hajzlu. 

     Míra se otřásal na posteli smíchy, já na druhé a náš věrný anděl, Helenka, unesená dětským 

světem Chodska 19. století,  nechápala.  Ano, připouštím, že ve stylistických i všech ostatních 

prostředcích byl mezi oběma knihami značný rozdíl, byť obě mají svůj osobitý půvab. 

     Vše šlo hladce, dokud jsme neznámým kouzlem, které jsme ani nepostřehli, nevstoupili sami 

do děje. Možná to způsobilo gesto, jímž bylo Mládí v hajzlu mrštěno na postel, než jsme vyrazili 

prozkoumat štoly ve skále naproti hradu.  

     Hrome. Celá leta nic a najednou sem někdo musel dát mříž. Jak jsme se později dozvěděli, na 

hradě sice mají od mříže i klíč, jenže jak jsem pořád sebevědomě tvrdil, že se jdeme podívat do štol, 

všichni pracovníci hradu si mysleli, že mi dal klíč někdo druhý, a tak mne na podstatný detail 

bránící plánované návštěvě jaksi nemínili ani upozornit. 

     Dobrá, tak tedy jindy. Program, bod 2. Rozděláme oheň. Jenže co je pořádný táborák  bez 

opékání párků. Glatterin, jakožto žena, a tudíž automaticky odbornice na potraviny byla vyslána do 

místní hospody. Nás čeká mužská práce: Přitáhnout větve, naštípat dříví a rozdělat oheň. Glatterin 

se místo párků vrací a nese chutnou sekanou, leč poněkud předraženou. Ále co, na výletě člověk 

není každý den., takže nějaká překážka nás nerozhází. Překážka sice ne, realita však ano. Údolí 

zahalil plášť  z mlhy. Ve svitu oranžové luny se hrozivě rýsovala silueta hradní věže. Moji třeťáci 

vedeni Mírou vyškrtali dvě krabičky sirek, zničili zapalovač a při pokusu podpořit hoření došlo i na 

již přečtené stránky Mládí v hajzlu. Nepomohlo to. 

     Jako mravenečci stoupáme zpět k ubytovně. Elektrický vařič a pánev to jistí. Moji třeťáci se 

však nenechají rozházet a jdou spláchnout pachuť zklamání do hospody. Jsou to mladí a nezvykle 

kultivovaní lidé. Potěší mne tím, že se vrátí zcela střízliví, takže ani nelze očekávat žádný 

nepořádek či zádrhele. Jen Láďa s Filipem neodolají své povaze typu veselá kopa a přestěhují 

spolužákovi Vaňáčkovi opečovávanou škodovku stovku do skrytu hluboké tmy modřínového háje 

před hradní branou. 

     Vaňáček se po návratu z pohostinského zařízení v půl druhé ráno zachová poněkud nečekaně. 

Uchopí sekeru a svoji škodovku chce najít hned! Necháme jej tedy – bez klíčků – zmizet do noci a 

z letargie nás protrhne až pronikavé kvílení  sirény, která nehlásí nálet, ale jen skutečnost, že chlapi 

z hradu na odchodu uklidili sice služební auto do garáže a zapnuli poplašné zařízení, zapomněli 

však zamknout dveře od garáže. Vaňáček tam sice svoje auto nenašel, se sekerou v ruce však mohl 

uklidnit vyděšeného a lehce naštvaného chlápka v pruhovaném pyžamu, který vyběhl do noci 

zařízení vypnout. Asi byl v pohodě, protože ráno mu to nakonec připadalo jako dobrá sranda. Siréna 

byla slyšet po celých Velharticích, tedy i na hrad, ale i tam se tomu ještě několik dalších dní vesele 

smáli. Hlavně, že můžu i s třeťáky zas někdy přijet. (Plzeň, 21.12. 2004) 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* Ve středu 5. ledna 2005 ve 13.00 hodin zve šéfredaktor Dr. Vladimír Novotný členy redakce a 

redakční rady literárního měsíčníku Plž do poradní síně Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na 
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další společnou schůzku. Na programu je rekapitulace ročníku a udělení výročních cen Plže 

v kategoriích poezie, prózy a esejistiky, ceny Ason-klubu a zvláštního uznání pro “vetřelce” Plže. 

* Ve středu 12. ledna 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) zvou do Literární 

vinárny ve vinárně U Zvonu (Klatovy, Krameriova ul.) na pořad s názvem Děti boží lásky 

(románové črty). Autorské čtení  Mileny Sirné s písňovým doprovodem Jožky Černého a Jiřího   

Zmožka. (Ve vinárně jsou denně od 18.00 hodin kromě neděle též k dispozici Literární noviny, 

Přítomnost, Zprávy společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj.) 

 

* V úterý 18. ledna 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) zvou do klubovny ve 

Vrchlického sadech na pořad s názvem Umění je komunikace. – 1. část: Dřevo. Sochy pro veřejný 

prostor a socha pro Sydney. Večer literárního charakteru připravil a uvádí sochař  Václav Fiala. 

 

* Ve středu 19. ledna 2005 v 19.00 hodin Vás redakce Plže, Kruh přátel knižní kultury a 

Ason-klub srdečně zvou do Polanovy síně Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na Ceny Plže 

2004 - slavnostní udílení výročních cen literárního měsíčníku Plž. Uvádí Dr. Vladimír Novotný.  

 

* V pátek  21. ledna 2005 v 19.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2; 

www.jablon.wz.cz, e-mail: jablon@centrum.cz, mobil produkce 732 355 614) na večer s názvem 

Píseň oranžového kouře: vernisáž knižních ilustrací Vladimíra Větrovského a autorské čtení Petra 

Šimona (*1976) ze stejnojmenné knihy obou autorů oživí m.j. divadlo Tyan. Vstup volný. 
 

* Ve čtvrtek 27. ledna 2005 v 18.00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do Kulturní kavárny Jabloň 

(Plzeň, Krátká 2 – zastávka tramvaje č. 2 u Centrálního autobusového nádraží) na další společné 

posezení mladých a nezavedených autorů západních Čech a jejich přátel.  

 
* Ve čtvrtek 27. ledna 2005 ve 20.00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do Kulturní kavárny 

Jabloň (Plzeň, Krátká 2 – zastávka tramvaje č. 2 u Centrálního autobusového nádraží) na večer 

s názvem Happening Ason-klubu: autorské čtení literárních příslibů (Kateřina Kašáková (*1982), 

Marek Sivák (*1983), Milena Písačková (*1980), Milan Čechura (*1949), Kateřina Sachrová 

(*1982), Pavel Štýbr (*1957) aj. – Ti všichni přislíbili?). Vstup volný.                                        

 

* V pondělí 31. ledna 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) zvou do klubovny ve 

Vrchlického sadech na pořad s názvem Západ slunce na začátku dne. Island slovem, zvukem i 

obrazem s texty islandského spisovatele H. K. Laxnesse, nositele Nobelovy ceny připravili a 

uvádějí Kristýna Hladíková a Ota Čerba, technická spolupráce ÚHLAVA o.p.s. 

 

* 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 
 

* PRO ÚSMĚV NAŠÍ PLANETY 2005. Ekologické praktikum Bolevecké ZŠ v Plzni vyhlašuje 

výtvarnou a literární soutěž pro všechny mateřské školy a základní školy s názvem Pro úsměv naší 

planety. Soutěžící mají za úkol nakreslit, namalovat, vytvořit z různých materiálů nebo napsat, jak 

rodina, třída, škola, obvod nebo město přispěly k úsměvu naší planety. Uzávěrka je 31. ledna 

2005. Adresa: Bolevecká ZŠ Plzeň, odloučené pracoviště, Sokolovská 54, 323 00 Plzeň. Ze 

soutěžních prací v únoru uspořádá škola výstavu a v březnu na soutěžním odpoledni vyhlásí vítěze.  
 

http://www.jablon.wz.cz/
mailto:jablon@centrum.cz


 12 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ŠRÁMKOVY SOBOTKY 2005. Středisko městské kultury Sobotka a 

Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové vyhlašují 49. ročník Literární soutěže 

Šrámkovy Sobotky. Soutěž je rozdělena do kategorií podle žánrů: I. kategorie: básně, básnické 

soubory (min. 5, max. 10 stran všech příspěvků dohromady; v případě širšího tematického celku, 

např. celé sbírky básní, je možná větší tolerance); II. kategorie: prozaické práce (min. 5 stran, max. 

20 stran všech příspěvků dohromady; v případě širšího tematického celku, např. celé novely či 

románu, je možná větší tolerance); III. kategorie: studie z oboru literárních věd o autorech 

východočeského regionu, historické a vlastivědné práce o vývoji přírodních, sociálních a 

kulturních poměrů ve východních Čechách (rozsah přiměřený tématu). Soutěže se může 

zúčastnit každý občan České republiky starší 15 let, který do dne uzávěrky nedovrší 36 let věku. 

