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

Ročník XIV, 2005, letos Listy č. 2 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 98) z 1.2., stran 24, 

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

jako barevné bříško Plže č. 2/2005 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

Tak jako báseň i život se hodnotí  

ne podle délky, ale podle obsahu. 
 
 

(Seneca) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
Naše činy nebudou zapomenuty, osvěžíme-li je občas jinými činy. 

(Cato) 
 

* AUTORSKÉ ČTENÍ SVATAVY A JANA HEINLOVÝCH V GALERII MĚSTA PLZNĚ. V 

úterý 14. prosince 2004 v 19.30 hodin se v podzemí Galerie města Plzně uskutečnil komponovaný 

pořad (autorské čtení a koncert) Svatavy a Jana Heinlových, Štěpána Jindry a hudební skupiny 

s názvem A note dum… 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Svatka Heinlová a spol.: 

     14.12. jsem se šel podívat na její pořad. Krátce předtím jsem opustil příjemnou společnost Dana, 

Ireny a J.Č.U.  V mrazivém večeru jsem poté sestoupil do podzemí Galerie, kde Svatka rozsvěcela 

svíčičky v chodbě k dotváření mystické i předvánoční nálady. Při příchodu do kamenných 

podzemních prostor s plápolajícími plamínky jsem si broukal Krylovo mystické: “…v přítmí 

gotického sálu, kupčíci vyděšení hledí do misálů”. Ale skutečnost byla trochu jiná. Recitátoři se 

střídali s rytmickou hudbou dívčí kapely a Svatky synem jako bubeníkem i recitátorem v jedné osobě. 

U Svatky se mi ze začátku spíše líbily věci v angličtině. Také tvorba jejího syna byla docela vyzrálá a 

překvapivá. Tématem by se hodil částečně k Danovi Mikešovi. Svatka přednášela o lásce. 

V písničkách zaznívala angličtina a možná další jazyky. Jako styčný důstojník přes fotky jsem udělal 

dokumentaci, ale málo, neboť jsem nechtěl rušit hlučným převíjením filmu. M. V. (Plzeň, 31.12. 2004) 
- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a 

momentálně je zaměstnán v technické inspekci 
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* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ V ŠENKU NA PARKÁNU. Před koncem minulého roku, 

v úterý 28. prosince 2005 v 18.00 hodin, jsme se přece jen ještě jednou sešli.Tentokrát pro změnu 

v šenku Na Parkánu. Dubový stůl tu pro nás zamluvil David A. Šakal, první na místo dorazil 

Lubomír Mikisek, ostatní na sebe nenechali dlouho čekat. Milan Čechura, Jiří Č. Ulrich, Josef 

Korous, Daniel Mikeš, Marek Velebný (jako vždycky nás všechny vyfotil), Martin Šimek 

(obdaroval nás vánočním přáním s vlastní kresbou i básničkou), Vladimír Bidlo Průcha (jen tak si 

odskočil na svátky z Anglie), Ilona Gruberová (poblahopřáli jsme jí k čerstvému doktorátu) 

Kateřina Kašáková (měla pro každého vlastnoručně zdobený perníček, navíc se stříbrnou 

básničkou), Helena Šlesingerová, Lucie Koutná a Milena Písačková. Složení autorů tedy tradiční. 

Nálada byla ještě vánoční a dokonce byly i dárky…  

 
* SILVESTR 2004. I poslední den v roce jsme byli spolu! Lucie Koutná, Josef Korous, Marek 

Velebný, Vladimír Bidlo Průcha a další na hradě Velhartice. David A. Šakal, Katka Kašáková, 

Milan Šedivý a Vláďa Hřebíček s přítelkyní na Hřebíčkově chatě v jižních Čechách. Luboš 

Mikisek s Jiřím Č. Ulrichem se sešli alespoň odpoledne, aby si vyměnili další náměty na povídky… 

 

     Od HELENY GLATTEROVÉ: Silvestr na Velharticích: 

     Ve čtvrtek ráno jsme se dozvěděli tu smutnou zprávu o nemoci Davida Růžičky a nemožnosti jeho 

příjezdu, čehož všichni nesmírně želeli. Zbytek dne se dost dobře nedal moc zorganizovat, protože se 

různě čekalo na různé lidi (Katrin, Milana Šedivého a Marka Velebného s Asonem), u kterých stále 

nebylo jasné, kdy a zda vůbec přijedou… Výlet? Těžko – když jsme prostě neměli ani šajna, jestli 

máme na někoho čekat, nebo ne. Zavolala jsem Katrin – prý dorazí kolem půl páté. Míra zavolal 

Milanovi a výsledek byl typický pro člověka obcujícího spíše s múzami než s realitou: Milan se vydal 

na cestu do Velhartic, ale nějakým způsobem skončil v Písku – náhle se změnily okolnosti… Marek? 

Nezvedal telefon. Bylo asi tak půl druhé a nám už se nechtělo dřepět vevnitř, tak jsme se rozhodli pro 

krátkou procházku, abychom do půl páté byli zpět. Jiří Vyšata toužil po hospodě, tak jsme si 

vzpomněli na vábný obraz čtyřkomůrkové hospůdky, kde se kuřáci drží u kamen (což, jak nám Jiří 

vysvětlil, je skvělé, neboť ona kamna všechen kouř vtáhnou dovnitř). Tak jsme vyrazili. Hned za vsí 

jsme objevili půvabnou zkratku kolem potoka a také se mi (na podruhé) podařilo najít cestičku 

k židovskému hřbitovu, kam jsme přes zeď nesměle pohlédli. 

     Cestou jsme se šli podívat také na hráz rybníka, jehož hladina už bohužel neslibovala bezpečný 

přechod po tajícím povrchu, a obešli ho po jeho levé straně, jež nám nabídla kouzelný, téměř 

vančurovský pohled do zákoutí s maličkým ovocným sadem, žlutou maringotkou a asi šesti řadami 

biografových sedadel. Do toho všeho poklidná zimní atmosféra s holými stromy a křovinami a 

malebnými průhledy do šumavských kopců… Pak jsme došli na Zahálku. Jedné paní, okopávající 

ředkve, se Jiří zeptal, zda je tu nějaká hospoda. Paní nás odkázala k onomu kýženému objektu, jehož 

práh jsme vzápětí – ale poněkud nesměle – překročili.  

     Kamna tam byla, kouřící dědové, poněkud užasle nás pozorující také, a dokonce i nějaká starší 

babi, která hosty obsluhovala, a o které jsme si nejdřív mysleli, že je nahluchlá. Když jsme si asi 

napotřetí objasnili, v čem spočívá nabídka dne (pivo, víno, limonáda), dali jsme si každý to svoje a 

krátce diskutovali – převážně o tom, v čem spočívá kouzlo rybích specialit a proč v Plzni není žádná 

rybí restaurace. Téma mělo, obzvláště pro Jiřího, velké kouzlo i cestou zpátky, a tak neustále básnil o 

různých kaprech namodro, na kmíně apod. Mezitím došla SMS od Katrin, že toho má moc, a že by to 

na tu chvilku nemělo cenu a že se tedy omlouvá, ale že nedorazí. Marek stále nebral telefon. 

     Když jsme došli do Velhartic, odešli Míra s Jiřím do hospody, poté co zabrouzdali ještě do 

cukrárny, a já s Lenkou jsme se vypravily na ubytovnu dělat chlebíčky. Když se chlapci vrátili, zářili 

spokojeností. Od paní v cukrárně se dozvěděli, v kolik hodin je v kostele novoroční bohoslužba, což 

kupodivu na vratech kostela neviselo. A Jiří prožil zlatý hřeb dne – když vešel k Donátovi, otřel se o 

něj tento s tácem piv a nečekaje na pozdrav ucedil: “Kapra už mám posledního.” Poté, co vrhl 

kontrolní pohled do kuchyňky, poopravil skóre: “Tak dva poslední.” Začala jsem uvažovat o tom, 

jestli skutečně existuje Bůh… 
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     Večer jsme porůznu dodělávali chlebíčky – s Lenčinou pomazánkou “mamutí žrádlo”, s Jiřího 

velmi koncentrovanou pomazánkou česnekovou a Mírovou z tresčích jater ozdobenou plátky cibule… 

Opět se četla Narnie. 

     Navečer se zastavil Menža s kamarádem na krátký pokec, odložili si u nás na topení rukavice, 

uchvátili dva chlebíčky a se slibem, že večer zaskočí, zmizeli v přítmí ubytovny, aby se už nikdy 

nevrátili. Celý večer a až do 2 h do rána hráli na hradě pinčes. 

     A pak se konečně ozval zvuk motoru a objevila se již nečekaná čtveřice: Marek, Bidlo, Lucka a 

jistý Josef (prý autor morbidní prózy – která však prý optimisticky končí, na což se Bidlo tvářil 

poněkud nechápavě). Přivezli spousty brambůrků, žrádélka (mj. nakládaný hermelín) a spoustu 

flašek.  

     A tak se hrálo, zpívalo, kecalo, četlo, recitovalo, jedlo, pilo, hodovalo… Až byla půlnoc, přípitek, 

ještě krátké kecání a hraní, a pak už jsme postupně zapadali do hajan. 

     Druhý den ráno se kolem sedmé hodiny jako první vzbudil Jiří – zodpovědně vzbudil Lenku, která 

chtěla na mši, a Míru, jehož budík v telefonu valný úspěch nevykazoval ani tak u svého majitele, jako 

u všech ostatních spáčů. Pak vstal i Bidlo, dokonce i já a Marek – a tak jsme šli na mši v šesti. Pepa 

s Luckou si ještě pospali, kromě toho si Pepa musel zabalit (což učinil velmi nezodpovědně, jak se 

později ukáže), aby mohl být kolem 11. h v Plzni. Mše byla jaká byla (dodatečně smekám před knězem 

z Chudenic), ale po dlouhé době jsem opět mohla spatřit vnitřek velhartického kostela.  

     Po návratu z kostela se Jiří rozhodl, že pojede do Plzně s Pepou, neboť má auto – a Jiří harfu. 

Lenka dlouho váhala, jestli s námi ještě zůstane, ale protože by do Nemilkova na vlak do Sušice 

musela jít sama, odjela nakonec také s Pepou v deset. Náš zbytek se jal konsolidovat zbytky od 

silvestrovské oslavy, a tak se brzy ukázalo, že nám tam Pepa nechal spoustu danajských dárečků – 

víno, finskou vodku, brambůrky, rybí pepřenky – naše batohy už tak přetékaly a praskaly ve švech – 

k tomu tam Vyšata nechal bábovku, jednu ramu, nějaké sladkosti + tam byla celá taška jablek od Alči 

a ještě okurky od Lenky. 

     Tak jsme se rozhodli, že něco dáme kastelánovi spolu s malou peněžní sbírkou, kterou založil Jiří, 

prý, aby tady třeba příště našel nové prkýnko na záchodě. S Petrem jsme byli už domluveni, že si 

můžeme u něj promítnout nějaký ten film, a tak jsme se v 11 h dostavili na hrad, abychom ho jako tři 

králové obdarovali taškou jablek, dvěma lahvemi vína a minisbírkou (kterou nakonec Petr přijal jako 

příspěvek do občanského sdružení).  

     Z filmů jsme si vybrali Nudu v Brně, která nás nezklamala, a tak i tento program nedopadl až tak 

úplně špatně – i když procházka nebo výlet by asi byly lepší, ale počasí hrozilo deštěm. 

     No, a pak už zbývalo jen rozloučení s Petrem a Andělou, úklid ubytovny a hromadný přesun na 

nemilkovské nádraží. Vlak jsme stihli tak akorát, cestou z Klatov jsem byla nucena naši skupinku (a 

pár nic netušících cestujících) ještě chvilku oblažovat hrou na sladké dřevo, k čemuž jsme požírali 

Bidlovy křížaly. V Dobřanech jsem vystoupila, takže co se dělo dál, pokud k něčemu došlo, už by 

museli vyprávět jiní. Tak vypadaly silvestrovské Velhartice, alespoň sestavené z mých nejčerstvějších 

zážitků. (Dobřany, leden 2005) 
- H. G. žije v Dobřanech a studuje na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Fénixův Silvestr:  

     Silvestr a slavení na rozkaz je pro mne spíš peklem. Loňský byl prožitý v “Pekle” a na ten před pár 

dny jsme se sešli také u “Pekla”. Zanedlouho jsem viděl známou červenou čepičku Lucindy. Po 18. h 

jsme s Vláďou Bidlem Průchou a Luckou Koutnou odjeli autem s Pepou Korousem. Cesta ubíhala 

dobře, a jelikož jsem málo důrazně upozorňoval na odbočku u Běšin, jeli jsme přes Čachrov. U 

hradu, respektive u ubytovny ve statku nás přivítala ledovka. Po několika pokusech najít schodiště 

jsme to nakonec v čele s Vláďou objevili. V patře jsme se přivítali s osazenstvem – Mírou, Lenkou, 

Glatterin a Jirkou Vyšatou. Hlavní guru akce, David Růžička, byl sice stižen chorobou, ale nakonec 

se rozproudila zábava, kterou začal literárním přednesem Pepa. “Jo, to si ty, co píšeš ty morbidní 

povídky?” ptal se Jirka. Pepa přednesl i budovatelskou básničku, kterou se naučil z trucu, a pak 

s Luckou předčítal rozhovor z podivného plátku “Volá Londýn”. Ochutnávání chlebíčků apod. Celý 

večer doplňovalo hraní na kytaru a zpěv Glatterin. Skoro bychom na půlnoc zapomněli, ale to nebylo 
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důležité. Ráno jsme skoro všichni brzo vyskočili a vydali se do kostela, jen Lucce se nějak nechtělo ze 

spacáku. Ledovka kolem domu hrozila, tak jsme se trochu klouzali nebo se divně batolili. Protože 

Pepa musel být v sobotu brzo v práci, odjel s Jirkou a Lenkou po 10. h Helena G. Se nám snažila 

v Davidově nepřítomnosti nabídnout náhradní program. Jelikož na ledovku začalo slabě mžít, nebylo 

mně s Luckou souzeno udělat výlet. Nakonec jsme se “pěkně” prošli do Nemilkova na vlak. Ze všech 

sil jsme stíhali ostré tempo, Glatterin v čele pelotonu. Čas po úklidu, než jsme vyrazili na vlak, jsme 

strávili v hradní kastelánově kanceláři u sledování filmu. Vybrali jsme si komedii “Nuda v Brně”, 

jaké bylo překvapení večer u TV, kde hráli stejný film. To jsou paradoxy! Nakonec tedy děkuji Pepovi 

za spolehlivý literární odvoz na akci. M. V. (Plzeň, 6.1. 2005) - Fotografie z akce k nahlédnutí na 

http://www.sweb.cz/mvelebny. 

 

     Od LUCIE KOUTNÉ: Silvestr ve Velharticích:  

     Kolem osmnácté hodiny v pátek jsme se sešli “v Pekle”. Přesněji řečeno na parkovišti u Pekla. 

Pepa měl velkou zodpovědnost, vezl totiž sebe a další tři literáty do Velhartic. Cestou zazněly různé 

písně, zažili jsme i vtipné události, to když se Pepa ptal vietnamského prodavače, zda ví, kudy se 

dostaneme do Velhartic. Zaslechli jsme, jak se ti dva bavili: “Beranice?” “Vel-har-ti-ce,” snažil se 

Pepa, ale nakonec to vzdal. Jeli jsme dál přímo za nosy. Za chvíli Pepa opět zastavil a ptal se na 

cestu. “Deutsch,” řekl cizinec vycházející z hotelu. Nevěděli jsme, jak mu to říct německy, a tak jsme 

jeli dál. Pepa zastavil, když zahlédl na prázdné silnici štrádujícího člověka. Poradil nám, a tak jsme 

ho naložili a odvezli alespoň do další hospody. Zřejmě už v jedné byl a teď měl namířeno do jiné.   

     Zaparkovali jsme před hradní bránou a čekali, až nám páni rytíři otevřou. Kastelán nás odkázal 

na ubytovnu, která je dole. Nakonec jsme to našli. Avšak nejdřív jsme si prohlédli kotelnu a kůlnu, což 

jsme neměli v úmyslu. Pak teprve Bidlo objevil schody. Prohlásil: “Tady to je,” aniž by věděl, kam ty 

schody vedou. No, ale nahoře se podezřele svítilo a to už nás vítal Jirka Vyšata. Ocitli jsme se 

v kuchyni. Abych nezapomněla, já pak pátrala dál. Nesmírně mě zajímalo, kde mají záchody a mají-li 

je vůbec. Dovedla mě tam Helena Glatterová a Míra. Potřásla jsem si s nimi rukama. Seznamování. 

Ovšem ti, co to viděli z dálky, jako Marek, si to potřesení rukou vykládali jako loučení. Chyběl nám 

jen hlavní organizátor celé akce – David Růžička, a tak vše probíhalo neorganizovaně. Neboj, 

Davide, k žádným výtržnostem nedošlo, dokonce jsme šli i relativně brzy spát. Někteří byli tak 

unaveni, že málem zaspali začátek nového roku. Jirka se dal do usilovného přemýšlení na posteli. Pak 

jsme ho upozornili, že bude dvanáct hodin, aby nezmeškal.  

     I poslední den v roce jsme nelenili a pustili se do jazykovědných sporů, jako např. kdy psát 

Silvestra s malým  a kdy s velkým “S”. Myslím, že Silvestrovi je to jedno. Čeština je tak úžasná řeč, že 

se lidi mohou bavit jazykovými vtípky či dvojsmysly. Dělali jsme si legraci, že Marek spí s Myšaty. 

(Jirka Vyšata – Myšata). No byla to ohromná psina. Škoda jen, že jsem si ty legrácky nezapisovala. 

Byla půlnoc a my všichni literatury milovní lidé jsme si ťukli sklínkami a přivítali nový rok. I na 

sepisování došlo. Jirka napsal vtipnou básničku a já napsala krátkou prózu o tom, jak neuvítat nový 

rok. S pitivem jsme to příliš nepřeháněli. Také jsme se pokoušeli navázat elektronické spojení s jinými 

kouty naší země, avšak jen málokdy se to podařilo. Nebyli jsme sami, kdo měl takový záměr. V jedné 

šťastné chvilce jsem se dovolala domů. (Nikoliv z okna.) 

     Krom literatury jsme zpívali při kytarohraní. Hrála Helena a moc hezky! Na poslední chvíli 

(poslední večer v roce) se ještě podařilo Pepovi naverbovat Jirku do Čajírny, aby nám tam zahrál a 

zaplnil tak prázdné místo v programu. Nepodařilo se zaplnit mezeru v lednu, ale nevadí na koncertík 

se můžeme těšit v únoru. Tak po jedné hodině jsme uléhali do spacáků za libých zvuků harfy. To byl 

náš první novoroční koncert. Jirko, děkuju. Přestože byl již unaven a vypadalo to, že každou chvíli 

usne u stolu, přeci jen pak jakoby ožil a dlouho se bavil s Bidlem o tom, z čeho vyrábí harfy a kdo 

vlastní od něj harfu. Mluvil i o výborné harfenistce paní Libuši Váchalové. Pak jsem usínala, a tak 

nevím všecko.  

     Ráno šla většina lidí na mši. Zůstala jsem tam já a Pepa. Chtěla jsem ještě chvíli podřimovat. 

“Přemýšlet.” Předstírala jsem, že mi rámusení nevadí a že mi světlo nesvítí do očí, a čekala jsem, až 

odejdou. Dopoledne nás opustil žigulík i s Pepou, Lenka a harfa i s harfeníkem, což mě docela 

mrzelo, neboť s tak krásnou hudbou se člověk jen těžko loučí.  
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     Odebrali jsme se na hrad postrašit kastelána. Ne, dělám si legraci. Jako tři králové (no spíš tři 

králové a dva andělé) jsme nesli dary pro kastelána za to, že nás nechal bydlet poblíž hradu. V jedné 

zámecké komnatě jsme se podívali na Nudu v Brně. To jsme ještě nevěděli, že ji budou dávat večer 

v televizi.       

     Zabalili jsme si fidlátka, poklidili a vydali jsme se na cestu do Plzně. Klouzali jsme se po zamrzlé 

cestě a pak už jsme si to štrádovali po silnici na nádraží do Nemilkova, které je od vesnice pěkně 

daleko. Naši společnou pouť jsme ukončili v podchodu u Hlavního nádraží, tam jsme se rozešli, ale ne 

na vždy. Dá-li Růžička, určitě se zas při podobné akci sejdeme. (Plzeň, 5.1. 2005) 
- L. K. (*1980) je básnířka a prozaička, absolventka Pedagogické fakulty ZČU (oboru manažer výtvarné kultury, žije 

v Plzni a nyní pracuje ve zdejším muzeu. 
 

* 

LISTOVÁNÍ 
* VÍTÁME:  
     Na samém sklonku listopadu se do Ason-klubu přihlásila Jarmila Flaková (*1985) z Plzně, 

bohužel na sebe ale vůbec nic neprozradila. Na konci ledna jsme přivítali Drahuši Valentovou 

(*1986) z Přimdy. Píše básně a studuje na gymnáziu v Tachově.  

 

Drahuše Valentová 

 

SMRT 
 

Prchnout ze spárů sebe samotného. 

Stát se malou částečkou – 

      - ve velkém stroji. 

Pochopit onu absurditu 

pod palčivými úskoky lidí. 

Utéct pryč. 

Přestat dýchat, 

vinit a být viněn. 

Přestat dělat chyby, 

                    cítit, 

                    mluvit, 

                    plakat, 

                    chápat. 

Jeho, ji, možná i nás. 

Jen zrnko reality se kolem nás obtočí. 

A co se stane teď? 

Exploze, turbulence, 

konec světa. 

 

* 

PODĚKOVÁNÍ 

 
* Od KRÁSKY a ZVÍŘETE a MILANA ČECHURY: Tímto bychom chtěli poděkovat všem těm, 

kteří navštívili křest našich sbíreček v Jabloni – snad se pobavili, snad i zaslzeli... nechť jim slouží ke 

cti, že vydrželi až do konce. A hlavně se hluboce skláníme nad štědrostí těch, kteří přispěli do našeho 

poetického klobouku, ať větším či menším finančním obnosem. Za celý večer jsme vybrali rovných 

1.470,- Kč, a protože byl čas Vánoc (a nejen proto), rozhodli jsme se, že si tyto peníze nenecháme a 

uděláme někomu radost.  Nakonec jsme si řekli, že nejlepší bude udělat radost dětem. Naše volba 

padla na Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu. A tak jsme tam zatelefonovali, 
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dostali jmenný seznam dárků, které si děti přály – dary jsme nakoupili  a 24. prosince dopoledne 

vyrazili s plnými taškami směr Zbůch (nutno podotknout, že i Danova Janička přispěla svou taškou 

do dárkového mlýna). Po milém uvítání a tajném předání dárků do rukou pana ředitele a vrchní 

sestry, nás uvedli mezi dětičky – upřímně bychom vám přáli vidět jejich veselé, čisté a srdečné tváře, 

které byli tou nejlepší odměnou, jakou jsme si jen mohli přát. A proto Vám ještě jednou děkujeme, neb 

jen díky Vaší štědrosti jme mohli udělat těm dětem o trochu veselejší Vánoce a vyloudit na jejich 

tvářích aspoň o trochu víc úsměvů. VELKÉ DÍKY VÁM VŠEM!!! Kráska a Zvíře (24.1. 2005) 

* 

LITERÁRNÍ GRANTY A STIPENDIA 
Tomu, kdo mnoho žádá, mnoho schází. 

(Q. Flaccus Horatius) 

 
* STIPENDIA A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND 2005. Správní 

rada Nadace ČLF v roce 2005 vyhlašuje: 

     Nadační program z vlastních prostředků Nadace ČLF pro rok 2005:  

     STIPENDIA: Pracovní: a) v oblasti literární tvorby (pro autory původní a překladové tvorby 

po vydání alespoň jedné knihy, bez omezení žánru); b) v oblasti dramatické tvorby (pro autory 

původních divadelních her, rozhlasových her a teatrologických textů; dále pro autory scénářů 

dokumentárních filmů významného společenského dosahu); c) v oblasti publicistiky (pro autory 

závažného publicistického díla) - konečný termín podání žádostí je 15. únor 2005.  Cestovní: d) 

v oblasti vědy (stipendia na cestu pro vědecké pracovníky do 35 let věku s preferencí oborů 

společenských věd) - konečný termín podání žádostí je 31. březen 2005. Stipendiem se rozumí 

jednorázový nebo pravidelný měsíční příspěvek. Stipendia se udělují jednou ročně, na jejich udělení 

není právní nárok, na jejich poskytnutí se uzavírá písemná smlouva. Cílem je podpora autorů při 

tvorbě nových děl. Požádat může kdokoli – bez ohledu na členství v uměleckých a profesních 

organizacích, tzn. také student či začínající autor! Přihlášky se podávají písemně (nikoli faxem či 

e-mailem!), výhradně na předepsaném formuláři, který je ke stažení na Internetu nebo k vyzvednutí 

v sídle Nadace ČLF po předchozí telefonické dohodě. U poštou zaslaných žádostí je konečným 

termínem pro zařazení razítko pošty na obálce. Vyplněnou žádost je nutno zaslat v počtu 10 

exemplářů (originál + 9 kopií), dále přiložit u pracovního stipendia synopse díla, u cestovního 

stipendia je žádost nutno podat před uskutečněním stipendijní cesty, doložit charakteristikou cesty, 

doporučením vědeckého ústavu, fakulty, školy apod., pozváním organizátora studijního pobytu, 

konference, semináře či stáže. Příjemce je povinen náklady jízdného vyúčtovat. Adresa: Nadace 

Český literární fond, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel.: 222 560 081 – 2, fax: 222 560 

083, e-mail: nadace@nclf.cz, nclf@vol.cz; http://www.nclf.cz.  

 

* 

FÉNIXOVY CESTY 
 

* MAREK VELEBNÝ: Klatovská čajovna 11.12. 2004: 

     Dal jsem v předvánočním čase před výletem na Německé trhy přednost výletu za Fénixovými 

cestami. Však mne také Helena Glatterová (dále jen Glätterin) upozornila, že byla svědkem, jak byl 

trh přeplněn. Vyrazil jsem na Klatovy dřívějším vlakem, a protože jsem nikoho známého na nádraží 

neviděl, prošel jsem městem zakotvujíc ve studeném asijském bistru, což nebyl šťastný nápad. Ve 

zbývajícím čase jsem šel hledat muzeum. Našel jsem ho docela v pohodě, ještě jsem se ujistil, že jsem 

tam správně (po východu z muzea jsem si všiml cedule dosti vysoko nad vchodem, no pro nás 

trpaslíčky to nebylo v úhlu pohledu). Prohlédl jsem si expozici Vánočních zvyků zemí Evropy a šel do 

patra na etnografické oddělení. Zde mne dostihl vlasatý archivář a seznámil mne v kostce s expozicí. 

Část pravěku jsem prošel svižněji, ale přesto jsem objevil ve vitríně doby železné unavenou mrtvou 

mouchu. Pan archivář mne zaujal teorií, že podle něho pravěk u nás skončil v roce 1866, kdy Pruská 

vojska vtrhla do Čech, kde chlupaté opice seskákali ze stromů a naučili se civilizaci. Více jsem se pak 

mailto:nadace@nclf.cz
mailto:nclf@vol.cz;
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věnoval konci expozice s ukázkou starých bankovek a fotkami a exponáty z obou válek. Zaujal mne 

počet německých vojenských výložek, odznaků, čepic od SD, Gestapa, armády, však také Klatovy byly 

jejich sídlem. Ale to už jsem pospíchal z muzea, neboť už bylo po 14. h. Vystoupal jsem do čajovny a 

nikoho neviděl. Na můj dotaz se prý Růžička a spol. nacházeli úplně nahoře ve věžičce. Při příchodu 

jsem zjistil, že jsem lichý do počtu, také jako v Chudenicích. Společnost byla veselá, David s Mírou 

perlil a vyprávěl, že se mi zdá, že Miroslav Donutil má asi v Davidovi velkou konkurenci. Glatterin 

seděla vedle topení, jehož systém se nám nepodařilo pochopit, proto jsme se museli zahřívat čajem. 