Účast ve III. kategorii je věkově neomezená. Práce musí být původní, dosud nepublikované nebo 

publikované v roce 2005. Autoři, kteří byli za poezii či prózu odměněni prvními třemi místy ve 

dvou posledních po sobě jdoucích ročnících, se nesmějí účastnit v kategorii, ve které dostali cenu. 

Soutěž není otevřena tvorbě pro děti. Uzávěrka je 15. února 2005. Práce ve čtyřech vyhotoveních, 

psané na stroji nebo počítači po jedné straně listu formátu A4 (30 řádků na stránku po 60 úhozech, 

na počítači písmo velikosti 12, okraje min. 1 cm, běžné řádkování) posílejte pouze poštou na 

adresu: Středisko amatérské kultury Impuls, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové; e-mail: 

sobotkals@centrum.cz. Uveďte jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště, telefon a e-mail. 

Zasláním textů do soutěže automaticky dáváte souhlas s jejich zveřejněním. Pro případné uvedení 

ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky, Splavu či jiných propagačních tiskovinách můžete texty zaslat 

navíc na disketě nebo e-mailem. V takovém případě rovněž nezapomeňte opět uvést osobní údaje. 

Vyhlášení výsledků, předání cen a rozborové semináře proběhnou v rámci festivalu Šrámkova 

Sobotka v úterý 5. července 2005. Pořadatelé předem prosí oceněné autory, aby se vyhlášení 

zúčastnili. Pouze tento den totiž mohou dostat zpět soutěžní práce a vyslechnout lektorské posudky. 

(Více informací o soutěži a festivalu Šrámkova Sobotka na http://www.sobotka.cz a na 

www.splav.cz.) 

 

* PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ JIŘÍHO LEVÉHO 2004 - 2005. 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. 

Ve dvanáctém 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. 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 doporučí přidat též stručnou 

charakteristiku vybrané ukázky ve vztahu k celku. Každý exemplář musí být označen heslem. 

Uzávěrka je 20. ledna 2005. Práce posílejte (nejlépe doporučeně) na adresu: Obec překladatelů, 

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

obecprekladatelu@hotmail.com; http://www.obecprekladatelu.cz. Příspěvky, které nebudou 

splňovat formální požadavky, budou vyřazeny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v červnu roku 

2005. 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 (účast v jiné kategorii 

se připouští). Ceny sponzoruje nakladatelství Reader´s Digest Výběr. O výši finančních odměn 

bude teprve rozhodnuto.  

 

http://www.sobotka.cz/
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* O ŠUMPERSKÉHO HAVRANA 2005. Dům dětí a mládeže Vila Doris ve spolupráci s PC 

Šumperk, s Gymnáziem Šumperk a nakladatelstvím DOKOŘÁN vyhlašují IV. ročník literární 

soutěže O Šumperského havrana. Soutěž je určena básníkům do 35 let a bude hodnocena ve 

čtyřech věkových kategoriích: do 12 let, 13 až 15 let, 16 až 19 a 20 až 35 let. Lze zaslat 3 básně 

psané na stroji nebo počítači. Autor uvede jméno a příjmení, případně pseudonym, věk, školu či 

zaměstnání, kontaktní adresu a e-mail. Práce můžete posílat v písemné podobě, e-mailem nebo 

faxem. Adresa: DDM Vila Doris a PS Šumperk, Jarmila Švecová, ul. 17. listopadu č. 2,  787 01 

Šumperk, tel.: 583 214 212, fax: 583 214 214, e-mail: svecova@doris.cz; http://www.doris.cz. 

Uzávěrka je 30. ledna 2005. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v březnu 2005 na Setkání 

s poezií v Šumperku. Pořadatelé si vyhrazují právo zveřejnit nejlepší práce v Almanachu.  

 

* CENA HAVRANA 2005. Výbor české sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury 

(AIEP) vyhlašuje pro rok 2005 další ročník Ceny Havrana. Do soutěže může každý autor přihlásit 

dvě povídky z oblasti detektivní literatury o rozsahu max. 12 stran strojopisu (normostrana, tj. 30 

řádek po 60 úhozech), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v 

roce 2004 a je třeba je dodat ve dvou výtiscích a rovněž na disketě. Uzávěrka je 30. ledna 2005. 

Adresa: Zoja Turková, Nezamyslova 5, 128 00 Praha 2, mobil: 737 146 182, e-mail: 

zojat@quick.cz. Bližší informace:  Andrea Vernerová (předsedkyně AIEP), e-mail: 

ada99@mbox.vol.cz, mobil 602 386 359; http://www.mvcr.cz/detektiv. Výsledky soutěže budou 

zveřejněny počátkem června 2005. Pořadatelé připomínají, že povídky zaslané do soutěže jsou 

hodnoceny i Společností Sherlocka Holmese a společností Agathy Christie, které udělují své vlastní 

ceny dle rozhodnutí své poroty.  

 

* CENA EDUARDA FIKERA 2005. Výbor české sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní 

literatury (AIEP) vyhlašuje pro rok 2005 další ročník Ceny Eduarda Fikera. Cenou v soutěži 

dosud nepublikovaných detektivních románů je vydání vítězné knihy. Díla je třeba zaslat v 

elektronické podobě. Uzávěrka je 30. ledna 2005. Adresa: Zoja Turková, Nezamyslova 5, 128 00 

Praha 2, mobil: 737 146 182, e-mail: zojat@quick.cz. Bližší informace:  Andrea Vernerová 

(předsedkyně AIEP), e-mail: ada99@mbox.vol.cz, mobil 602 386 359; 

http://www.mvcr.cz/detektiv. Výsledky soutěže budou zveřejněny počátkem června 2005. 

 

* O CENU DANNY SMIŘICKÉHO 2005. Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého v Praze 

vyhlašuje XI. ročník literární soutěže O cenu Danny Smiřického. Stejně jako v minulých letech je 

rozlišeno pět kategorií – v oblasti poezie a prózy jsou hodnoceni zvlášť žáci základních škol a 

zvlášť studenti středních škol. Pátou kategorií jsou dramatické útvary a v té se soutěžící podle 

typu školy nerozlišují. V porotě zasednou spisovatelé Josef Škvorecký, Zdena Salivarová, 

Alexandra Berková, Michal Viewegh a Martin Šafránek, literární kritici Vladimír Novotný a 

Vladimír Just, pedagogové Pavla Doležánová, Petr Šrůta a další. Autoři se nemohou přihlásit sami, 

ale musí je delegovat škola. (Obraťte se proto na Vaše učitele češtiny!) Každá škola smí zaslat 

nejvýše tři práce: jednu z  oblasti prózy (max. 5 stran A4), jednu z oblasti poezie (3 až 5 básní) a 

jednu z oblasti dramatických útvarů (neomezeno). Texty musí být odeslány na e-mailovou adresu: 

danny@sgjsvos.cz ve formátu *.doc, *.rtf, * .txt nebo *.602. Na každé straně musí být uvedeno 

jméno a škola soutěžícího. K příspěvkům je nutno připojit vyplněnou přihlášku (formulář naleznete 

na http://www.sgjsvos.cz/images/danny2005.rtf). Nebudou-li vyplněny všechny údaje, práce nebude 

do soutěže přijata. Soutěž je uzavřena pro dosavadní vítěze nultého až desátého ročníku, tzn. 

nesmějí již soutěžit ti, kteří v uplynulých letech obsadili první místo nebo získali zvláštní cenu. 

Veškeré doplňující informace poskytne vedoucí soutěže Mgr. Václav Krištof (tel.: 224 261 173). 

Uzávěrka je 28. února 2005. Vyhlášení výsledků se uskuteční v květnu 2005. Na vítěze čekají 

finanční i knižní odměny, na nejlepšího pak zvláštní cena – bezplatné studium na Soukromém 

gymnasiu Josefa Škvoreckého.  

 

mailto:svecova@doris.cz
mailto:zojat@quick.cz
mailto:ada99@mbox.vol.cz
mailto:zojat@quick.cz
mailto:ada99@mbox.vol.cz
mailto:danny@sgjsvos.cz
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* CENA JIŘÍHO MARKA 2005. Výbor české sekce AIEP (Mezinárodní asociace autorů 

detektivní literatury) vyhlašuje pro rok 2005 další ročník Ceny Jiřího Marka. Autoři mohou 

přihlásit jednu knihu z oblasti detektivní literatury vydanou v roce 2004. Uzávěrka je 28. února 

2005. Adresa: Zoja Turková, Nezamyslova 5, 128 00 Praha 2, mobil: 737 146 182, e-mail: 

zojat@quick.cz. Bližší informace:  Andrea Vernerová (předsedkyně AIEP), e-mail: 

ada99@mbox.vol.cz, mobil 602 386 359; http://www.mvcr.cz/detektiv. Výsledky soutěže budou 

zveřejněny počátkem června 2005. 