Nevybral jsem si zrovna nejšťastněji. Zajímavé bylo, že když si chtěl člověk objednat čaj, musel 

zatáhnout za “Ijáčkův ocas” se zvonkem. David poňoukal Glatterin, aby nám přeložila německé 

básně (viz. Plž 1/05), a ta po chvíli odporu souhlasila. K rozdělení úkolů jsem se dobrovolně zhostil 

zapisování. K mému údivu mi brzo došel film, tak jsem stačil zdokumentovat jen pruhované barevné 

podkolenky a pak copy Glatterin. Zábava pokračovala, a tak jsme nespěchali na vlak v 18 h, jeli jsme 

až posledním po 20. h. Padl nápad jít se podívat na hřbitov, ale bylo by to moc velké dobrodružství. 

Ve vlaku zpět jsme potkali Pavlu Přesličkovou cestujíc z Německa. Inu básníci, skoro jako poté při 

Vánočních trzích u Branky, kdy jsem potkal Pavlu, Markétku, Alenu, Kateřinu. M. V. (Plzeň, 31.12. 

2004) 

 

* MAREK VELEBNÝ: Dobrá čajovna s Fénixem: 

     Dvacet dnů od Silvestra uběhlo jako voda a najednou tu byla další schůzka, tentokrát svolaná do 

Dobré čajovny. Jak si čajovny pletu, musel jsem se ujistit, že je to opravdu tato. Nebo by mne čekal 

čajový sprint od čajovny k čajovně. Ač jsem nebyl svolavatelem, dorazil jsem první. O chvilku později 

přišla Helena G., kterou jsem vyzpovídal o její práci a ona se ptala na novinky v Asonu. Pak skoro 

současně dorazila Lenka, Pavel Taraba a nakonec Míra. Taraba, Taraba? - připomněla se mi slečna 

Tarabová ze Saturnina. Pavel se zajímal, jak probíhalo několik posledních akcí Fénixových cest, a 

nechal si barvitě líčit stěžejní události. Jen se podivil, že byl Silvestr tak klidný, ale o to přece šlo, 

strávit ho netradičně. Lenka jako krteček na nás mile mžourala očima a já ji ještě oslepil bleskem. 

Pak jsem uznal, že to nebyl dobrý nápad. S Pavlem jsem se představil a hned ho polil čajem. Ač 

vystupoval obalen mýtem drsňáka, nebyl mým počínáním nadšen. Postupem času se mi podařilo polít 

i sebe a trochu i Helenu. Jen Míra s Lenkou měli štěstí, neboť se nacházeli na druhé straně stolku. 

Hodnotili jsme filmy, zkoušku z religionistiky a duchovní život. Lenka se podivila, že se vždy nějak 

debata všude zvrtne na smysl života. Ale potravu duchovní, jako jin a jang, doplnila debata stáčející 

se k pozemským statkům, respektive potravě fyzické. Napadlo mne, když jsem několik přítomných 

polil čajem, že by to mohlo být součástí rituálu pasování na básníka Ason-klubu, o kterém byla debata 

v minulých listech Plže. Místo obřadného omývání nohou, by mohli nohy elévů a elévek pasovaných 

na básníky Ason-klubu být polévány čajem. Chtěl jsem ještě stihnout čajírnu v Pallovce, tak jsem 

musel opustit krásné fénixovy ženy a Míru s Pavlem. Ale po rozhovoru o dalších akcích se jistě 

nevidíme naposled. M. V. (Plzeň, 20.1. 2005) 

 

* DAVID RŮŽIČKA: Fénixovy Vánoce: 

     Byl 27. prosincový den a esemesky od přátel nám přály hezký jarní pobyt, což odráželo stav počasí 

ve středu české země. My však vjeli do kouzelné zahrady, kterou jsem nazval Stříbrnice. Majitel, 

čaroděj, si vyhrál s filigránským zdobením každé větvičky. Odměnou za výpravu  je opravdová zimní 

atmosféra. Vánoční předsilvestrovská expedice, obsazená povětšinou mými třeťáky ze SPŠE, začala. 

     Druhý den mne mladí muži a dámy vytáhnou na výlet do Sušice a okolí. V blízkém Anníně 

vyšplháme na ledovou horu ke kostelíku sv. Mauritia, zvaného Mouřenec. Cesta připomíná putování 

po stopách Mrazíka a inspiruje Šaníka Zahoře k vehementně prováděné dokumentaci digitálním 

foťáčkem. Odehraje se i koulovačka a užasneme nad hromadami lebek v přidružené kostnici. 

Následuje zajížďka do Kašperských Hor. Půlka nás jde na výstavu betlémů, druhá navštíví muzeum 

motorek. Podle gusta. 

     Betlémová půlka obdivuje ty figurky, které mají kroje z jejich rodných regionů. Šaník je smutný, 

neboť jeho brožurka o mládí Karla Klostermanna je nečekaně dražší než všechny brožurky a pohledy 
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dohromady, co jsem si koupil já. Uvažuje, zda ji nakonec výhodně neprodá své češtinářce, aby se 

zahojil. 

     Den ukončíme památnou cestou na Svatobor. Ano, zde se dočkáme tradičního adrenalinového 

dobrodružství každých Fénixových cest. Může za to cesta, kterou přestali udržovat za vískou 

Odolenov. Náš konvoj se ještě vyhrabe skrze pár metrů sněhu, ale pak čelní favorit naposledy 

zahrabe vpřed a začne pozvolna ujíždět dozadu. Proti řidičově vůli. Láďa, šoférující jeep, je klidný. 

Nedávno jim do vozu narazila dáma s felicií, a zatímco si rozbila kapotu, na plastovém nárazníku 

terénního vozu zbyl jen nepatrný škrábanec. Favorit zas nejede tak rychle a konečně zastavuje. 

Student Vaňáček, vyznávající heslo, že škodovka 120 není jen vůz, ale i životní styl, statečně volá,  že 

vzhůru vyjede stůj co stůj. Demokraticky však rozhodneme, že oba vozy na letních gumách zaparkují 

dole ve vísce a posádky vyveze nahoru teréňák. Vaňáčkovo reptání ukončí až neřízené sáňkování jeho 

vozidla směrem ke stromu, do něhož sice nenarazil, ale značně zmátl naše očekávání, co že vlastně 

chce dělat. Těsně před dřevem kola opět trochu zabrala, zato jsme škodárnu běželi vytlačit ze závěje 

vedle cesty. Snažil jsem se navrhnout zlepšení, že by mohl ke dveřím navařit lyžařské hůlky pro lepší 

ovládání vozidla v extrémních podmínkách nebo by lidé ve škodovce mohli otevřít dveře a řídit směr 

ve sněhu nohama, ale neuspěl jsem. 

     Nahoře si užíváme. Úžasný rozhled po celé stříbrné zahradě kouzelníka v zimním plášti. Výborná 

večeře. A mrzí nás, že nemáme křídla jako hrdina z filmu Brazil, který jsme si večer promítli. Bavilo 

by nás létat nad touto krajinou, pořád, a už se nevracet ani domů, ani do školy. Asi by se dalo napsat 

víc, ale přijeďte to příště raději také zažít na vlastní kůži. 

     Obrázky z akce nalezneze na internetu: www.lyceum.chytrak.cz. Průběžně aktualizujeme také 

informace o všem, co se plánuje a chystá na  www.fenixovycesty.netcafe.cz. Akce: 4.2.2005 – 

Výprava na zámek Nelahozeves do míst, kam se jen tak nedostanete (kvůli programu Erasmus – pouze 

pro studenty), 15.-17.4. Mofancon 2005, něco pro milovníky Mike Oldfielda, 18.6. Den poezie na 

Velharticích – hradě, 24. – 26.6. pořádají Domaslavští a Holostřevští tzv. Holostok. Mezitím 

plánujeme řadu menších výletů a brigád. S dotazy se obracejte na: fenixovycesty@netcafe.cz  (Plzeň, 

31.1. 2005) 
- D. R. (*1970) je básník, žije v Plzni a zde také pracuje jako učitel angličtiny na SPŠ elektrotechnické. 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
Když se člověk rozhodne něco udělat, čas se vždycky nějak najde.  

(Arthur Hailey) 
 

* Ve dnech 1. – 25. února 2005 jste zváni do Galerie Evropský dům (Plzeň, nám. Republiky 12, tel.: 

377 237 376) na výstavu Nizozemské Ex libris. Pořádáno ve spolupráci se Spolkem sběratelů a přátel 

Ex libris. Otevřeno pondělí 13 – 17, úterý až čtvrtek 9 – 12 a 13 – 17, pátek 9 – 15. 

 

* Ve čtvrtek 3. února 2005 Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně “13” (Pražská 13, 

tel.: 377 223 759) na pořad s názvem Poezie a vůně dřeva. Setkání s tvorbou Jiřího a Vlasty 

Špinkových. Uvádí Jiří Hlobil. 

 

* Ve čtvrtek  3. února 2005 v 19.30 hodin Vás manželé Eva a Jan Kosovi v součinnosti s Českou 

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

do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem Umění je komunikace. – 2. část: Železo. 

Sochy pro veřejný prostor a socha pro New York. Večer literárního charakteru připravil a uvádí 

sochař  Václav Fiala. 

* Ve středu 16. února 2005 v 16.30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 

“13” (Pražská 13) na pořad s názvem Plzeň z nebe. Beseda s autory stejnojmenné knihy a fotografem 

Jiřím Bergerem. 

 

http://www.lyceum.chytrak.cz/
http://www.fenixovycesty.netcafe.cz/
mailto:fenixovycesty@netcafe.cz
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* Ve středu 16. února 2005 v 18.00 hodin jste zváni do baru divadla Dialog (Plzeň, Klatovská 7) na 

reprízu autorského představení J. Č. Ulricha (*1936) Dvě světýlka ve tmě tmoucí. Po představení, 

které diváci sledují u stolu v pohodlných křeslech s nápoji v ruce, jsou autorem vítány kritické slovní 

výpady jako rozcvička na reakci poroty při oblastní přehlídce divadel jednoho herce dne 20. února v 

Horšovském Týně, které se autor jako “náš reprezentant” zúčastní. 

 

* Ve středu 16. února 2005 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) 

na večer s názvem Josef Rauvolf – Arthur Rimbaud. Prokletý básník očima speciality na alternativní 

kulturu Josefa Rauvolfa. 

 

* V neděli 20. února 2005 v 19.00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Klatovská tř. 7, tel.: 

775 666 554) na Deník malého lorda. Koláž z díla surrealistického básníka Karla Hynka. Účinkuje 

plzeňský soubor Zamračené děti. 

 

* V úterý 22. února 2005 v 17.00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně “13” 

(Pražská 13) na křest básnické sbírky Josefa Hrubého (*1932) Osoby a Romana Knížete (*1952) 

Píseň o zelené lampě. Hudební doprovod J. Braná (flétny). Uvádí Jiří Hlobil. 
 

* Ve čtvrtek 24. února 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  24. února 2005 v 18.00 hodin jste zváni do baru divadla Dialog (Plzeň, Klatovská 7) 

na reprízu autorského představení J. Č. Ulricha (*1936) Audi po 30 letech. V tomto bláznivém 

text-epílu si mohou přijít na své milovníci i odpůrci mléka a také hloubavci nad Audiencí Václava 

Havla.  

 

* V pondělí 28. února 2005 v 19.30 hodin Vás manželé Eva a Jan Kosovi v součinnosti s Českou 

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

do Literární vinárny ve vinárně U Zvonu (Klatovy, Krameriova ul.) na pořad s názvem Když už 

člověk jednou je, … Komorní vzpomínku s použitím unikátních dokumentů věnovanou 100. výročí 

narození  Jana Wericha  připravili Eva a Jan Kosovi. (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.) 

 

* 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 
Ke všemu, co je veliké, je prvým krokem odvaha. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
 

* ROMOVÉ ČI OSTATNÍ MENŠINY 2005. ROMEA vyhlašuje literární soutěž na téma Romové 

či ostatní menšiny. Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií, autoři do10 let, 11 až 14 let, 15 let 

a více. Lze zaslat jakýkoli text o rozsahu max. 2 strany A4, např. pohádky, povídky nebo jen popsat 

vaše dobré či špatné zkušenosti, veselé či smutné historky, které jste s Romy nebo s lidmi z ostatních 

menšin zažili. Můžete připojit též fotografie a obrázky. K textu nezapomeňte připsat jméno a 

příjmení, věk, adresu bydliště, e-mail a školu. Uzávěrka je 15. února 2005. Adresa: Romea, Žitná 

49, 110 00 Praha 1, e-mail romea@romea.cz (jako předmět uveďte “Cyklus-soutěž”). Vyhlášení 

mailto:romea@romea.cz


 10 

výsledků soutěže proběhne na konci února na stránkách http://skola.romea.cz. První tři výherci každé 

kategorie obdrží zajímavé ceny. 