 

* CENA MIROSLAVA IVANOVA 2005. Klub autorů literatury faktu (KALF) vyhlašuje pro rok 

2005 V. ročník Ceny Miroslava Ivanova. Tato cena je udílena za knihy z oblasti literaturu faktu 

vydané v posledních třech letech (2002-2004). Je udílena ve třech kategoriích: a) cena za 

celoživotní dílo; b) cena autorům do 35 let; c) ocenění časopiseckého díla. Uzávěrka je 28. února 

2005. Přihlášky s dvěma výtisky knihy mohou autoři, jejich vydavatelé, nakladatelé či instituce 

posílat na adresu: Doc. PhDr. Jan Halada, Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábř. 6, 110 00 

Praha 1. Výsledky soutěže budou vyhlášeny při knižním veletrhu Svět knihy 2005. Bližší 

informace: Miroslav Kučera (tajemník KALF), e-mail: mirek.krimi@wo.cz, mobil: 603 766 044; 

http://www.mvcr.cz/detektiv. 

 

* CENA EGONA ERVÍNA KISCHE 2005. Klub autorů literatury faktu (KALF) vyhlašuje pro 

rok 2005 další ročník Ceny Egona Ervína Kische. Je udělována každoročně jako mezinárodní cena 

autorům literatury faktu z České republiky a Slovenské republiky za knihy vydané v roce 2004. 

Každý autor smí do soutěže zaslat pouze jeden titul ve dvou exemplářích s případnými recenzemi a 

zpáteční adresou.. Uzávěrka je 28. února 2005. Adresa: Československý spisovatel, Správa odkazu 

E. E. Kische, Radlická 2, 150 00 Praha 5. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v září 2005. Bližší 

informace: Miroslav Kučera (tajemník KALF), e-mail: mirek.krimi@wo.cz, mobil: 603 766 044; 

http://www.mvcr.cz/detektiv. 

 

* KNIHA - MŮJ PŘÍTEL 2005. Městská knihovna v Chodově na Karlovarsku vyhlašuje již 

posedmé literární soutěž, která je určena autorům ve věku od 8 do 100 let (hodnoceni budou ve 

třech věkových kategoriích: děti mladšího školního věku, děti staršího školního věku a dospělí). 

Tentokrát lze zaslat poezii a prózu na téma “Kniha – můj přítel”. Uzávěrka je 28. února 2005. 

Adresa: Městská knihovna Chodov, Staroměstská 79, 357 35 Chodov, tel.: 352 665 598, 777 831 

755, 352 665 163, e-mail: mkchodov@volny.cz, http://www.knihovnachodov.cz. Vyhlášení výsledků 

proběhne v budově knihovny 17. března 2005. 

 

* 

LITERÁRNÍ ŠKOLY A KURZY 

 
* ELEKTRONICKÁ UČEBNICE TVŮRČÍHO PSANÍ. Na stránkách www.ceskaliteratura.cz 

nebo přímo na http://www.eucebnice.cz/tvurci_psani/index.html nabízí básník, redaktor a 

pedagog Radek Sárközi k zakoupení Elektronickou učebnici tvůrčího psaní. Je určena všem 

učitelům češtiny, žákům a studentům základních, středních i vysokých škol a rovněž všem starším 

zájemcům, které baví psát a chtějí se v této činnosti zdokonalit. Učebnice je zaměřena na literární 

tvorbu, která bývá ve školách často opomíjena. Nezabývá se konkrétními spisovateli a jejich osudy 

ani vědeckou analýzou jejich díla, to přenechává literárním vědcům. Její doménou je psaní, psaní a 

zase psaní. Protože stejně jako nelze vyrobit stůl nebo židli pouhým rozjímáním nad jejich 

strukturou, nelze se stát spisovatelem pouhým čtením beletrie. Každý si musí prakticky vyzkoušet 

základní postupy spisovatelské práce. Trocha teorie, kterou si při tom osvojí, mu pomůže více 

proniknout do tajů psaní, není však cílem, nýbrž prostředkem. Učebnici tvoří 16 lekcí a 16 úkolů: 

Beletrie, Poezie, Lyrika, Epika, Volný verš, Scénář, Dramatizace, Povídka, Experimentální poezie, 

Prozaické žánry, Komiks, Humor, Nonsens, Nakladatelství a časopisy, Literatura a Internet, Kde a 

jak publikovat atd. Na internetu si lze prohlédnout ukázkovou kapitolu, další informace poskytne 

mailto:zojat@quick.cz
mailto:ada99@mbox.vol.cz
mailto:mirek.krimi@wo.cz
mailto:mirek.krimi@wo.cz
mailto:mkchodov@volny.cz
http://www.ceskaliteratura.cz/
http://www.eucebnice.cz/tvurci_psani/index.html
../literatura/autor.html


 15 

sám autor Radek Sárközi (mobil: 608 165 203, e-mail: literatura@volny.cz). Přímo u něj si také 

můžete zaslání učebnice objednat. Objednávky se přijímají rovněž na e-mailu: eucebnice@volny.cz. 

Studijní licence stojí 550,- Kč, učitelská licence 1.050,- Kč, školní či učitelská multilicence 1.050,- 

Kč a školní superlicence 10.500,- Kč. Platby posílejte na účet 1413812-714/0600 u GE CAPITAL 

BANK MOST a jako variabilní symbol (VS) uvádějte IČO nebo telefonní číslo, fakturu obdržíte 

obratem, objednané zboží ihned poté, co platba dorazí na účet. Zaplatit můžete i poštovní 

poukázkou typu C nebo A. 

 

* DÁLKOVÝ KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ. Ze stejné dílny pochází Dálkový kurz tvůrčího 

psaní. Jak bude probíhat? Student dostane každý týden e-mail s výkladem a určitým úkolem, na 

který by měl do konce následujícího týdne odpovědět. Odborný lektor vypracované úkoly zhodnotí 

a pošle je všem účastníkům. Celkem jde o 16 úkolů, kurz tedy trvá 4 měsíce. Jaká témata na vás 

čekají? Beletrie, Poezie, Lyrika, Epika, Volný verš, Scénář, Dramatizace, Povídka, Experimentální 

poezie, Prozaické žánry, Komiks, Humor, Nonsens, Nakladatelství a časopisy, Literatura a Internet, 

Kde a jak publikovat... Z internetu lze stáhnout ukázkovou lekci a jeden z úkolů. Cena kurzu je 

2.500,- Kč. Přihlášky se přijímají průběžně na adrese abeceda.kurzy@volny.cz.  

 

* DÁLKOVÝ KURZ ŽURNALISTIKY. Obdobně bude probíhat Dálkový kurz žurnalistiky. Co 

se naučíte? Psát hlavní novinářské formy (rozhovor, medailon, anketa, zpráva, komentář, reportáž, 

recenze, kritika, fejeton, persifláž). Protože si myslíme, že trocha teorie nikoho nezabije, dozvíte se 

něco o médiích, novinářské etice a typografických pravidlech. Z internetu lze stáhnout ukázkovou 

lekci a jeden z úkolů. Cena kurzu je 2.500,- Kč. Přihlášky se přijímají průběžně na adrese 

abeceda.kurzy@volny.cz.  

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Zapište se do dějin dějinami aneb Činy Alexandra Makedonského 

 

     Jak se stalo, že o některých byť sebevětších osobnostech starověku nevíme téměř nic, zatímco 

o jiných se mluví, ba doslovně se citují po celá staletí? Recept na trvanlivost jména zněl už ve 

starověku litera scripta manet, tedy “napsané je věčné”, a protože žurnalistika byla ještě neznámým 

pojmem, byli to historici, kteří měli opánky zaprášené, jak se pachtili za patami svých VIP. Právě 

díky jejich trmácení dnes víme, kde například trávil pomyslné Vánoce roku 331 Alexandr 

Makedonský. 

     Alexandr totiž, když se ve svých dvaceti balil na cestu kolem světa, přibral s sebou na tu 

výpravu kromě 36.000 vojáků a 160 lodic ještě zástup učenců, tj. kancléře, zapisovače (aby ani 

slovo z králových úst nepadlo nazmar), historiky (některé na cestě popravil, ono živit se tímto 

povoláním bylo mnohdy o “ústa”), zeměpisce, pár docela vzdělaných generálů a nějaké ty hetéry, 

které kromě poezie ovládaly i jiná umění. Tak se stalo, že jeho výprava byla tak zdokumentovaná a 

zpopularizovaná, že si z ní vzal příklad ještě Napoleon! 

     Takže jmenovitě! Prvním tajemníkem Alexandrovým byl Eumenés z Kardie, jeho úkolem bylo 

vést Královský deník – Efémerides (ef-/epi- +hemerá : na-den), informační zdroj 

z nejspolehlivějších. Také jeho přítel ve válečné vřavě a krajan Hierónymos z Kardie vypsal 

Alexandrovy činy, a prý objektivně; vždyť měl na to klid i čas – zemřel víc než stoletý! Z čelních 

generálů popsal svého krále Ptolemaios Lagos, pozdější faraón egyptský, a cestu po Indii, ale 

hlavně z Indie velitel loďstva Nearchos. Rozhodně nejpregnantněji své poznámky pojal Aristobúlos 

z Kassandreie, důstojník technických sborů; veškerá čísla nepřeháněl a navíc se slušně vyznal 

v zeměpise. Dnes z nich známe jen pár zlomků, než se ale jejich řádky vytratily v dějinách, sloužily 

jako pramen těm nejznámějším. 

     Plútarchos (zemřel 120 n.l.), o němž jsme mluvili už posledně v souvislosti s biografií, sepsal 

ve svých Srovnávacích životopisech i život Alexandrův (mimochodem srovnává s ním Caesara). 

Pokud jde o prameny, je Plútarchos pro jejich množství dosud krajinou málo probádanou. Při 

mailto:literatura@volny.cz
mailto:eucebnice@volny.cz
http://www.eucebnice.cz/tvurci_psani/ukazka.html
mailto:abeceda.kurzy@volny.cz
http://www.volny.cz/abeceda.kurzy/lekce_typografie.rtf
http://www.volny.cz/abeceda.kurzy/lekce_typografie.rtf
http://www.volny.cz/abeceda.kurzy/ukol_zurnalistika.rtf
mailto:abeceda.kurzy@volny.cz
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pátrání na vlastní pěst jsme zjistili, že minimálně jménem zná VŠECHNY zmíněné autory (Pro 

všechno na světě, jak to dělal? Těch jeho životopisů je celkem 32 a celé Životopisy jsou jen jedním 

z 227 titulů, které napsal!!). Zatímco biografie líčí události z hlediska charakteru a životního 

příběhu osobnosti, historie (tj. dějiny) vidí především ty světem pohnuvší skutky. Z tohoto hlediska 

vylíčil Alexandrův příběh Arriános Flávios z Níkomédeie (95 – 175) někdy po roce 138 n. l. Tehdy 

zemřel císař Hadriánus, Arriános zanechal úřednické kariéry v Římě, usadil se v Athénách a psal. 

Makedonského hrdinu si vybral pro jeho popularitu, dílko mělo svého autora katapultovat mezi 

slavné, což se také stalo. Ačkoliv záměrně používal dobré prameny (Aristobúla, Ptolemaia, Nearcha 

i jiné), má spisek ke kvalitní řecké historiografii daleko. Ale běžnému čtenáři nešlo o příčiny a 

následky věcí, ani o dějinný význam, ocenil a dodnes ocení u Tažení Alexandra Velikého čtivost, 

kterou způsobuje výrazová jistota, dějový spád a barvitost látky samotné. 
 

Brzy potom ho pojala touha zajít do Libye k Ammónovi, především proto, aby si 

tam dal věštit, poněvadž se říkalo, že Ammónova věštírna je neomylná a že se 

na ni obrátili o radu také Perseus a Héraklés… Místo, kde se nalézá Ammónův 

chrám, je koldokola samá poušť, všude jen písek a voda. Rozlohou je velmi 

nepatrné…, ale zato je celé porostlé ovocnými stromy, olivami a datlovými 

palmami, a jen tam se v celém okolí vyskytuje voda. Prýští tam pramen, jenž se 

v ničem nepodobá ostatním pramenům prýštícím ze země. V poledne je totiž 

jeho voda při požití studená…; jak se slunce sklání k večeru, voda se 

otepluje….Alexandr si s obdivem prohlédl celé místo a vyžádal si odpovědi od 

boha. Když je vyslechl – podle jeho slov vesměs odpovídaly jeho tužbám – vydal 

se na cestu nazpět do Egypta… (Arrian III. 3, 4) 
 

     Zbytek zimy, a tedy i náš prosinec, řecky poseideón, který ale u Řeků nebyl koncem roku, 

nýbrž jeho půlí (v Athénách rok začínal slunovratem v červenci), pak strávil Alexandr v Memfidě, 

obětoval Diovi, konal hry múzické i gymnastické, uspořádal egyptskou správu a s příchodem jara 

vytáhl k Eufratu… 

     Zatím jsme se však nezmínili o oficiálním historikovi Alexandrova tažení. Byl jím sofista 

Kallisthenés (mimochodem jeho matka byla Aristotelova sestřenice a Aristoteles sám o něm říkal, 

že jako filozof je velký, jako člověk hloupý). Jako odměnu za útrapy cesty si prý vymínil 

znovuzalidnění svého rodného Olynthu (píše Plútarchos). Když Alexandr porazil Dareia a usedl na 

trůn krále králů, odmítl před ním Kallisthenés padat na kolena a líbat zem u jeho nohou, což byla 

podle etikety jeho povinnost. Protože se všem Řekům nikdy nelíbilo mít krále či tyrany, tak tohle 

mu ještě prošlo. Ale když záhy na hostině pronesl po oslavné řeči stejně žhavou řeč o nedostatcích 

makedonského vojska, byl s ním konec. Jeho dílo se nám nedochovalo, z Pseudokallisthéna ale 

čerpal tzv. Román o Alexandrovi, který byl tak populární, že se dochoval i např. v aramejštině či 

syrštině! V latině z něj čerpal Iulius Valerius Polemius (konzul 338 n. l.) a jeho Res gestae 

Alexandri Magni se zase staly základem všech středověkých Alexandreid. Tedy i té naší české, ale 

to už znáte… 

Poslúchaj mne tuto sada, 

toť jest moje prvnie rada… 
 

- 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! 
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* VOJTĚCH NĚMEC: Janek by bez váhání umlátil literaturu tou svou jednou dlouhou 

rukou: Ledecký představuje potenciální hrozbu pro českou kulturu! Abych to vysvětlil, pokusím se 

pomaloučku polehoučku proplížit až k jádru věci. Počkejte...  

     Divák sedí v sále Zla a čučí na scénu, kde se to hemží barvami, tancem, nezdravým patosem. 

Neuvědomuje si svou bezmoc, je hypnotizován, paralyzován. Dalo by se to nazvat davovou 

hypnózou, neboť všichni ostatní sedící kolem sdílí jeden a tentýž stav mysli. A teď zpátky.  

     Vraťme se k Jankovi. On sám se označuje za vizionáře (přirozeně jím není), prosazuje muzikál, 

jako “nový umělecký projev”. Já jsem poněkud odlišného názoru. Řekl bych, že muzikály vedou 

zcela jasně k úpadku umění a kultury vůbec. Muzikály, takzvané moderní opery, popularizují 

literární díla – tím však napomáhají k destrukci knižní kultury, jelikož Divák po zhlédnutí Bídníků 

(například) nemá žádnou motivaci se začíst do Huga (mocvelkýkniha) – a navíc robotizují řadového 

diváka.  

     Radši to rozvedu více názorně: Divák v tranzu pompéznosti je totiž (na rozdíl od čtení knihy) 

scenáristovým, choreografovým, scénografovým pohledem na původní literární dílo ovlivňován 

(skoro bych použil slovo “ovládán”). Jakmile je Divák zmanipulován, začíná docházet k degeneraci 

jeho fantazie a následné duševní dekadenci. Ztrácí svou vlastní mysl. Do jeho mysli se tiše vkrádá 

fantazie solidně placených “tvůrců” a tím pádem také ztrácí svou individualitu. Stává se kulturním 

konzumentem.  

     Vnucená, zhoubná, sirénská plíseň napadá buňky mozkové. Rozkládá je. Obávám se, že 

kdybychom my všichni (jako Ledecký) považovali muzikál za vrchol umění (nebo alespoň za 

právoplatnou součást umění), zanikla by postupně knižní kultura. Nikdo by už nechtěl nic číst! 

(Kromě těch, co muzikály píší – ti by originální dílo číst měli, ne? Možná by si ho i upravovali, 

idealizovali. To by bylo hodně zlé.) Dopadli bychom podobně, jako Římané s těmi svými slavnými 

gladiátory. (A přiletěli by ufoni!)  

     A proto, přátelé knižní kultury, nenechme se ovládat! Nedopusťme, aby se z nás stali roboti! 