 

* ŘEKNI MI, CO ČTEŠ 2005. Nadace Škola hrou, Labyrint Bohemia a Liberecký den vyhlašují 

literární soutěž s názvem Řekni mi, co čteš? Soutěž je určena žákům 5. až 9. tříd základních škol a 

studentům 1. až 4. ročníků osmiletých gymnázií. Lze zaslat volný literární útvar (ne slohové práce), 

psaný čitelně rukou, na stroji nebo počítači, o max. rozsahu 2 strany A4. Práce se musí vztahovat ke 

konkrétní knize (literárnímu dílu). Každá práce musí být řádně označena jménem a příjmením autora, 

adresou bydliště, názvem a adresou školy a třídou, resp. ročníkem. Motto: “Řekni mi, co čteš, a já ti 

povím, jaký jsi.” (Další možný námět: Co mi dala kniha, kterou jsem četl.) Uzávěrka je 20. února 

2005. Text lze zaslat poštou (obálku označte heslem “Soutěž”), e-mailem nebo faxem. Adresa: 

Nadace Škola hrou, Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7; e-mail: nadace@fpt.cz nebo 

soutez@labyrintbohemia.cz; fax: 482 416 300. Vyhlášení výsledků se uskuteční 18. března 2005 v 

rámci Veletrhu dětské knihy. Texty bude hodnotit porota ve složení: Věra Vohlídalová 

Českoněmecké fórum žen), Petr Chvojka (Labyrint Bohemia, o. p. s.), Jana Fryčová (Nadace Škola 

hrou), Míša Jadrná (Rádio Černá Hora), Marek Sekyra (vedoucí Dětské knihovny v KVK Liberec), 

Lenka Markovičová (zástupkyně šéfredaktora deníku Liberecký den). Oceněno bude deset nejlepších 

prací: za 1. místo poukázka na nákup knih v hodnotě 3.000,- Kč, za 2. místo v hodnotě 2.500,- Kč, za 

3. místo v hodnotě 2.000,- Kč, za 4. místo v hodnotě 1.500,- Kč, za 5. místo v hodnotě 1.000,- Kč, za 

6. až 10. místo knihy. Všichni ocenění získají vstupenku do aquaparku.  

  

* JEŽÍŠKU, JÁ CHCI PLAMENOMET 2005. Sci-fi klub Avalon Chotěboř a nakladatelství 

Netopejr vyhlašují IX. ročník literární soutěže Ježíšku, já chci plamenomet. Lze přihlásit povídky 

v žánru sci-fi, fantasy či hororu, dosud nikde nepublikované a jinde nesoutěžící, krvavé, brutální, 

perverzní, hnilobné a jinak hnusné (ovšem ne literárně). Počet příspěvků ani jejich rozsah není 

omezen. Povídky zadejte do formuláře na stránkách http://www.avalcon.cz. První tři místa budou 

odměněna, nejlepší práce vydá nakladatelství Netopejr ve sbírce spolu s povídkami z předešlého 

ročníku, uvedení autoři dostanou autorské výtisky. Ostatní povídky mohou být otištěny ve fanzinu 

Zbraně Avalonu a v jejich elektronické podobě na webu a CD-ROM. Uzávěrka je 22. února 2005. 

Vyhlášení výsledků proběhne na Festivalu Fantazie ve dnech 1. - 10.7. 2005 v Chotěboři. Bližší 

informace o předešlých ročnících na adrese: http://sweb.cz/soutez.jezisek/. Předchozí sborníky lze 

koupit na adrese: http://www.netopejr.cz.  

 

* FREINET 2005. Občanské sdružení AISIS a časopis Moderní vyučování, za finanční podpory 

Evropské unie, vyhlašují III. ročník soutěže o nejlepší školní časopis - Freinet 2005. - Vydává vaše 

škola časopis? Chcete poznat a rozvíjet novinářské schopnosti vašich žáků? Chcete, aby se žáci 

dozvěděli něco o životě v Evropské unii? Pokud ano, přihlaste se do soutěže Freinet 2005, pokud ne, 

začněte v tomto roce s vydáváním a do soutěže se přihlaste také. Už to, že školní časopis vytváříte, je 

pro vás velkou výhrou! Stačí vyplnit elektronickou přihlášku a nejpozději do 28. února 2005 poslat 

na adresu: AISIS o.s., Gorkého 499, Kladno 272 01 alespoň dvě čísla školního časopisu (každé ve 

třech kopiích). Podmínkou je, aby hlavní téma jednoho z nich bylo věnováno Evropské unii. Obě 

čísla by měla vyjít ve školním roce 2004/05. Zvlášť soutěží základní školy, střední školy, tištěné 

časopisy a časopisy, které vycházejí pouze na internetu. Do soutěže nemůžete přihlásit časopisy, na 

jejichž tvorbě se nepodílejí žáci školy. Odborná porota bude hodnotit kvalitu odvedené novinářské 

práce, grafickou úroveň časopisu a tvůrčí nasazení redakce. Kromě toho vybraným časopisům udělí 

několik čestných uznání. (Inspirativní otázky k vydávání školního časopisu: Dodržujete etický kodex 

novináře? Jsou všechny články podepsané skutečnými jmény jejich autorů? Nepřejímáte články z 

jiných médií bez vědomí jejich autorů? Má časopis pravidelné rubriky? Je žánrově pestrý? Má 

časopis jednotnou grafickou úpravu? Znáte typografická pravidla? Je časopis originální v grafice a 

obsahu? Využíváte svobody projevu?) Informace o soutěži sledujte na internetové adrese: 

freinet.mujnet.cz, dotazy směřujte na adresu: AISIS o.s. Kladno, Gorkého 499, tel.: 312 245 818, 604 

97 30 51, e-mail: helena.jirakova@aisis.cz, freinet@aisis.cz. Na adrese www.mujnet.cz kromě 

http://skola.romea.cz/
mailto:soutez@labyrintbohemia.cz
http://www.avalcon.cz/
http://sweb.cz/soutez.jezisek/
http://freinet.mujnet.cz/
http://freinet.mujnet.cz/
http://freinet.mujnet.cz/
http://www.mujnet.cz/
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informací k hlavní soutěži školních časopisů najdete měsíční a týdenní soutěže pro žáky a studenty - 

jednotlivce. V měsíčních soutěžích se mohou uplatnit šikovní novináři, grafici, spisovatelé a 

fotografové. Můžete si zde rovněž přečíst seriál Jak se dělá školní časopis, vyměňovat zkušenosti s 

tvorbou časopisů, zařadit svůj časopis do elektronické databáze a dát o sobě vědět na internetu. 

Správné odpovědi na otázky týdne, jako i nejlepší témata měsíce, budou oceněny. Výsledky soutěže 

budou zveřejněny v časopisech Moderní vyučování, Moje 1.noviny a na freinet.mujnet.cz. Slavnostní 

předání cen proběhne v Praze začátkem dubna 2005. Začátkem dubna proběhne rovněž 

několikadenní žurnalistická akce pro vítězné redakce a učitele zabývající se vydáváním školních 

časopisů.  

 

* O NEJLEPŠÍ FANTASY 2005. Klub Julese Vernea Praha a klub 451
o 
F Košice vyhlašují XVII. 

ročník soutěže O nejlepší fantasy. Zaslané příspěvky libovolného rozsahu musí být žánru fantasy, 

tedy ne pohádky pro děti, ne sci-fi (jedině se silnými prvky fantasy) ani mystické horory o stěhování 

duší. Počet draků, čarodějů, magických mečů, bojovníků, magie či unesených princezen není 

omezen. Můžete napsat temnou fantasy, kde pro samou magii není vidět na krok, humornou fantasy, 

další pokračování Conanových dobrodružství aj. Fantazie má dveře dokořán, příběh však vždy musí 

obsahovat prvky iracionálna. Práce musí být původní, dosud nepublikované a nepřihlášené do jiné 

soutěže, psané na stroji nebo počítači, ve dvou vyhotoveních. Soutěž je uzavřena autorům, kteří již 

vydali knihu (román nebo sbírku povídek). Uzávěrka je 28. února 2005. Adresa: Egon Čierny, 

Matěchova 14, 140 00 Praha 4. Výsledky budou oznámeny na Parconu 2005 dne 2.7. 2005 v 

Chotěboři. Poroty, které zasedají v Praze a v Košicích, vyberou užší kruh autorů s právem být 

pasováni na rytíře Řádu fantasy s titulem Lady nebo Sir. Vítěz bude vybrán z rytířů Řádu fantasy a 

obdrží titul Nositel meče a také skutečný meč. Pořadatelé si vyhrazují právo na jedno zveřejnění 

vybraných textů v klubových publikacích. 

 

* LITERÁRNÍ VYSOČINA 2005. Sdružení organizací Literární Vysočina (Quo vadis, o.s., Klub 

Aut a Klub Literární Vysočina) vyhlašují další, už III. ročník soutěže Literární Vysočina. Soutěž je 

věkově a tematicky neomezená. Lze zaslat poezii a prózu (pořadatelé podobně jako loni spoléhají na 

zdravý úsudek autorů a vzhledem k publikačním možnostem doporučují spíše práce menšího 

rozsahu). Texty by neměly být dosud publikovány nejen v knihách, časopisech či ve sbornících, ale 

ani v samizdatech či na Internetu (osobní www stránky a amatérské literární servery se nepočítají). 

Díla by rovněž neměla obsahovat fantastické prvky, ale měla by se vztahovat k reálnému světu. 

Každý příspěvek doplňte o jméno a příjmení, adresu, telefon, e-mail a co nejširší údaje o osobě autora 

(pro možnost kontaktu a případnou publicitu v rámci festivalu). Uzávěrka je 28. února 2005. Práce 

pouze v elektronické podobě (každou povídku či báseň na samostatném listu) posílejte na disketě 

v obálce označené heslem “Soutěž” na adresu: Petr Musílek, Krátká 616, 583 01 Chotěboř, nebo 

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

použitím. Texty bude hodnotit odborná porota, vybrané práce budou vystaveny na webu, výsledky 

budou slavnostně oznámeny na Festivalu Literární Vysočina, který se uskuteční ve dnech 8. – 10. 

července 2005 v Chotěboři. Podrobnosti naleznete na Internetu (www.literarni.vysocina.cz). Vybrané 

práce budou publikovány v příloze Dílna Vysočiny fanzinu Zbraně Avalonu, případně v samostatném 

sborníku. Vítězové obdrží zajímavé ceny (např. obrazy či grafiky českých výtvarníků, vstupné na 

festival zdarma aj. Součástí festivalu bude rovněž autorské předčítání vítězných textů. 

 

 * NÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÉHO LITERÁRNÍHO PROJEVU - NÁŠ  SVĚT 2004/2005. 
Institut dětí a mládeže MŠMT ve spolupráci s Klubem mladých čtenářů nakladatelství Albatros, 

redakcí měsíčníku Moje 1. noviny a čítárnou U čerta s knihou vyhlašují XXXII. ročník Národní 

soutěže dětského literárního projevu - Náš  svět 2004/2005. Jednokolová soutěž je určena dětem ve 

věku od 6 do l5 let a bude hodnocena ve třech kategoriích jednotlivců a v kategorii kolektivů (I. 

kategorie - žáci l. až 5. ročníku ZŠ, II. kategorie – žáci 6 až 7. ročníku ZŠ a odpovídající ročníky 

víceletých gymnázií, III. kategorie - žáci 8. až 9. ročníku ZŠ a odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií, IV. kategorie – kolektivní práce). Soutěž není tematicky omezena, všechny práce musí být 

http://freinet.mujnet.cz/
mailto:L.Soutez@seznam.cz
http://www.literarni.vysocina.cz/
file:///A:/index.php3%3fpg=dilna
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původní. Jednotliví autoři mohou přihlásit literární práce (pořadatelé doporučují zaslat raději 

několik příspěvků), kolektivy pak výsledky slovesných a literárních her, školní časopisy, ukázky ze 

svých kronik a další kolekce prací zaznamenanými písemně, případně i na magnetofonových 

kazetách, videokazetách či CD-ROMu. U prací je nutno uvést jméno a příjmení autora, rok narození, 

školní ročník, úplnou adresu školy (včetně PSČ), případně též adresu bydliště, u kolektivů jméno 

vedoucího (pedagoga) a adresu školy či jiné organizace. Práce bude hodnotit odborná porota, ta bez 

udání pořadí odmění nejlepších cca 10  vybraných prací z každé kategorie čestným uznáním a 

knižním dárkem z nakladatelství Albatros (www.albatros.cz). Ceny budou vítězům slavnostně 

předány zhruba v polovině května 2005 v prostorách čítárny U čerta s knihou (Praha 1, Linhartská 6), 

tam budou rovněž čteny ukázky vybraných literárních prací. V případě neúčasti soutěžícího budou 

ceny zaslány poštou, stejně jako ceny za kolektivní práce. Vybrané práce budou spolu s výsledkovou 

listinou rovněž otištěny ve sborníku, který obdrží všichni ocenění soutěžící. Výsledková listina bude 

zveřejněna též na internetových stránkách www.idm-msmt.cz a www.albatros.cz v sekci Klub 

mladých čtenářů cca v květnu 2005. Vybrané práce mohou být v zájmu propagace soutěže 

publikovány nebo vystaveny. Uzávěrka je 30. března 2005. Adresa: PaedDr. Eva Schneiderová, 

Institut dětí a mládeže MŠMT, Talentcentrum, Sámova 3, 101 00 Praha 10, tel.: 271 746 098 l. 24, 

fax: 271 746 923, e-mail: schneiderova@idm-msmt.cz.  

 

* O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2005. Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň 

(http.//andromeda.scifi.cz) vyhlašuje XVI. ročník literární soutěže O Stříbřitělesklý halmochron. 

Pořadatelé prosí: 1. Zaslané práce musí být v žánru sci-fi (porotci neoblibují povídky žánru čisté 

fantasy a hororu, zato prý oblibují povídky na téma “Cestování časem”). 2. Počet soutěžních 

příspěvků od jednoho autora je omezen na tři práce, nebo lze zaslat příspěvků i více, avšak v součtu 

všechny příspěvky dohromady nesmějí přesáhnout 40 normostran (tj. stran o 30 řádcích po 60 

znacích, s řádkováním 1,5, tzn. 1.800 znaků na stránku vč. mezer). 3. Soutěž není anonymní, tzn. 

příspěvky by měly být označeny jménem autora či značkou, pod níž mají být uváděny. Texty musí 

být dodány ve třech exemplářích, psaných strojem nebo vytištěných na kvalitní tiskárně. Ještě větší 

radost nám způsobí texty zaslané na disketě (čestně vrátíme) nebo e-mailem napsané v běžném 

textovém editoru (T602, Wintext 602, AmiPro, Word) – je větší šance na zveřejnění ve sborníku - V 

TOMTO PŘÍPADĚ NENÍ NUTNÉ ZASÍLAT PŘÍSPĚVKY V PAPÍROVÉ PODOBĚ. Soubory by 

neměly obsahovat viry známého či neznámého původu. Nezapomínejte na zpáteční adresu. 4. 

Nevyžádané písemné příspěvky se nevracejí. 5. SFK ANDROMEDA si vyhrazuje právo na jedno 

vytištění ve svém klubovém fanzinu, který by měli obdržet všichni účastníci soutěže. 6. Prosíme 

autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého příspěvku na Internetu, nechť nás na to laskavě 

upozorní. 7. Účastníci soutěže budou na vyhlášení výsledků soutěže a předání cen upozorněni 

písemně. 8. Uzávěrka soutěže je dne 31. března 2005. 9. Obálku se soutěžními příspěvky zašlete na 

adresu: Ľubomír Záborský, Rabštejnská 32, 323 32 Plzeň. Prispievatelia zo Slovenska môžu využiť 

adresu: Ľ. Záborský, Predmestská 40, 010 00 Žilina, Slovenská republika. Příspěvky zasílejte též na 

e-mailovou adresu: lubomir.zaborsky@skoda-js.cz nebo lzaborsky@quick.cz. Zde také obdržíte 

informace. Pořadatelé se zavazují, že sdělené osobní údaje neposkytnou žádné třetí osobě a využijí je 

pouze pro komunikaci s účastníky. 
 

* ZLATÁ TUŽKA 2005. Dům dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové ve spolupráci s časopisem 

Krkonoše vyhlašuje již X. ročník literární soutěže pro děti Zlatá tužka. Soutěž je určena žákům 

základních škol a bude hodnocena ve dvou věkových kategoriích: 5.- 6. ročník a 7.- 9. ročník. Lze 

zaslat poezii, prózu (zpracovat vlastní zážitek či napsat jiný vymyšlený příběh na volné téma), nebo 

přihlásit práci na téma “Mé oblíbené místo” (autoři by v ní měli přiblížit kousek přírody, který mají 

rádi). Texty mohou být psány čitelně rukou, na stroji nebo počítači. Každá práce musí mít na první 

stránce v pravém rohu nahoře jméno autora, název příspěvku, téma, věkovou kategorii, školu, e-mail 

a adresu bydliště. Nedostatečně označené příspěvky budou ze soutěže vyřazeny. Jeden autor může 

zaslat max. 2 práce, budou-li z různých tematických kategorií, musí být každá na zvláštním papíru s 

vlastní popiskou. Uzávěrka je 31. března 2005. Adresa: Vladimír Jiřička, DDM Jednička, 

http://www.idm-msmt.cz/
http://www.albatros.cz/
mailto:lzaborsky@jad.ln.skoda.cz
mailto:lzaborsky@quick.cz
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Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové n. L.; e-mail: ddmdk@seznam.cz. Připište heslo “Zlatá 

tužka”.  
 

* ... BUDEME SE SMÁT 2005. Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Klub Domino, 

Dětská tisková agentura a časopis Makovice vyhlašují soutěž o nejzdařilejší repliku, bonmot, 

průpovídku, kterou jste zaslechli ve třídě nebo vám byla napsána do žákovské knížky či sešitu. Před i 

za katedrou jste jistě slyšeli leccos veselého. Sepište tyto perličky, pošlete je a staňte se tak 

spoluautory knížky, která vyjde v listopadu 2005. Lze zaslat text o max. rozsahu 2 strany A4. Pište 

čitelně! Uveďte své jméno a příjmení, věk a přesnou adresu bydliště vč. PSČ.  

Uzávěrka je 31. března 2005. Adresa: Nakladatelství Albatros, Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, 

nebo e-mail: vilem.sladek@bonton.cz. Obálku označte heslem “Perličky”, stejné slovo uvádějte v 

předmětu e-mailové pošty. Na vítěze čekají zajímavé odměny, tj. 1. cena: dětské kolo Author, 2. 

cena: KEYBOARD GK 310 italské společnosti GEM (klávesový nástroj pro začátečníky), 3. až 5. 

cena: balíček knížek z Albatrosu a tričko Makovice , 6. až 10. cena: roční předplatné časopisu 

Makovice.  

 

* JERGYM TEXT 2005. Gymnázium a Střední pedagogická škola v Jeronýmově ulici v Liberci 

vyhlašuje literární soutěž JerGym Text 2005. Soutěž bude hodnocena ve čtyřech věkových 

kategoriích: žáci 6. a 7. tříd ZŠ + odpovídajících ročníků víceletých gymnázií; žáci 8. a 9. tříd ZŠ + 

odpovídajících ročníků víceletých gymnázií; studenti 1. a 2. ročníků SŠ + odpovídajících ročníků 

víceletých gymnázií a studenti 3. a 4. ročníků SŠ + odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 

V každé kategorii budou udělena tři první místa v pořadí a čestné uznání. Vyhlášen může být také 

absolutní vítěz. - Motto: “Že naši civilizaci na každém kroku provází nehorázný svinčík, je každému 

zřejmé...” (Jan Sokol) - Lze zaslat libovolný literární žánr: povídku, báseň, fejeton, esej aj. (v 

soutěži budou hodnoceny dohromady). Každý účastník může JerGym Text obeslat jedním či více 

příspěvky v českém či slovenském jazyce o celkové délce max. 3 normované strany A4, ve čtyřech 

kopiích. Uzávěrka je 1. dubna 2005. Adresa: Gymnázium a SPgŠ, prof. Vlasta Hejnicová, 

Jeronýmova 27, Liberec 7, 460 07; tel.: 482 771 326, fax: 482 771 329. Obálku označte heslem “JG 

Text”. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, na zvláštní list papíru uveďte jméno a příjmení, 

školu a třídu, Váš telefon a e-mail. Porota, složená ze studentů a profesorů, vyhodnotí došlé příspěvky 

pod pořadovým číslem do konce května 2005, výherci budou písemně či telefonicky vyzváni k účasti 

na vyhlášení výsledků a převzetí drobných odměn. Výběr toho nejlepšího z JerGym Textu bude 

uveřejněn ve studentském časopisu SoudProt. Bližší informace na e-mailu: Loony@seznam.cz 

(koordinátor soutěže) nebo webových stránkách: http://jergymtext.euweb.cz.  

 

* DRÁPANDA 2005.  Město Varnsdorf a Městská knihovna Varnsdorf vyhlašují VI. ročník 

literární soutěže pro děti Drápanda. Soutěž je určena žákům 6. až 9. tříd základních škol a věkově 

odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Soutěžící budou hodnoceni ve dvou věkových kategorií: 6. 

až 7. třídy, 8. až 9. třídy (vč. věkově srovnatelných tříd víceletých gymnázií). V každé kategorii bude 

hodnocena zvlášť próza a poezie. Práce na libovolné téma (povídky, básně, reportáže – nejlépe 

originální, vtipné a zajímavé) musí být původní, dosud nepublikované, psané na stroji nebo počítači 

(tzn. 30 řádek na stránku, 60 úhozů na řádek, nebo na PC velikost písma 14 a řádkování 1,5), próza 

v rozsahu max. 3 strany formátu A4 (po jedné straně papíru), poezie v rozsahu max. 3 až 5 básniček 

(každá báseň na samostatném listu). Neposílejte práce kolektivní, odněkud opsané ani typické školní 

slohové úlohy. Na zvláštní list papíru uveďte jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště, školu a 

třídu, kterou navštěvujete. Uzávěrka je 2. dubna 2005 (platí datum na poštovním razítku). Adresa: 

Městská knihovna Varnsdorf, ul. Legií 2574, 407 47 Varnsdorf; tel.: 412 372 509, 412 372 548; 

e-mail: detske@email.cz; http://www.mkvdf.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v sobotu 

11. června, nejlepší autoři budou odměněni cenami a jejich práce budou zveřejněny.  

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

mailto:Loony@seznam.cz
http://www.jergymtext.euweb.cz/
mailto:detske@email.cz;
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* AUTORSKÉ ČTENÍ V ČAJÍRNĚ V PALOVCE.  
 
     Od JOSEFA KOROUSE: Vážení spisovatelé, spisovatelky a spisovatelčata, malí, velcí, tlustí, 

tencí, velební i hanební, čajírna v Pallovce (Středisko volného času dětí a mládeže, Pallova 19, 

Plzeň) vám nabízí prostor pro vaše případné autorské čtení. Chodí k nám samí milí lidé, ještě nikoho 

nesnědli, většinou i poslouchají. Koukněte na http://www.cajirna.cz a pište na yosef@post.cz. - Když 

se rychle rozhoupete, tak můžete číst v únoru, případně v dalších měsících, každé pondělí a čtvrtek 

kromě prázdnin. (Plzeň, 30.12. 2004) 

 

 
 

* AUTORSKÉ ČTENÍ V PRAŽSKÉ KAVÁRNĚ OBRATNÍK. 

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

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

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

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

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

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

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

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

dílnou, knižním okénkem apod. Nejbližší plánované termíny jsou 18. února, 18. března, 15. dubna, 

20. května a 17. června 2005. Více informací najdete na www.zorasimunkova.wz.cz. Kontakt: mobil: 

604 410 915, e-mail: simunkov@prf.cuni.cz. (Praha, 7.1. 2005)  

 
 

* MAGAZÍN KNIŽNÍ SVĚT NA OBRAZOVKÁCH ČT 2.  
 
     Od RADKY PÁLENÍKOVÉ: Radka Páleníková z klubu Domino, Dětské tiskové agentury, nás 

upozornila na nový knižní magazín, který se poprvé objevil na obrazovkách ČT 2 v pátek 7. ledna 

2005. Pořad se jmenuje Knižní svět a bude vysílán každý pátek od 17.55 do 18.20 hodin. Jeho součástí 

bude též kratičká rubrika Trychtýř. - Možná, že právě vy znáte nějaké šikovné literárně zaměřené děti 

a mládež do 18 let, jež by v budoucnu mohly být jejími hosty. Třeba zrovna mezi vámi žije kluk či 

dívka, kteří zkusili sepsat vlastní knížku či “provedli” jinou daremnost. Napíšete-li stručnou 

informaci, Radka Páleníková ji ráda předá tvůrcům pořadu a oni už se pak případně ozvou, co a jak 

dál. Kontakt: Radka Páleníková, Klub Domino, Dětská tisková agentura, www.dta.zde.cz, 

radka.palenikova@seznam.cz, 728 316 046. (Praha, 7.1. 2005) 

 

 
* POEZIE NA DVORKU.  

 
     Od JIŘÍHO HLOBILA: Západočeská galerie v Plzni pořádá čas od času ve dvoře budovy s 

Výstavní síní “13” (Pražská 13) poetický podvečer s názvem Poezie na dvorku. Nejbližší takový 

pořad je naplánován na středu 27. dubna 2005 v 16.00 hodin. Máte-li zájem zde být divákům 

představeni, přihlaste se v Ason-klubu nebo se domluvte přímo s J. Hlobilem na telefonu 377 223 

759, 377 223 948 (spojovatelka), případně na mobilu 604 924 948. (Plzeň, 27.1. 2005) 

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Žabomyší války aneb O parodii 

 

http://www.zorasimunkova.wz.cz/
mailto:simunkov@prf.cuni.cz
http://www.dta.zde.cz/
mailto:radka.palenikova@seznam.cz


 15 

     Když  se do manéže nejistým krokem vpotácí klaun s talířem na hůlce, je okamžitě miláčkem 

publika. A nic na jeho oblibě nezmění ani to, že před ním tu byl zručný žonglér, ani to, že se ten 

porcelán nakonec dozajista promění v hromádku střepů. Asi je to v nás, v lidech, že se často raději 

zasmějeme, než abychom se pověstným špendlíčkem prokopávali skutečnými hodnotami. Snad 

právě proto se stávalo jen málokdy, aby si literatura dělala legraci sama ze sebe. 

     Kdo má slávou pokrytější skráň nežli Homér? A přesto právě jemu se dlouho připisovalo autorství 

asi nejznámější antické parodie (řec. paródiá – “přezpívání”). Samozřejmě jako plod jeho nezralého 

mládí. Jde také o “epos”, ovšem místo hrdinných Trójanů a Achájů zde vystupují žáby a myši. 

Batrachomyomachiá, “Válka žab a myší” je sice také psána hexametrem, je ale o mnoho kratší než 

Ilias, kterou paroduje; pouhé 303 verše oproti 16.000! A tak bez velké epické šíře, tedy bez odboček, 

také bez vzletných oslovení a epitet, bez opakovaných pasáží, navíc hexametrem často ne zcela 

skvělým (nepřesné dodržování césur a vůbec délek) líčí, jak se žáby dostaly s myšmi do pře.  

Kdo pak, cizinče, jsi? Kdo otec tvůj? Odkud jsi přišel 

na tento břeh? Jen pravdu mi zjev, ať nejsi mi lhářem!… 

Já jsem Nadmuchřtán, král, jenž po tomto rybníku celém 

všemi je ctěn, kde žabám panuji po všechny časy…. 
 

     Autor Batrachomyomachie se nechal inspirovat Ezopovou bajkou. V ní žába špatně splácí myší 

pohostinství: pozve myš na oplátku k sobě a přivázanou za nohu se jí úspěšně snaží utopit. Zatímco 

však v bajce luňák letící nad hladinou uloví myš, ale s ní i žábu, v “eposu” je smrt myšáka vzata jako 

záminka k válečnému konfliktu. 
 

Přátelé, myšáka já jsem nezabil aniž jsem spatřil 

někde ho hynout; je jisto, že utonul, chtěje si při hře 

zaplavat po vzoru žab kdes u břehu; oni jen bídní 

mne, jenž viny jsem prost, tak viní. Hledejme tudíž 

způsob, jak máme zničit to myší úkladné plémě! 
 