Už Karel Čapek nás varoval před umělou inteligencí (bytostí) a my všichni ho respektujeme, 

dáváme si pozor (zatím), ale měli bychom si také dát bacha na to, aby se z NÁS nestali roboti! To 

by bylo MNOHEM horší! Já vím, já vím, robotizace člověka souvisí také s dokonalým přijmutím 

západní kultury, s příchodem tzv. absolutního kapitalismu, ale to už je na jiné povídání... Jankové, 

vy budoucí králové robotů, dejte si na nás pozor! My se jen tak nevzdáme! (Cheb, 10.12. 2004) 
- V. N. (*1983) je prozaik, žije v Chebu, zde po maturitě studoval na jazykové škole Winfield College. 

 

* MILAN ŠEDIVÝ: Spor o sport s Milenou: 

     Ahoj Mileno, zdravím tě! Rád bych tě vyrušil ve tvých spekulacích o mocném vlivu bikingu na 

literaturu. No prosím, ale probůh, vždyť ty svým úzkoprofilovým, skoro fanatickým zaujetím úplně 

pomíjíš jachting. Chceš říct, že biking má větší vliv na literaturu než měla jachta? No to snad ne! 

To bys mě fakt ranila, mě,  takového velkého jachtaře. Než jsem se dostal k jachtingu, začínal jsem 

se surfem. Úsloví “je plochá jako prkno” ještě dlouhou dobu bylo v mých očích nebývalým 

pozitivem. Jako vyštudovaná češtinářka se možná pousměješ. Chvilková a nepříliš trvalá meliorace 

významu. Na loď mě přivedl dědeček, to byl pro mě první mocný impulz. Současně na mě v dětství 

velmi zapůsobila sbírka Mistr Člun o básnickém umění. Čítal jsem ji na dědečkově palubě, když 

jsme jezdili po Labi, maje stránky zvlněné, jak je třísnila prška špinavé vody. Můj děd, velký ctitel 

Vituse Beringa a Vasca de Gamy, velmi často vzpomínal na jedenapadesátý, kdy se jako mladík 

s klubovým “Pirátem” aktivně účastnil mistrovské soutěže na Boleveckém rybníku. Doufám, že o té 

plzeňské soutěži víš, to bys mě ale vážně ranila. Jako jeden ze znalců tohoto sportu u nás později 

schvaloval Mloky, Stary a ty nemožně maličké “optimistky”, jestli víš. I na těch jsem zezačátku 

jezdil, ale nikdy jsem se v tom sedmiletém období nezbavil touhy po Flying Dutchmanovi či Finnu. I 

když byl dědeček ve svých přáních jednoznačně ovlivněn našimi nemořskými podmínkami, přece jen 

jsou podle mého názoru joly daleko lepší než kýlové jachty. Jsou mnohem ovladatelnější a vytáhneš 

je na břeh raz dva a neovládá tě strach, že ti v zimě na jezeře zamrzne voda a led ti přes zimu 

poškodí trup. Ostatně nikdy jsem neměl příliš rád ty velké kolosy s oplachtěním se hnedle stovkou 

metrů čtverečních a kýlem, jako by ho odkoukali od nosorožce. Ale abych se vrátil k tvému 
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příspěvku. Uvažuješ, jestli si biking a literatura nelezou do zelí, a dospíváš ke kladné odpovědi. To 

já to mám jednodušší. Jakživ jsem totiž neviděl, že by na vodě rostly zelné hlávky, ještě tak vlny, ale 

zelné hlávky ne, na druhé straně, když jsem jako čtyřletý vyrážel se skleničkou v ruce na pole sbírat 

poživačné housenky, nikdy mě nenapadlo, že bych si měl vzít tak velkou sklenici, abych do ní nacpal 

celou loď i s plachtovím. Dnes, jak vidíš, nakonec jsem jachtingu zanechal zcela. Ale nemyslím si 

jako ty, že básníci dávají rychle ruce pryč od sportu, aby se náhodou nenamočili do něčeho, co je 

pod jejich duševní úroveň. Ono zmíněné nenamáčení má svůj opodstatněný důvod. Podívej se na mě 

a jachting. Když já se ve svém bývalém sportu číslo jedna namočím a voda bude po jistou kritickou 

dobu nad mou duševní úroveň, už toho moc nenapíšu, to jistě uznáš. Takže mám zcela jasno 

v otázce, jestli se namáčet, nebo nenamáčet (nepochybně sis všimla, že jde o onu starou slavnou 

otázku z pera jednoho anglického jachtaře). Na třicátém pátém řádku svého příspěvku píšeš, že to 

teda necháš plavat. Že bys v dalších letech zanechala bikin nebo bikingu, či jak se ten tvůj prokletý 

sport vyslovuje, a měla spíš spadeno na olympijský bazén, co? No tak, skromnost stranou, jen řekni. 

Takže bikiny nahoru, sportu zdar, a básnictví zvlášť. (Dubí, 15.12. 2004) 
-  M. Š. (*1977) je básník a kritik, absolvent Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, žije v Dubí a pracuje jako knihovník 

v Regionální knihovně Teplice.                                       

 

* MILAN ŠEDIVÝ: Při čtení posledního Plže koukám,  

     že se vynořila potřeba nějak rituálně přivítat naše nové členy. Proč ne? Ale zavázat jim oči a 

vykoupat je ve studené řece? To Sachr po internetu natěšeně plácla, protože ví, že jí by se to 

zaplaťpámbu už netýkalo. Vítat je přednáškou na téma Poezie Ivana Diviše s ohledem na vliv 

Vladimíra Holana? Proboha ne! Jen za předpokladu, že by byla od autora toho šíleného nápadu a 

on sám by ji čerpal z práce, s níž byl dřív složil doktorát (Jakýpak Šakal z Velké Pětky! Duch Svatý 

z Boží Trojice, ty ňoumo jeden rozmilý mi). Ale přikláněl bych se k té mystice vztáhlé ke geniu loci, 

tedy městu v kombinaci s nápady od Daniela Mikeše nebo od Ilonky Gruberové. Ostatně ten její typ 

zkoušky znám z před čtyř roků ze semináře latiny, kterým jsem prošel sotva o prsa a byl nakonec 

rád, že ho mám za sebou. Od té doby mám latinu docela rád. (Stejně jsem, Ilonko, psal všechnu 

svoji poezii pro tebe). Nechť je tedy jmenována předsedkyní té poroty. A mohlo by se to konat 

v Jabloni při setkáních členů, co? Aspoň jeden pevný bod programu si ty večery zaslouží. (Dubí, 

15.12. 2004) 
 

* MARTIN ZAJÍČEK: Reflexe:  

     7.12. 2004 se uskutečnilo v divadle Dialog představení s názvem Audi po 30 letech. Tato hra 

Jiřího Č. Ulricha tu měla svou premiéru a po jejím skončení jsme se shodli s mým kamarádem, 

který byl rovněž hře přítomen, že se jednalo o jedno z nejlepších představení J. Č. Ulricha. A proto 

bych ji rád doporučil všem. Tahle bláznivá mléčná hra za to stojí.  

     12.12. 2004. Kulturní kavárna Jabloň. Scénárista Kinoboxu Jan Stehlík, velice sympatický, 

nám pouštěl celovečerní snímek izraelského studenta o distribuci extáze v okupovaném území. Film 

však nebyl ani tak o drogách, jako o životě na pomezí Izraele a Palestiny. Snímek vyhrál cenu 

diváků na filmovém festivalu v Karlových Varech a já musím uznat, že si to na každý pád zaslouží. 

Jako takový bonus nám pan Stehlík pustil na videu ještě několik krátkých filmů od nejrůznějších 

autorů z celého světa. Zatímco z prvního snímku jsem byl nadšen, ostatní ve mně tento pocit už 

nevyvolaly, protože již na začátku jsem věděl, jak dopadnou, a tak chyběl tolik potřebný 

neočekávaný konec.     

     13.12. 2004 nás Jiří Kohout v Pallovce seznámil se svou dovolenou v Bulharsku. Hezké 

diapozitivy dokreslovaly jeho povídání a já musím přiznat, že jsem nikdy za jeden večer neviděl tolik 

prostředků městské hromadné dopravy. Plno zajímavých informací. MHD. Bulharské krásky. Jídlo. 

Hodinový hotel. Vegetace. Příjemný večer v příjemné společnosti.    

     14.12. 2004. J. Č. Ulrich. Divadlo Dialog. Hra “Dvě světýlka ve tmě tmoucí”. Přesunutí z 

divadelního pódia do prostorů divadelního baru vytvořilo pro hry pana Ulricha naprosto úžasnou 

atmosféru. Původně to sice asi nebyl účel, ale já tvrdím, že to byl přeskvělý nápad. Jenom mě 

trochu trápí vzrůstající nezájem diváků. Snad za to může fakt, že mnoho lidí má v tento vánoční čas 

práce nad hlavu. Dvě světýlka ve tmě tmoucí byla za totality zakázána. Přesto i dnes se jedná o 



 19 

velice aktuální  hru, která časem neztratila nic z toho, co by měla správná hra mít tak, aby se líbila 

divákům a její shlédnutí mohlo být označeno za příjemně strávený večer. Pane Ulrichu, děkujeme. 