     Tradičně je řazena mezi básně Homérského cyklu, ale všichni vědci se shodují, že je mladší. Tím 

však jejich souhlasná tvrzení končí. Zda pochází z klasického 5. století, kdy Hégémón z Thasu založil 

v Athénách agon, tedy soutěž v parodiích, a položil tak oficiálně základ tomuto literárnímu žánru (a 

mohla být inspirací pro Aristofana, jehož žáby také kvákají poblíž Athénina chrámu), anebo až 

z pozdního helénismu 2./1. st. př. n. l., jak dokazuje v této době oblíbené prolínání žánrů (a snad i 

narážka na Moschovo epyllion Európa, když myš na zádech žáby připomíná prý Európu unášenou 

Diem), to si rozhodnout skutečně netroufáme. Rukopisů se nám zachovalo nevídané množství, 

středověk totiž miloval zvířecí epos. Ve Wittenbergu ji vytiskli už 1553, jako zde vůbec první řecký 

text, a Lutherův přítel, Filip Melanchton prý bez Batrachomyomachie nedal ani ránu. 
 

Tuhými lupeny slézu si obkládali hned lýtka, 

z krásně zelené řípy zas krunýře k ochraně měli, 

z listí kapustového si zrobili úpravné štíty; 

dlouhá sítina ostrá jim vhodným oštěpem byla,  

hlemýždí skořápky zdobné si vzali pak na krytí hlavy. 
 

     Myši zvítězily. Jak jinak, o vítězném tažení myší píše kdekdo. Podle Hérodota měly dokonce 

v Egyptě pomník, protože zachránily zemi před vpádem Asyřanů: když se cizácké vojsko utábořilo 

v poušti, sežraly mu během noci veškeré kožené řemínky (tedy i od štítů, mečů, kalhot, no nebudeme 

to dál rozvádět, Otec dějepisu to také nedělá), a bylo po tažení. 

     Žáby zase pro své kvákání, byly často symbolem politických jednání – začal s tím už Aristofanés, 

a ačkoli jeho komedie Žáby už dnes hodně “vyčichla”, tohle parodické přirovnání, jak to tak vypadá, 

ještě dlouho aktuálně pokvete. 

     Koho z P.T. čtenářů napadne, že daleko akčnější by byl epos na téma válka koček a myší (trochu 

jako Tom and Jerry War), tak jej mohu uspokojit: Katomyomachii napsal jistý byzantský básník 
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Theodóros Prodromos, avšak nezachovala se nám. A tak zvířata promlouvala v těch antických 

dobách téměř výlučně řečí bajky. 

     A to o té myši, která zachránila samotného lva, to už znáte. 
 

- 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! 

 

* MILAN ŠEDIVÝ: Na poslední zásilku Malých knížek: 

     Spojuje je jediné: Všechno jsou to pro jejich autory asonklubí “prvotiny”. O poezii Daniela 

Mikeše, plzeňské to obdoby severočeského básnícího blázna Radka Háska, se vlastně není třeba ani 

zmiňovat. Zprvu sice knížka nazvaná Poezie na... překvapí řešením přebalu a ilustračním 

doprovodem, ve kterém je autor pro ty, kdo ho znají, zdařile sebeironický díky nezaměnitelnému 

šátku, jímž obvázal toho fotografovaného medvěda, ale tím je všechen střelný prach vystřílený. Je 

docela marné se snažit číst texty a hledat v nich aspoň nějakou exhibici, pro niž je Mikeš v Plzni 

známý. Jeho básně jsou pitomoučké, neškodné a nešikovné, až to bolí. Poezie přesně podle přebalu, 

na píču. Bohužel na jinou, než na jakou by Mikeš chtěl. Příkladem mnohem zdařilejšího, ba 

vynikajícího šoumenství na papíře je oproti předchozímu diletantovi léty ostřílený Milan Čechura. 

Jeho abecedně seskládané 100x se hlásí k prosté lehkonohé múze řádnou petardou humoru; podle 

mého odhadu se více jak čtyřicetkrát trefuje do černého z nejčernějšího možného. Je dobré, že po 

prozaiku Zdeňku Šmídovi zas někdo v plzeňské oblasti pěstuje taky legraci. Široký rozsah knížky si 

vůbec poprvé v desetileté historii edice vyžádal obsah (toto plácnutí je neověřeno), škoda, že je na 

nic, uvnitř knížky totiž stránkování chybí. Jak to, že 100x Milana Čechury nevyšlo jako jubilejní 100. 

svazek Malých knížek, když k tomu byla příležitost, ptám se ještě nad tou žlutou knížkou; jako by 

editorka neměla smysl pro tyhle číselné souhry, ale co, nevyšlo, nevyšlo. Vyšlo něco jiného. Stou 

v řadě se totiž před Čechurou stala Irena Velichová. K jejím sedmnáctinám se v naší kapesní 

knihovní edici objevil spisek nazvaný Hlasy v peří. Na zmiňovaný věk kakraholtsky povedené, 

kultivované, hnedle i usazené, Ason-klub, spolek původně založený pro mlaďounké a méně než 

začínající literáty, si nemohl přát emblematičtější stou knížku. Myšleno profilově. Kratičkou 

charakteristikou: Velichová chvíli utkvívá v žensky měkké tónině, chvíli nečekaně dravě, implicitně a 

sympaticky nevtíravě intervenuje pro etické hodnoty vláčené po hospodách až k emfaticky čtenému 

protestu volně ložených veršů Klauni jsou z děcáků/ válka je jenom koncert. Jestli povedenou 

juvenilii, tak takovouhle. Závěrem zasijeme Kredbu. Kredba je vitalisticky naklíčený unanimisticky 

prostoupený a celý lán Hořících vlasů je hodně ponořený do smyslové imprese. Genealogie jeho 

hezkého básnického inkoustu by ale byla na několik dalších větiček, které neučiním, protože jsem už 

přespříliš dlouhý. Nuže Kredba Martin je zaset. Zdravím do Plzně. (Dubí 17.12.2004)                                                                                                                                                                                                             
- M. Š. (*1977) je básník a kritik, absolvent Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, žije v Dubí a pracuje jako knihovník 

v Regionální knihovně v Teplicích. 

 

 

VLADISLAVU HŘEBÍČKOVI 

 
* IRENA VELICHOVÁ: Vzkaz pro Velkého Vláďu Hřebíčka: 

     Tak si Irena jednou otevřela lednového Plže a málem ztratila dech, když objevila recenzi na svoji 

knížečku. A to ne ledajakou. Přímo od Velkého Vládi Hřebíčka! Nezbývalo jí nic jiného, než se 

zhluboka nadechnout a číst. Irenu zprvu překvapilo, že Velký Vláďa Hřebíček (propříště jednoduše 

VVH) čte Top Dívku – nevadí, proti gustu…Hlavně ji  však zaujala první část kritiky, která  je vcelku 

(aspoň v to doufá) pozitivní. Ano, Irena se přiznává k určitému racionalismu při básnění. Nezbývá, 
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než se před VVH zhluboka poklonit a děkovat. Pak ale Irena otočila stránku. A to holka dělat neměla. 

VVH – asi psycholog začátečník – se rozhodl rozebrat její báseň, ale co je důležitější: myšlenkový 

postup při jejím psaní. Rozbor ve stylu  - Irena nemá co dělat, tak proč nenapsat báseň, Irena si 

prostě jen tak něco plácá, ani pořádně neví co, a má štěstí, že to dává aspoň nějaký smysl…Irena si 

dovolí něco upřesnit – při psaní básní nešpulí rty, a když píše o sebevraždě, tak jí oči nezáří 

radostí…Stručně a jednoduše – takhle by se dala rozebrat každá báseň. Rozebíráním jejího myšlení 

se prostě VVH  dostal na velmi tenký led, který se s ním vzápětí prolomil. Ve vší úctě – VVH je skvělý 

básník, ale mizerný psycholog. (Starý Plzenec, 20.1. 2005) 
- I. V. (*1987) je básnířka, žije ve Starém Plzenci a studuje na Gymnáziu Blovice. 

 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Kritika kritika aneb Omyl V. H. ohledně I. V.: 

     Vladimíra Hřebíčka (dále V. H.) si  hluboce vážím především proto, že pochází ze stejného města 

jako já. V neposlední řadě také proto, aby můj příspěvek neobsahoval jen jednu větu, a snad i pro 

Hřebíčkovu sofistikovanou básnickou a kritickou tvorbu. Především obdivuji jeho erudovanou 

schopnost hluboce analyzovat vnitřní logiku a hřebíčkovskou tzv. pospojovanost veršů (viz citát 

“hodně básní postrádá svou vnitřní logiku, jsou to jen pospojované verše”, V. H., Plž 1/2005, str. 24 

žlutá, ř. 3). Dále pak téměř doslovně V. H. píše, že z následujícího důkazu není ani trochu moudrý, a 

řek by, že v tom nebude sám. To mě iritovalo k zamyšlení: proč? Inu, V. H. se vyčerpal hlubokým 

rozborem vnitřní logiky básně Pod vanou básnířky Ireny Velichové (dále I. V. na str. 22 téhož 

periodika). Bohužel musím konstatovat, že můj rodák se v přístupu k logice básně hluboce mýlí. 

Zřejmě se již dlouho nekoupal, a proto v něm v názvu básně použité slovo vana vyvolává představu 

napouštění (představa napouštění pak může mít z freudovského úhlu pohledu původ v touze po 

intenzivní ejakulaci). Kromě výše uvedeného vzrušuje kritika i představa krve. Zde je zřejmé, že 

kritikovi je blízký fenomén smrti ve vaně, např. smrt Maratova, možná s mírnou odchylkou použití 

samoobsluhy  (že by vliv vojenské služby V. H.?). Z těchto dvou pochybných výchozích punktů pak V. 

H  nesprávně rekonstruuje tvůrčí proces I. V. 

     Vezměmež si nyní uvedenou báseň k ruce (Irena Velichová, Hlasy v peří, Ason –klub 2004, svazek 

100). A proveďme skutečně logický rozbor této básně! 

 

Četli jsme Remarquea 

A nevím o čem je 
 

Zprvu se dovídáme, že I. V. s kýmsi četla Remarquea a přitom jen ona nevěděla, o čem je. Jistě faux 

pas a  frustrující pocit před jejím přítelem, druhým to čtenářem! Rychle odvést pozornost přítele 

jinam. Protřelá básnířka, jinak však děvče nevinné, odvádí přítele do koupelny a přesvědčuje tohoto 

neoholence a šetřivce, aby se oholil. 
 

Dvě kovové skořápky 

Spustily pláč (= nešetrné otevření kovové krabičky s holícím mýdlem) 

 

Uděláme pěnu - Remarque se tam ztratí 

Zlevnily žiletky 

Výhodná koupě 

To musím! 
 

Zlevněné žiletky jsou však nekvalitní, přítel se řádně pořeže, silně krvácí (dle Freudova pojetí mužská 

varianta mensu), v hezké polomilostné scéně  básnířka příteli krev utírá, až se sama umaže i celou 

koupelnu (opět Freud! Fenomén transformované nebo s obavou odkládané deflorace! Například!). 
 

Kdyby se malinová limonáda dala smýt, 

Neměla bych ji na zápěstí, 

V umyvadle 

A pod vanou 
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(Zde si všimněme básnířčiny ironie: přítel nemá vášnivou krev, nýbrž malinovou limonádu, s níž 

plýtvá! Ironie přechází v zklamání a posléze v rozhořčení na přítele: ty bebíčko, pod vanu a uklízej!) 
 

Tam jsou všechny moje špatné věci: 

Krev, hračky, zatoulané mýdlo. 

A žíly. 

A ty 
 

Nešikovný nevášnivý a zraněný přítel je zahnán pod vanu (zřejmě zastaralého typu), je 

neupotřebitelnou hračkou, “mejdlíčkem”, a  zasloužil by napráskat žílami =  žíly = málo užívaný 

výraz pro něco jako důtky). Jak vidíme, na rozdíl od názoru V. H., je  báseň of I. V. velice osobní, 

zašifrovává jednu epizodku z básnířčina čistého milostného, jejímu věku odpovídajícího života (zde 

motiv krve má svou feminní odlišnou specifickou váhu - viz krvavá barva obalu celé básnířčiny knížky 

- na rozdíl od mužského naturelu Hřebíčkova) a podává nám informace o básnířčině literárně dosud 

nezušlechtěné, avšak vynalézavé i poněkud kruté povaze. I o jejím příteli a jeho či její koupelně (pak 

by v druhém případě zlevněné žiletky byly pana ?. V! Pokud si I. V. sama neholí nohy! Pozn: 

zkontrolovat!). Pokud by neexistoval přítel a při sólo holbě nohou prováděné v sedě na podlaze 

koupelny došlo k úrazu, pak sed ve vlhku, pohled na krev a nečekaný bordel pod vanou evokuje 

v básnířce pocit umírajících remarqueových neoholených zákopníků. - Dvě kovové skořápky spustily 

pláč = bědovný cinkot dvou opuštěných helem hrdinů, kteří v agonii sní o holení tváří v koupelně. 

     Kde je, drahý V. H., u milé I. V. nějaké napouštění vany či koupání? A pokud se cítíš příliš poctěn 

mým zájmem, věz, že hlavním cílem mého příspěvku bylo uvést do médií herecké etudy slečny I. V., 

vycházející to divadelní hvězdy mého souboru Amceth. (Plzeň, 31.12. 2004 – 1.1. 2005) 
- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik, dramatik, herec i režisér Divadla pro Nepřítomného Diváka, žije v Plzni. 

 

* LUCIE KOUTNÁ vrací úder: 

     Milý Vláďo, nejraděj bych ti napsala něco taky tak milého, abys měl pak sto chutí pověsit psaní na 

hřebíček. Anebo bych ti zmalovala tu tvou nevinou tvářičku, za kterou se však skrývá buran a která 

polapí, kdekterou dívku. Ale ne, tohle teď nebudu tahat do literatury, i když to s tím třeba taky souvisí. 

Ty si zřejmě z kritik nic neděláš, že? Umíš se nad ně povznést. Cožpak ti není ani trochu líto autora? 