(Domažlice, 16.12. 2004) 

 

 

 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Dvě světýlka… 

Neodolávám pěknému prosení o příspěvek. (Haha, u mne je proseno o seno a ví to Rada, že u mne 

je příspěvků řada). Ale i nevtipný vtip hořkne, když do divadla mi přijdou pouze dva diváci (věrní 

Asoňáci), a proto ten výlev, abych toto představení mohl již zadupat do země. 

     Zloděj zaklel. Vloupal se do divadla. Vše je tam jenom jako. I královská koruna na jevišti. Slyší 

zvuk. Vchází hlídač. Baterka mu nesvítí. Šátrá. Našátrá vypínač. Ve světle uvidí zloděje. Uklání se 

mu, považuje ho za slavného herce při zkoušce. Je hlídač tak naivní, nebo tak vychytralý? Zloděj 

hru přijímá. Výměna křestních jmen. Přípitek na tykání. Že by oba spojovala noc a samota? Hlídač 

vypráví o svém hlídačovství. Zřejmě miluje věci. Zloděj vtipkuje o možnostech nočních ztrát. Hlídač 

vypráví o svém strachu. Bojí se zrcadel odrážejících jeho nemotornou postavu. Bojí se zrcadel, 

v nichž vidí svou nehezkou tvář. Zloděj uvažuje o roli zrcadla v divadle. Nasazuje hlídači na hlavu  

královskou korunu. Přesvědčí hlídače, že je králem. Hlídač hru přijímá. Je králem a má smutnou 

dceru. Zloděj vyslovuje naději, že ji někdo přijde rozveselit. Chce ji vidět. Nechť se zloděj podívá 

oknem. Vidí princeznu. Zloděj vtipkuje o tom, že princezna je stejně nehezká jako její otec. Pak 

uvažuje o nekonečných řadách článků bytí a klamu zevnějšku. Maska a co je pod ní? Hlídač jde pro 

princeznu. Zloděj nevyužije příležitosti k útěku. Přichází hlídač maskovaný za princeznu. Hrdost a 

radost mladých dívek navzdory pláči. Hlídač nejprve předstírá, že je krásný mladík, který chce 

princeznu rozveselit. Princezna nereaguje. Pak zloděj odhaluje svou totožnost zloděje. Princezna 

nereaguje. Zloděj se pokouší princeznu rozveselit. Přesvědčuje ji, že ona je světlem majáku pro lidi, 

kteří světlo potřebují. Princezna odchází. Zanechává svůj šáteček se slzami. Hlídač se vrací. Diví 

se, že zloděj neutekl. Hlídač potkal veselou princeznu. Hlídač děkuje zlodějovi za rozveselení 

princezny. Je naměkko. Sděluje mu, že má dceru i ve skutečnosti. Nikdo ji však nikdy neviděl. 

Navštěvuje hlídače jen někdy v noci. Zloděj říká, že hlídačovi věří. Hlídač říká, že si do divadla 

chodí vypůjčovat iluze dodávající sílu. Zloděj říká, že taky chodí nejraději do divadel, neboť je 

blbej. Obviní hlídače, že je také zloděj. Hlídač si zoufá, že natrefil na zloděje. Nemůže ho zatknout, 

neboť ho považuje za přítele. I zloděj si zoufá. Nad svou pravdomluvností. Hlídač má hlídačovskou 

čest a zloděj pak zlodějovskou čest. Jedna vylučuje druhou. Dilema dvou přátel stojící v společenské 

funkci proti sobě. Zloděj vymyslí řešení. Ví o superzlodějích z nejvyšších pater. Ukradl o nich 

dokumenty. Ve srovnání se superzloději jsou malý zloděj a malý hlídač téměř k nerozeznání. Hlídač 

se přiznává, že byl najat, aby výše uvedené dokumenty získal zpět. Proto sledoval zloděje. Zloděj je 

rozhořčen: proto ta hra na přátelství. Hlídač však jen chtěl vyzkoušet charakter zloděje. A teď když 

zná zloděje a  dokumenty o superzlodějích, chce, aby zloděj uprchl. Lze jim oběma utéci? Zachrání 

je trik s přivoláním sanitky? Chvíli čekaní ukracuje hlídač tím, že vypráví o své dceři. Přichází 

v noci a ve světle svíčiček vánočního stromku. Lze odejít z divadla zadním vchodem? Zvláštní hudba 

a zvláštní svit. Padají hvězdy z nebe? A oba společně vidí… Závěrečná zmínka o zrcadlech a 

varovaní: v nejvyšším patře se do zrcadla podívá superzloděj a vyhlédne superhlídač. Kdo je kdo? 

Náš zloděj a hlídač již mají společnou tvář. Posmrtnou masku. 

     Zoufale neotesané předchozí věty jako motyčka řádící v záhonech nočních květin. Co si naši 

dva hrdinové ve skutečnosti říkají? Hra na iluzi může být vyjádřením skrytého záchvěvu 

romantizmu, cosi jako romantizmus může při hře na iluzi vznikat. Co je to vlastně ten 

ro-man-ti-smus? Skrytá citlivost? To že by byly ty dva póly? Může vyvřít poezie? A přátelství? 

Kouzelníci samoty a tmy… Naděje v nepředvídaných převlecích? Hra a iluze až do konce? Tvrdé 

hranice reality uzavírají enklávu vysněného světa a zužují se. Dvojakost a uvnitř jednota… Kdo 

vlastně číhá ve tmě a co jest pravé světlo? 

     Schválně jsem výše uvedené pseudověty a paramyšlenky nemotorně kroutil a otázky neobratně  

kladl, neb diváky již více odradit nemohu a také proto, že to není důležité, neboť divadlo mluví mezi 
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slovy a snímá ze slov konfekční obleky (poezie tak činí poněkud jinak). Kdybych seděl v hledišti, 

věděl bych, co se vlastně na jevišti děje, jaké myšlenky a city tam bloudí a zda najdou cestu 

k divákům. I něco imaginárního navíc…Ovšem na jevišti lze i ubírat a zabíjet. Ostatně teprve po 

odehrání uvedené hry jsem pochopil cosi hlouběji o tom, co jsem napsal a posléze hrál. A tak 

dospívám k názoru, že  přenos na papír vlastně nestačí. Ale je “napsat-hrát-přepsat” řešením? 

Nebo si místo diváků  postavit velké zrcadlo a zvuk si nějakým způsobem posílat zpátky do 

sluchátek? (Že by varianta silněji působícího Divadla pro nepřítomného diváka? Každý si doma 

může zkusit!).  Ach, umět chodit mezi lidi a snímat masky i latentní  myšlenky a city, o kterých  ani   

oni sami  nevědí! Vždyť mnozí z nás to neumějí s tou svojí, natož… anebo o ní pořád mluví a mluví  

a klamou sebe i jiné… A ještě ty patálie se slovy, co ukrývají  mnohá tajemství v sobě! (Plzeň, 

16.12. 2004) 
- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik a dramatik, herec a režisér Divadla pro Nepřítomného Diváka, žije v Plzni. 

 

* MARTIN ZAJÍČEK: Vzkaz pro Milana Šedivého: 

     Jsem rád, že si myslíte, že se poezie Markéty Irové lepší. Podle mého názoru je skvělá od 

začátku a tento můj soud není ovlivněn hormony, i když by to, uznávám, bylo hezké. Zamilovaně 

psát o někom a opěvovat jeho klady... Nádherná představa, ale píšu-li do Plže, není to proto, abych 

uspokojil své sexuální touhy, nebo si chtěl přečíst svoje jméno třeba zrovna vedle toho Vašeho, ale 

proto, abych na něco upozornil, nebo jen řekl: “Tak tahle akce se mi líbila.” Bavíme-li se o poezii 

Markéty Irové, tak jsem skutečně přesvědčen, že talent má, což Vy samozřejmě nepopíráte. Já jen 

navíc dodávám, že se mi její sbírky líbí víc, než mnohé ostatní. Čímž ty ostatní samozřejmě 

v žádném případě nezatracuji. A jde-li o to, co jsem napsal dříve, věřte, že si stále myslím to samé.  

Markéta Irová dělá dobrou práci a já doufám, že nás bude svou poezií těšit ještě dlouho. 

(Domažlice, 16.12. 2004) 

 

* MARKÉTA IROVÁ: Poděkování: 

     Danielu Mikešovi: Díky, Dane, že jsi mne svým věnováním (do malé, černé, fungl nové sbírky 

s velmi svérázným názvem i obsahem) přiměl škrtnout z dopisu Ježíškovi jedno Vánoční přání – 

kontaktní čočky. 

     Marku Velebnému: Na moje Zpola splněné sny se mi dostalo (zatím) jen dvojí kritiky. Ta od 

tebe, Marku, mne velmi potěšila, a to jak svým obsahem tak i rozsahem, byť třeba s lecčím tak úplně 

nesouhlasím. Tvého názoru si cením, takže mockrát díky. 

     Milanu Šedivému: Milý, Milane. Jak já se vždy pobavím nad řádky tvých kritik! Zejména 

jsou-li adresovány mně. Co ty tam vždycky neobjevíš! Když jsi v minulé mé sbírce rozebíral 

metrickou výstavbu mých veršů, nereagovala jsem, a to jednoduše proto, že do versologie ani 

trochu nevidím. Tentokrát jsi se však pustil do nevinné němé tváře – znaveného koně – a co víc, 

pustil ses i do samotného názvu té sbírečky. V obou případech jsi ale přestřelil. Obojí jsem mínila 

trochu, trochu dost jinak. Ale jsem si jistá, že ty jako velký recesista si ze mě beztak jen utahuješ, 

čemuž nasvědčuje už tvé zvolání, že nepíšu jako čtrnáctka, ale jako sedmnáctka. To bys ani nebyl ty, 

kdybys to pojal seriózně. A je to dobře. V každém případě, díky důkladné přečtení knížečky a ovšem 

i za již pravidelnou a vždy originální kritiku. (Plzeň, 17.12. 2004) 
- M. I. (*1982) je básnířka, posluchačka Pedagogické fakulty ZČU v Plzni (oboru čeština - angličtina. 

 

* VLADISLAV HŘEBÍČEK: K novým asonklubím knížkám: 

     Fotbalová první liga má zimní pauzu – po tom náročném podzimu plném “kapříků” a “švábů” 

si ji bezesporu zaslouží – a já konečně mám čas číst něco jiného než sportovní noviny a magazíny. 

Doma se mi díky naší Helence nahromadily malé knížečky k recenzím (řekl bych, že jsem některé už 

stihl i potratit), takže překonám svou vrozenou lenost a vědomí zbytečnosti psaní jakýchkoli kritik a 

uvařím si kafe, zapálím cigaretu a pustím se do nich: 

 

     Lucie Koutná: Střihač břečťanů.  

     V novém příběhu Lucky Koutné (*1980) je na mě až příliš mnoho nejistoty, když jej čtu, mám 

vlezlý pocit podivného strachu, co se zase kde nepovede, nemůžu se ho oprostit a nechat se unášet 
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příběhem, který ale stejně postrádá jakýkoli děj, zápletku, a jehož hrdinové nejsou ani trochu 

plastičtí, spíše slouží jako figurky, které nežijí vlastním životem, ale existují jen proto, aby jejich 

ústy mohla autorka ventilovat své pocity, ve kterých je výrazná touha změnit svět k lepšímu. 

     Lucka vytvořila ve své útlé próze podivný snový svět – v malé vsi mají domy střihač břečťanů, 

básník, klavírista a jeho žena. Jediným, kdo do této skvadry vnáší krapet reálného světa, je 

byznysmen Martin, který je ovšem vylíčen jako psychicky rozervaný workoholik, který se zpočátku 

vůbec nezajímá o břečťany, ale nakonec začne (a to čtenáři spadne kámen ze srdce).  

     Co říci závěrem? Kdybych žil ve stejné vsi jako tenhle střihač břečťanů, první, co bych udělal, 

by bylo to, že bych mu rozbil držku, protože bych žárlil na jeho úspěchy u žen, které zřejmě mají pro 

podobně přemoudřelé a abstraktně hovořící éterické floutky slabost. 

     P.S. Luci, do delší prózy se pusť teprve tehdy, až objevíš nějaký skutečně nosný příběh. Víš, 

věřím, že každý člověk je na světě z nějakého důvodu. A nezlob se, ale ty jsi tu pro to, aby si 

rozsvěcela uplakané lampičky dětských očí něhou svých pohádek. Což ale neznamená, že na tebou 

dělám nějaký resultativní kříž.  

 

     Michal Tejček: Requiem pro tebe, pro mne a pro kocoura.  

     Úvodní báseň, Requiem pro tebe a pro mne, je zajímavě vystavěná, jsou to jakési “vzpomínky 

z nebe”, je v ní melancholie (která bohudík není bezbřehá), je z ní cítit skutečný strach, ale hlavně 

obsahuje i odlesky reálného života, které jí dávají určité mantinely, jež verše tohoto typu nezbytně 

potřebují, aby se neproměnily ve snůšku projevů sice kultivovaných a gramotných, ale přeci jen 

prázdných. Osobně se mi moc líbí úryvek “(...) vklouzneš dveřmi / ne snad nahá /  - i když nahou 

jsem tě mívával tak rád - / ale v šatech jež září nahotu / bez lepkavosti / takovou tu růžovou tu 

dětskou / a přitom ke splynutí”, protože jsem toho přesvědčení (asi stejně jako Michal Tejček 

/*1976/), že mírně zahalené dívčí tělo podněcuje mužskou fantazii více než tělo úplně nahé. 

     Už kvůli výše řečenému lze velmi snadno odpustit určité nedostatky – kupř. “Když umírala´s / 

seděl jsem v hospodě / a pil vždy dvě piva / a třetí vyléval / čekal jsem na tebe / číšník ten byl fajn 

/na stěnách originály impresionistů” atd. Právě verš “číšník ten byl fajn” vzbuzuje dojem 

nepatřičnosti a působí jako vycpávka a chtělo by se pokárat autora za to, že ještě neumí dost dobře 

proniknout až do dřeně samotné básně (i když tento může namítnout, že “číšník” je v tom případě 

metonymie, nebo antonomázie). Nepatřičně působí i obrat “Posadíš se a dáš si co ti chutná / a já 

budu poslouchat okouzlené žvatlání nováčkovo”. Je jasné, kdo je tím nováčkem. Vždyť já taky 

budu okouzleně žvatlat, až usednu v té nebeské hospodě ke svému prvnímu půllitru Nektaru (ajaj, 

skrytá reklama). Ale ruší mě ten shodný přívlastek. Proč ne “žvatlání nováčka”? Říkáš, Michale, že 

v tom není vůbec žádný rozdíl? Ale to by ses spletl! Už jen ten, že “okouzlené žvatlání nováčka” 

není tak rušivé a nepřehrazuje rychlý proud básně, daný častou absencí interpunkce. Ano, jsem 

hnidopich. Ale to jen proto, že se mi Requiem pro tebe a pro mne líbí a patří mezi nejkvalitnější 

kousky v recenzovaných básnických minisbírečkách. 

     Totéž se už ovšem nedá říct o nejrozsáhlejší básni knížky, o dalším requiemu, tentokrát 

Requiemu pro Tomáše kocoura, v jehož průběhu se Michalu Tejčkovi (i přes řadu pozoruhodných 

obratů) výrazně krátí dech. Toto autostylizační pásmo, ve kterém zaběhnutý (resp. mrtvý) kocour 

tvoří leitmotiv, jímž se autor snaží svázat heterogenní myšlenkové vklady, je vlastně jakási 

nostalgická sonda z neradostné dospělosti do dětství, jehož byl Tomáš kocour nedílnou součásti a 

jakousi přirozenou kotvou “Lodě dětských zmatků”.  

     Konec Requiemu pro Tomáše kocoura,  rýmovaná báseň ve formě pěti trojverší a jakéhosi 

dvojitého envoi, je mírně rušivý, ale přesto celkem nápaditý element sbírečky.  

 

     Irena Velichová: Hlasy v peří.  

     Když jsem otvíral tuto asonklubí knížečku, už už jsem se bál toho, že Irena Velichová (*1987) 

bude další představitelkou vpravdě romantické poezie za každou cenu, prostě dalším korálkem na 

šňůrku mladých básnířek z Top Dívky a Brava. Ale spletl jsem se. U Ireny Velichové je i přes jejích 

čerstvých sedmnáct let patrná stopa vyzrálosti, sečtělosti, humoru a určitého cynismu (“Bílý lilie / 

Ti dám do rakve / A pár hřebíků pro jistotu” – báseň Květinka), čímž se rozhodně vyhnula 
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konvenčním začátkům svých vrstevnic, ale i básnířek o pár let starších. Přirozeně má sbírečka i 

několik slabších míst (namátkou třeba básně Moji motýlci a Podzimní radovánky), nutno však 

dodat, že těch silnějších je zde o něco více. Velichová je už na cestě k ovládnutí opravdových 

básnických prostředků – metonymií (“Nemám proč sladit, / když jste jen dolíky / po postelích” – 

Ranní hořkosti), metafor (“Dvě kovové skořápky / Spustily pláč” – Pod vanou), aposiopesí 

(“Lásko... / nemám zpáteční” – Výlet) a dalších. Právě na básni Pod vanou jsem se rozhodl vám 

demonstrovat Irenin talent: 
 
Pod vanou 
 
Irena prostě dostala chuť napsat báseň a nějak začít musí. Inu, tak začala takhle. 
 