Na druhou stranu, nepodařilo se ti mě odradit, ani tátovi se to nepodařilo, a to je taky “kritik” a 

nelíbí se mu kde co. Třeba jednou napíšu prózu či báseň, při jejímž přečtení si sedneš na prdel i 

ostatní mí kritikové. Nechci, aby to znělo nějak namyšleně, ale myslím, že mám na víc. Velké myšlenky 

nebo třeba jen jedna ve mně dřímají a čekají, až to někdy zpracuji. Chci říci, až to budu umět 

zpracovat. V něčem máš pravdu, popisy lidí mi moc nejdou. Ovšem nechápu, proč by sis to chtěl 

rozdat se střihačem, když tvrdíš, že tak jako jiné postavy mé knížky, postrádá plastičnost. Kdyby 

náhodou se stalo, že by ses setkal se střihačem a rozbil mu držku, víš co bych udělala já? Rozbila bych 

držku tobě a nemysli si, že bych toho nebyla schopná. Jako autorka můžu být klidná a nemusím se o 

střihače bát, jelikož se s ním nesetkáš a možná ses s ním při četbě minul. Znát ho mohou jen ti, kdo 

jsou naladěni na podobnou vlnu jako já. Abys to pochopil – zřejmě jsi tu knížku nepochopil, což mě 

mrzí. Jelikož nejsem tak přísná jako ty, pokusím se ti vyložit, o čem ta knížka je, jak jsem to myslela: 

Je to o člověku, který střihá břečťany. Střihá v různých zahradách. Vyzná se v květinách, zná i 

latinské názvy. Má dobrý odhad na lidi a má je rád. Snaží se o to, aby byli lidi spokojení nebo aby se 

tak cítili. Původně se jmenoval Radovan Vánek, přejmenoval se na  Augustona (protože se narodil 

v srpnu). Je chytrý, ale jeho chytrost je spíše prostředek k dosažení přátelství s ostatními osobami 

příběhu, ani oni nejsou hloupí. Strýc střihače – střihač o něm vypráví. Byl lakomý, bohatý, měl sbírku 

drahých kamenů. Anna - bydlí s manželem, klavíristou. Je v domácnosti. Krásná, laskavá, milá, 

přátelská, zvědavá, má zájem o lidi, o rostliny, klidná, vyrovnaná, důležitá postava, zjistí, že kromě 

lidí by mohla mít ráda i rostlinu. Petr - klavírista, manžel Anny, někdy nervózní, ale spíše klidný, 

vytrvalý, trpělivý, má rád hudbu, umění. Linda  Kleinová – manželka Martina. V domácnosti. Je 

nevyrovnaná, nerozhodná, v něčem i nezodpovědná, citlivá, snadno se rozpláče, kamarádka Anny, 

má ráda oblečení, komerční věci. Martin Klein - má vysoké postavení ve firmě, ctižádostivý,  má rád 

značkové věci, málem se stane workoholikem. Frederik Goldman - bohatý, lakomý, pyšný, urážlivý, 
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přetváří se, bydlí sám, má rád přepychové věci, komerce. Setkání se střihačem ho změní. Alexandr – 

básník, má velkou fantazii, blízký přítel střihače, střihačův soused, bydlí sám, má rád umění, kromě 

psaní básní ho baví také práce na zahradě, prodává v antikvariátu. Všichni mají něco společného – 

mají rádi břečťan. Stručně řečeno – láska k břečťanu spojuje lidi dohromady. Díky této rostlině se 

vlastně všichni nakonec spřátelí. Některé špatné lidské vlastnosti lze napravit. Např. Martin nebo 

Frederik se polepší. Je to knížka, která má potěšit, a tento cíl, myslím, splnila. Je to skoro všechno 

vymyšlené, ale není to pohádka. A ještě něco, s tím zařazením mě, coby pohádkářky – s tím jděte do 

háje! Jak ty, tak Milan Šedivý i kdokoliv jiný, kdo si to myslí. Děkuju za kritiku. (Plzeň, 5.1. 2005) 

 

* Milan Čechura: Odpověď na kritiku Vládi Hřebíčka: 

     Milý pane Hřebíčku. S radostí jsem si přečetl kritiku na moji knížečku miniatur 100x. Aby nedošlo 

k omylu, přečetl jsem si ji třikrát, ta stovka značí pochopitelně název dílka. To pro ty, kteří to snad 

nečetli. S radostí proto, že to bylo první kritické vyjádření k tomu, co jsem napsal, a ještě ke všemu 

bylo kladné. Uvařil jsem si kafe, zapálil cigaretu a pustil se do toho. Četlo se to hezky. Byl jsem rád, 

že jste se 4x zasmál a 8x usmál. Já jsem se usmíval také, potěšen tím, že máte rád stejný druh humoru 

jako já. Hubu jsem měl už od ucha k uchu, když jsem náhle na konci vaší recenze zjistil, že mám 

knížečku plnou kalambúrů a nonsensů. Uchopil jsem svou žlutou sbírku a zatřepal s ní. Vypadl z ní 

jen drobek chleba. Tak mi došlo, že to bude asi něco jiného, a začal jsem přemýšlet. Na nonsensy jsem 

já, literární nevzdělanec, přišel asi za pět minut, neboť jsem si vzpomněl, jak je trousili muži s ostře 

řezanými tvářemi v rodokapsech, které jsem hltal před čtyřiceti pěti lety, neb můj strýček jich měl 

plný šuplík. Ale kalambúry, to bylo jiný kafe. Usilovně jsem vraštil čelo a přemýšlel, co to může být. 

Nejdřív mě napadla nádobka na inkoust v hodnotě pěti korun, což v přeneseném slova smyslu mohlo 

znamenat hodnotu mého díla. Pak mě napadlo, jestli to není jiný název pro kalamáry, což nevím 

přesně, jak se píše, ale vím, že jsou to kousky chobotnice, které vypadají jako červi a chutnají 

naprosto hnusně, alespoň já bych to už podruhý do huby nevzal. A zase v přeneseném smyslu nic 

pěkného. Tak jsem juknul do recenzí na předchozích stránkách, jestli tam nějaké kalambúry, nejlépe 

s vysvětlivkami, nebudou. Místo toho se na mě vyvalily metonymie, antonomázie a jako zlatý hřeb 

aposiopese a to bez vysvětlivek. Ještě že tyhle hrůzy ve své knížečce nemám, to bych se musel zbláznit. 

Otevřel jsem tedy jako vždy, když nevím, jednu ze svých naučných knížek. A byl tam. Skvěl se v plné 

své kráse. Kalambúr jeden. Ten mi dal. Koutky úst mně vystoupaly opět až do výše uší a moje 

náklonnost k vám, milý pane Hřebíčku, znovu vzrostla. A vědění, že vím, mě natolik opojilo, že jsem se 

rozhodl napsat miniaturu stoprvní a věnovat ji jenom vám. 

KALAMBÚR 
 

Já jsem napsal kalambúra 

Jednou dvakrát třikrát hurá 

Mám teď úsměv na líčku 

Díky pane Hřebíčku 

                                                               S úctou Milan Čechura 

P.S.: Pro ostatní čtenáře: jestli nevíte, co je to kalambúr, najděte si to sami. Já to za vás dělat nebudu. 

(Plzeň, 14.1. 2005) 
- M. Č. (*1949) je básník a prozaik, žije v Plzni a pracuje jako prodavač dřeva. 

 

 

VÁCLAVU MALINOVI 
 

* VIKTOR VIKTORA:  

ZAŠIFROVANÁ KONZERVATIVNÍ  

SE SNAHOU O RÝM A SYLABIČNOST 
 

Příteli Václavu Malinovi 
 

Milý strýčku Malino, 
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maluj raděj své lino. 

 

Vrhneš-li se na Dianu, 

zasadíš jí krutou ránu. 

 

I když jako bohyně loví, 

věř, neměla dvě levé nohy. 

(Plzeň, 16.1. 2005) 
- V. V. (*1942) je literární historik, žije v Plzni a zde také působí na Pedagogické fakultě ZČU. 

 

* DAVID RŮŽIČKA: Tajemné zmizení i návrat ředitele galerie: 

     Píše se dvadvacáté století. Elektrobus plzeňského praKlubu přátel knižní kultury zastavil 

v destinaci Líčkov. Mladá pracovnice střediska informatiky a písemnictví, bývalé Městské knihovny, 

starostlivě přepočítává účastníky zájezdu. Ti, většinou důchodci opatření nezbytnými podpůrnými 

implantáty a mladí studenti katedry českého jazyka a literatury prestižní Západočeské univerzity, 

která v jednadvacátém století nabyla téměř světového významu a proslulosti, obklopili kovovou 

skříňku na podvozku, zdobenou tmavou metalízou. Uvnitř se nachází mozek jedné z perel univerzity, 

literárního vědce a znalce umění Viktora Viktory, napojený na přístroje podporující téměř věčný 

život. Světová rada pro vzdělání poskytla granty na uchovávání nejlepších mozků ZČU. Studenti tedy 

mohou nahlížet do myšlenkového světa významného vědce prostřednictvím několika terminálů na těle 

boxu, k dispozici mají i téměř bezedné encyklopedie, informace z odborníkova osobního archivu a 

výkladový program Pozitivismus XCV5. Airbrushové provedení postavičky usměvavého pána 

v obleku s tlustou knihou pod paží pak umožňuje evokovat lidem nového věku typický vzhled 

literárního vědce z časů přelomu 20. a 21. století. 

     Mezi davem kličkuje a rejdí jiný model, stříbrná koule na podvozku kosmických sond určených 

k průzkumu planet vzdálených galaxií. Nejvíce se motá okolo hloučků vyjukaných studentek, které 

každou chvíli vyprsknou gejzíry neovladatelného smíchu. Z reproduktorů zní příjemný syntetický hlas 

komentující složitosti vztahů a významů literárních děl způsobem, jako by to byly ty nejlepší a 

nejčerstvější anekdoty. Jaký duch je uchován lidstvu v tomto stroji? Hodně napoví srdečné pozdravy 

účastníků zájezdu: “Dobrý den, pane Novotný!” 

     Já se opírám o hůlku, která v sobě ukrývá laserový dálkoměr i další vybavení, která může využít 

starý a již ne tolik pohyblivý muž, milující putování po kulturních památkách evropského distriktu 

Česká republika: Žatecko – Lounsko. Proti mně stojí básnířka a proslulá postava plzeňského (Plzeň, 

to dnes díky posledním událostem zní téměř jako Pupek světa) literárního života. Díky střízlivému 

užívání přírodních prostředků regenerace lidských buněk i vkusně ukrytých implantátů si s úžasem 

uvědomuji: Ta žena téměř nestárne. V ruce držíme výtisk pravěkého vydání časopisu Plž ještě z dob, 

než se stal světově významnou revue, jejíž neznalost se dnes rovná téměř společenské smrti. Leden 

roku 2005. Ani jsme tenkrát netušili, co všechno tohle datum způsobí. “Copak to máte,” zahlaholí 

vedle nás melodický hlas stříbrné koule, “Á Plž, téměř ještě praPlž, silvestrovská stránka s verši pana 

Maliny. To bylo tenkrát veselé, hoooodně veselé… Škoda jen, že pan Malina potom tak záhadně 

zmizel…” Koulička se zavrtí a zmizí v davu. “Ach, vy básníci,” povzdechne si Šlesingerová. Několik 

mladých středoškoláků okolo předvádí krkolomné jízdy na mechanickém robopegasovi. Soutěží tak 

trochu v obratnosti, udržet se na té mašině je ještě poněkud náročnější než kdysi dávno například na 

skateboardu. A k tomu recitují verše. Paradoxně pominul čas exkrementů a kosočtverců na obalech 

malých knížek a mezi mladými zas začíná letět něco, co by se snad dalo nazvat poezií. “On to pan 

Malina nemyslel zle,” vysvětluje s jakoby starostmi ztěžklým hlasem Helenka a drží stránku 

nadepsanou Pegasův trus. “On určitě nechtěl ublížit panu Novotnému ani panu Viktorovi a ani se 

navážet do velhartického dne poezie. Vždyť se mu tam i moc líbilo. Ale prostě mu jenom připadal 

okouzlující verš hnus – básňobus.” A průšvih byl na střeše. Tušit to tenkrát, nenajal bych tu skupinu 

ostře vyhlížejících Ukrajinců. A ředitel Galerie města Plzně pan Malina by nebyl tenkrát záhadně 

zmizel. Helenka si znovu těžce oddechla. Kolik už zažila mezi básníky přátelství i rozkmotření a 

znovuspřátelení se. Kolik žabomyších válek. Ale tohle byl vrchol.  



 21 

     Vlastně jsem ani tenkrát neplánoval zločin. Ukrajinci měli pana Malinu jenom zalít do betonu a 

odvézt ten blok jako dar plzeňských literátů, členů Ason-klubu, paní Marušce Brázdové, opatrující 

zde na Líčkově odkaz svého manžela, akademického malíře Oskara Brázdy. Odkaz, který se panu 

Malinovi příliš nelíbil, takže na páně Viktorovu chválu kdysi reagoval jako teplá šumící malinovka 

otevřená poté, co ji pořádně protřepala jízda stařičkým autobusem. To se stalo na počátku 

jednadvacátého století. No, a betonový blok s uvězněným Malinou měl být zabudován do podlahy  

nově otevřeného muzejního bloku expozice děl pana Brázdy. Po nespokojeném kritikovi by pak za 

trest šlapaly zástupy návštěvníků. Nebyla to vražda. Ani chvilku jsem nepochyboval, že by Václav 

Malina, proslulý svojí zálibou ve studiu tajných spisů tibetských lámů, nemohl ve svém betonovém 

vězení přežít. Věřil jsem, že silou vůle a díky koncentraci překoná i pouta smrti. Nikoliv však pouta 

betonu a tak bude muset každý den poslouchat nadšené chvály zástupů důchodců, obdivujících 

obrazy, které je oslovují a hlavně na kterých poznají, co že to autor vlastně namaloval. Nebohý kritik 

pak bude ležet ve svém cementovém loži bez možnosti ozvat se nebo přispět svým názorem do diskuse. 