Četli jsme Remarquea 
A nevím o čem je 
 
Zatímco Irena seděla u stolu a psala, někdo si začal napouštět vanu: 
 
Dvě kovové skořápky 
Spustily pláč 
 
To by Irena měla. Přečetla si to po sobě a ejhle, ono to vůbec nedává smysl. Nevadí, Irena to zkusí 
zachránit: 
 
Uděláme pěnu – Remarque se tam ztratí 
 
A je to. Irena právě spojila Remarquea a zrovinka  se napouštějící vanu. Teď by to chtělo nějakou 
asociaci, zamyslela se Irena. A netrvalo dlouho, než se na papíře objevilo: 
 
Zlevnily žiletky. 
 
Je to přeci jasné – ve vaně se můžeme buď umýt, nebo si podřezat žíly. Nebo obojí, usmála se Irena, 
ale jen v tomto pořadí.  
 
Výhodná koupě. 
To musím! 
 
Zcela zřejmé pokračování. Ale jak dál, svraštila přemýšlením Irena čelo. Před očima má obraz ženy 
ve vaně a krev. Krev... no jasně! 
 
Kdyby se malinová limonáda dala smýt, 
Neměla bych ji na zápěstí, 
V umyvadle 
A pod vanou 
 
Tak, kývla Irena hlavou a přečetla si to všechno najednou. Ne, ne, ještě to není ono, chce to nějakou 
pointu. Irena kouká upřeně před sebe a uvažuje, že podřezat si žíly je sebevražda a sebevražda že je 
obecně špatná. Najednou se jí rozsvítí očka a idea vymezuje zápěstí pohyby: 
 
                      - tam 
 
doplní Irena slovo k verši A pod vanou 
 
Jsou všechny moje špatné věci: 
Krev, hračky, zatoulané mýdlo 
A žíly. 
 
Irena pokývla spokojeně hlavou a vyšpulila rty. Pak ještě pod báseň dopsala 
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A ty 
 
Protože tahle báseň potřebovala přece jen trošku zosobnit. 
 

Je více než možné, že jsem se spletl v některých maličkostech. Ale věřím, že myšlenkový postup byl 

takřka takový, jak jsem jej popsal. A na čerstvých sedmnáct je podobně střízlivé uvažování nad 

básní známkou talentu. Ještě jednu věc bych chtěl ale dodat – Velichová se v některých básních 

zatím příliš rozjíždí, je okouzlena krásou tvůrčího psaní, ale brzy pochopí, že existuje jedno 

pravidlo: Ne vždy smíme vše, co můžeme. A platí samozřejmě nejen v poezii. 

 

     Daniel Mikeš: Poezie na kosočtverec.  

     Když jsem hovořil o tom, že při otvírání malé knížky od Ireny Velichové jsem měl strach, že to 

bude další “bravíčkovská” básnířka, musím podotknout, že tento strach jsem měl mít spíše u 

Daniela Mikeše (*1976), i když název Poezie na kosočtverec (či na píču, chcete-li) sliboval všechno 

jiné. Ani graficky výborně zvládnutá podoba sbírky nepřebije pocit, že autor ustrnul kdesi na půl 

cesty mezi juvenilním básněním Jiřího Wolkera a tvorbou Egona Bondyho pro Plastic People. 

Nezbývá než ocenit dvě věci – za prvé Mikešovu sympatickou snahu o bourání předsudků v básni 

Dáma s brýlemi, která je vyznáním kotelnici a v současné době pyšné mamince Michaele Jílkové, a 

za druhé to, že ve svých básních kvalitativně dostál nazvu knížečky. Ono totiž to, co bývá dost dobré 

pro “rokycanskou ethno-akustic-beatboxovou kapelu Já”, nemusí být dost dobré pro samostatnou 

sbírečku. Ačkoliv litera non erubescit... 

     P.S. Na konci ještě poměrné nápadité konkrétní básně 8:42 je napsáno: “heč, tomu rozumím 

jen já...”. Myslím, že toto “poslání” by mělo být v záhlaví celé malé knížky. 

 

     Martin Kredba: Hořící vlasy. 2004. 

     Martin Kredba (*1979) mi přijde jako již hotový básník. A z toho mám právě strach. Jeho 

básně jsou dobře formalisticky zvládnuté, svědčí o vypsanosti svého tvůrce, ale po obsahové stránce 

postrádají myšlenkovou naléhavost. Některé z nich sice obsahují nápadité obraty, např. “byla jsi 

zapálená / sirkou z jinovatky” – báseň Sirka z jinovatky, ovšem otázkou je, zda jsou podobné 

obraty natolik nosné, aby unesly celou tonáž básně. Martin Kredba je básník duše, což myslím 

absolutně doslova: 
 

“Objevil jsem 
Tvoji duši v mezaninu” b. Sirka z jinovatky 
 
“snídám Tvoji ranní duši” b. Zapálená křídla 
 
“Před lidmi a před splavem rostly děti 
jejich ruce dotýkaly se 
duše co vedla jejich tělo” b. Co je v nás 
 
“má duše stékala z okapů” b. Vyznání 
 
“z alejí těl stoupají páry 
a opouštějí naše duše” b. Červánky 
 
“Zapomněla jsi na hlas mé duše” b. V rytmu mandolíny 
 
“Když anděl do nás vstoupí 
a pak je jen třtinou spící 
však střeží navždy naše duše” b. Letokruhy 
 
“zvážil jsem sám sebe 
bez těla 
bez duše 
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poletoval jsem na jezery” b. Nekonečná 
 
“Souhra bílých racků 
jako mrtvé a slepené duše” b. Sluneční paseky 
 

Přiznejme si, že je to koncentrace duší na tak útlou knížečku naprosto nevídaná. A to jsem ještě 
vynechal několik niter a hlubin.  
     Hodně básní postrádá svou vnitřní logiku, jsou to jen pospojované verše. Chcete důkaz? Tady 
je: 
 

Hoří naše vlasy 
jak letní vatry ohňů 
které jak naše vzdechy 
plavou 
v posekané trávě 
na které ovečky 
ujídají půlměsíce noci (...) b. Hořící vlasy 

 

     Nejsem z toho ani trochu moudrý a řekl bych, že v tom nebudu sám. Stručně a jasně: je to 

pořád dokola to samé. Přiznám se, že když jsem dočetl tuto sbírečky, napadlo mě, že Martin Kredba 

je onen přemoudřelý a abstraktně hovořící éterický floutek, jímž se inspirovala Lucka Koutná při 

hledání hlavní postavy ve Střihači břečťanů. Dokonce se odvažuji tvrdit (ačkoliv jsem od něj nic 

jiného nečetl), že takhle píše už od svých sedmnácti let, aniž by kvalitativně učinil nějaký pokrok. 

 

     Milan Čechura: 100x Milan Čechura.  

     Na úplný závěr jsem si nechal knížečku miniatur, která mi zvedla náladu, což jsem po době 

strávené nad recenzí ostatních pěti kousků opravdu potřeboval. Autor v úvodu vyslovuje přání, že 

“jestli se alespoň u jedné (...) zasmějete, velmi mě tím potěšíte (...)” Pane Čechuro, zasmál jsem se 

celkem 4x (O jablkách, Cizoložství, Definitivní ztráta, Zuzka) a 8x jsem se usmál, takže jsem vás 

snad potěšil, protože vy jste potěšil mě. Za břicho jsem se popadal hlavně u čtyřverší O jablkách: 

 

Měla babka čtyři jabka 

A dědoušek jen dvě 

Nech si babko jedno jabko 

Stejně je mi k hovnu 

 

     Mám rád tenhle typ humoru; připomnělo mi to sebe sama a základoškolské výtvory typu 

“Březen / - za kamna vlezem.// Duben / - brzo bude květen.” A dohadovat se u této vtipné knížečky 

plné kalambúrů a nonsensu o nějakém metru se mi zdá být bezpředmětné.  

 

     Na závěr se chci ještě ohradit proti termínu “Velká pětka”, který - jakkoli mi dělá dobře - je 

díky bohu zavádějící, protože v Ason-klubu se oněch Velkých a víceméně Větších vyskytuje více.  

Mohu-li být trochu ješitný, tak větší radost by mi udělal název Velký Vláďa Hřebíček a čtyři 

nazdárci. Nemohu-li být trochu ješitný, tak nic. (Strakonice, 20.12. 2004) 
- V. H. (*1979) je básník, absolvent Pedagogické fakulty ZČU v Plzni (oboru čeština – němčina) a také 

čerstvý absolvent základní vojenské služby, žije ve Strakonicích. 

 

 

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25.1. 2005. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 

 

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