Připouštím, byl to ďábelský plán. Ukrajinci ale odvedli ne moc dobrou práci, a tak puklinami 

v podlaze protékaly k vězňovi slivky Coly a české malinovky z líčkovského občerstvovacího automatu, 

naučil se jazykem obratně lapat dolů pronikající hmyz. Tak celkem úspěšně v podzemí líčkovské 

galerie, ne nepodoben středověkým obětem nemluvňat vložených do základů budov, což mělo zajistit 

jejich stabilitu  i  ochranu před nepřátelskými vlivy, úspěšně prosperoval. 

     Čas okolo ovšem kvapil a cestou strhnul lecjakou oponu. Zemi pokryla betonová města a také 

Líčkov se ocitl v jakési kulturně památkové kaverně velkého Žatce, jeho betonovém podzemí 

s umělým sluncem promítaným na digitální oblohu. Pokročily i biotechnologie a elektronika, a tak 

když se objevily přístroje, jejichž prostřednictvím bylo možno přečíst z oční duhovky paní Mařenky 

domněle ztracená manželova díla, která měla šanci kdysi spatřit, nastal první krok v revolučním 

rozšíření galerie. Ten druhý umožnila rekonstrukce naklonované nervové soustavy umělcovy 

s použitím DNA zachované ve stále živých a s pietou uchovávaných vlasech malíře Brázdy. Tehdy se 

podařilo nejen rekonstruovat díla ztracená při požáru italského ateliéru za světové války, ale i mnohá 

další. Cennějším ziskem ovšem bylo, že nervová soustava po té, co díky připojení na světovou 

informační síť vstřebala všechny současné kulturní novinky, byla znovu schopna díky mechanickým 

rukám a moderním technologiím vlastní tvorby. A tak se zrodila nová díla malíře Brázdy, odrážející 

jednadvacáté století. Mistrův duch ve stroji se nespokojil s pouhou malbou a pomalu přecházel na 

multimediální projekty. Tak jednou laserový paprsek v rámci jakési složité prostorové kompozice 

propálil i otvor do betonového bloku v úrovni očí Václava Maliny, aniž jim však ublížil. Trvalo to 

ještě několik let, kdy se pak dotyčný mohl, ba musel dívat na vše, co kdy Oskar Brázda vytvořil. 

Teprve pak si náhodný turista shýbající se pro katalog a upadlý hamburger všiml, že ze spáry 

v podlaze na něj hledí živé lidské oko. A tak se stalo, že případ převzala policie a po komunikaci 

s panem Malinou připravila také jeho vysvobození. Ukrajinci naštěstí měli dost času uklidit po sobě 

všechny stopy, takže nikdo nemohl tak úplně tušit, odkud vítr vál. Malinovi přátelé s lítostí 

konstatovali, že jeho místo ředitele Galerie města Plzně jest již obsazeno jinými lidmi, vlastně hned 

několika generacemi. Geniálním východiskem se ale zdálo učinit Václava Malinu ředitelem 

rozsáhlého muzea umění Oskara Brázdy zde na Líčkově. Paní Mařenka už se léty cítila být přeci jen 

unavená a všichni beze zbytku uznávali, že Malina se díky svému životnímu osudu stal  na slovo 

vzatým odborníkem a znalcem Brázdova díla. 

     Jeřáb opatrně vytáhl cementový blok nad úroveň podlahy, tichý zvuk vysokorychlostních vrtaček 

pomalu osvobozoval téměř jogínskou postavu novopečeného ředitele z pevného krunýře. Nebo ulity, 

chcete-li.  “… a tak malíř Brázda s rukou na pomyslném pluhu své tvorby vytvořil velmi významný 

otisk, rýhu, ba přímo brázdu, na dosud neoraném poli naší kultury,” ozývá se slavnostním hlasem ze 

stříbrné kouličky text inauguračního projevu. “Ale uznej, ty verše si zasloužily trest…,” snažím se 

chabě bránit. Helenka jen smířlivě  máchne rukou a pak se oba jdeme postavit do zástupu gratulantů 

a potřásačů rukou osvobozenému řediteli Malinovi. (Plzeň, 18.1. 2005) 

 

 
* JIŘÍ Č. ULRICH: Ad Luboš Vinš: Věci: 
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     Moc se mi líbil Tvůj lednový článek o souvztažnosti věcí a člověka (což jest jen jedna z 

charakteristik obsahu). V mém divadelním představení Dvě světýlka ve tmě mám kratičkou úvažku na 

téma noční hlídač a věci a zmínku o jedné věci, která je dle mne obzvlášť zajímavá (a možná pro Tebe 

námětová): věc, o které se říká, že nikdy nelže a přitom člověka soustavně klame. Jistě každý uhodne 

o čem mluvím. Měj se a díky. J. (Plzeň, 6.1. 2005) 

 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Usmíření (ještě ad Luboš Vinš a ad všem): 

     Byla nebyla v jednom odlehlém kraji malá víska rozdělená na dvě poloviny prašnou cestou. 

V baráčcích na levé straně žili lidé zdravící se zdvižením levé ruky, v baráčcích na pravé straně žili 

zcela stejní lidé, rozdílní jen v tom, že se zdravili zdvižením pravé ruky. Obě skupiny se pro tuto svou 

rozdílnost krutě nenáviděly. I poslán tam byl mudřec s kouzelným předmětem. I ukázal ho těm 

levorukyzdvihačům i pravorukyzdvihačům. Každý vzhlédl zcela udiven a vzkřikl: “Ha, já jsem se 

překabátil.” Jelikož překabátění bylo také v této vísce zcela běžným zjevem, i naši  před mudřecem 

zastydivší se vesničané je přijali. A aby odstranili pozůstatky své minulé pošetilosti a mohli zacelit 

rozpor, zdravili se zdvižením obou rukou. Neb nezáleží na formě, ale na upřímnosti a souznění 

prokazované si pozdravem navzájem. A zavládly v oné vísce mír a pohoda. A mudřec na odchodu 

utrousil přes rameno radu: “Pokud něco ponesete v rukou, zdravte se úklonem hlavy, a to vpřed a 

vzad. Neb na té preferenci vpřed nejvíc záleží. Avšak i na to, co je za námi, nelze zapomínat. Avšak 

poučeně.” (Plzeň, 6.1. 2005) 

 

* JOSEF KOROUS: London Calling: 

     Volá Londýn. Za patnáct korun. Co to vlastně je? Samizdat! Nezávislé zpravodajství? Odkazy k 

punkrocku sedmdesátých let. Rady pro lidi přespávající na nádraží v Táboře. Liberecký rockový klub 

Golet je ovládán státní zpravodajskou službou! Johnny Rotten je náš anglický učitel atd. Ale: Dlouhé 

nic neříkající rozhovory. Zajímavě začínající reporty obvykle vyšumí do ztracena, třeba hláškou “vy, 

kteří víte, víte”. Nabízí se otázka proč potom vůbec psát zpravodajství, když ti, co vědí, vědí, a ti, co 

nevědí, se stejně z článku nic nedozvědí. Žádný kontakt na redakci, téměř žádná jména, žádné 

konkrétní informace: kdo, kdy, kde? Naši lidé, loni, v nejmenované metropoli...  A navíc: že to souvisí 

s punkem rozšifruje snáze hudební historik než dnešní punker. Jeden nejmenovaný básník vyslovil 

teorii, že redakce VL je fiktivní. Celé to asi píše jeden člověk, zastydnuvší v osmdesátých létech. VL 

nejde vnímat jako zpravodajství. Je to prostě literární tvorba. Fikce? Něčí realita? Schizofrenie?  

Příště zkusím vyzpovídat šiřitele. (Napsal bych, kde ho obvykle potkáte, ale poslední číslo začíná 

NEMONITORUJTE NÁS, takže napíšu v nejmenované metropoli v nejmenovaných sadech 

nejmenované vojenské jednotky.) Každopádně pozor, je to samizdat psaný na stroji, pro staré 

vzpomínka, pro mladé novinka, na internetu ani zmínka. Aby taky jo. Redaktor VL prodal Budování 

státu, aby měl na spacák. Ale proč ne. (Plzeň, 8.1. 2005) 
- J. K. (*1983) je prozaik, žije v Losiné (okr. Plzeň – jih) a pracuje v Městské charitě Plzeň. 

* JOSEF KOROUS: Lovecraft ve Tvaru: 

     Dílo H. P. Lovecrafta (1890 - 1937), zakladatele tzv. americké gotiky a moderního hororu vůbec, 

se u nás dočkalo - po několika samizdatech a příšerných knižních překladech - v první polovině 

devadesátých let vydání v sešitové edici nakladatelství Zlatý kůň se skvělými ilustracemi Káji Saudka. 

Potém zájem o tohoto spisovatele na stránkách časopisů, věnujících se žánru sci-fi, fantasy a horor 

(prakticky už jenom Ikarie?) víceméně opadl. O to větším překvapením pro mne byl článek Michala 

Svěráka Topografie iracionální hrůzy v literárním časopisu Tvar 21/2004. Za ještě významnější 

považuji článek téhož autora v čísle 11/2001, kde se asi vůbec poprvé český čtenář může seznámit s 

novým pohledem na Lovecraftovu tvorbu. Až dosud se u nás v biografiích a článcích o tomto 

spisovateli vycházelo z názorů Augusta Derletha, spoluzakladatele nakladatelství Arkham house, 

vydávajícího především Lovecraftova díla a díla jeho následovníků. Ten uvádí na obhajobu svého 

výkladu výňatek z Lovecraftova dopisu, který je často přejímán a citován: “Všechny moje povídky, 

jakkoli spolu nesouvisejí, jsou založeny na základní báji nebo legendě, že naši zemi kdysi obývaly jiné 

bytosti, které se však oddávaly černé magii, a proto ztratily domovské právo a byly ze Země vyhnány. 

Žijí však někde mimo náš svět a jsou kdykoli připraveny Země se opět zmocnit.” Derleth však nikdy 
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nedokázal toto tvrzení, mimochodem zcela v rozporu s Lovecraftovými idejemi, prokázat a je skoro 

jisté, že dopis s takovým textem nikdy neexistoval. Katolík Derleth nebyl pravděpodobně schopen 

snést Lovecraftovu bezútěšnou ateistickou vizi, a proto vymyslel celý nový panteon božstev, kde proti 

zlým Starým (Old Ones) stojí dobří bohové. Ve skutečnosti psal Lovecraft své povídky bez nějakého 

pevného plánu. Skutečným lovecraftovským mýtem (čili mýtem Cthulhu, jak je někdy nazýván díky 

kultovní povídce Volání Cthulhu) není žádná obdoba křesťanství nebo jiného náboženství, není jím 

ani obsah jeho příběhů nebo to, co za nimi můžeme tušit, je jím série osnov a zápletek, určených k 

vyjádření autorovy filozofie, kterou sám vyjádřil takto: “Nyní jsou veškeré mé příběhy založeny na 

základní myšlence, že běžné lidské zákony, zájmy a emoce nemají v nekonečném prostoru kosmu 

žádnou platnost a význam... Abychom úspěšně dosáhli podstaty pravé objektivnosti, ať už času nebo 

prostoru, musíme zapomenout, že takové věci, jako je organický život, dobro a zlo, láska a nenávist a 

všechny další omezené atributy bezvýznamné a dočasné rasy zvané lidstvo, kdykoli vůbec existovaly.”  

Oba články doporučuji každému zájemci o tvorbu tohoto autora. Zbývá ještě dodat, že sešitová 

vydání ještě v Plzni naleznete v jednom specializovaném knihkupectví blízko náměstí a několik jsem 

jich zahlédl i v levných knihách. Výběr nejznámějších povídek a zásadní text Nadpřirozená hrůza v 

literatuře najdete v knize Bezejmenné město a jiné povídky nakladatelství Aurora. (Plzeň, 13.1. 2005)  
 

* TAŤÁNA VROBLOVÁ: Ohlas Ohlasu (k textu V. Němce - Janek by bez váhání…, Plž/Listy 

Ason-klubu č.1/2005) Již dávno jsem došla ke zdrcující pravdě, a to, že nejsem v mnoha směrech 

normální a tudíž nemohu najít s většinou spoluobčanů jakoukoli společnou dorozumívací řeč. Proto 

mne v mém tichém zadumání, trvajícím již mnoho dní (měsíců…), přímo oslnilo vzplanuvší světlo 

vzdoru vůči muzikálům. A jelikož tuto zářivou pochodeň rozžehl navíc cca o generaci mladší V. 

Němec (a těžko může být tudíž nařčen ze stařeckého nepochopení nových progresivních směrů), jsem 

opět ochotna rozskuhrat se svou nezlomnou verbální ironií na téma muzikály.  

     Jmenované mi působí utrpení již mnoho let, ale protože mé okolí stojí pevně na jejich straně (“Co 

je vlastně na muzikálech špatného?”), utichla jsem pozvolna a přestala tato plytká kramářská 

veledíla komentovat, zpochybňovat a vyplevelovat z myslí kolegů a známých.  

     Ale pan V. Němec to provedl dobře. Výstižně analyzoval paralýzu, kterou divák, chtivý 

velkolepých obrazů, též barev a zvuků, utrpí. Ten konečný stav snad ale není dekadence, jako spíše 

totální mumifikace fantazie.  

     Jsme tak opleteni komercí, že ji již stěží rozeznáme, a stane-li se tak, oddaně ji vítáme pod heslem 

něco lepší než nic. Rozuměj je lepší, když lid shlédne Babičku komprimovánu v muzikálu, ježto knihu 

psanou v hieroglyfech češtiny devatenáctého století by stejně nikdo nečetl.  

     Myslím, že k protestu proti muzikálům, které považuji za selhání pojmu kultura, už nelze mnoho 

dodat. Snad jen to, že za velkohubé tvrzení o novém uměleckém projevu se v dnešních časech 

pohodlně schová cokoli. A Janek Ledecký není jistě sám, kdo přesvědčeně brání ryzost umění 

muzikálu proti škarohlídům. Uměním je dnes leccos. Hostina postmoderny prostírá lahůdky typu 

muzikály, TV show, Kameňáky, fanatické volby superstárů na běžícím pásu, fekální a sexy humóry ve 

všech hlavních vysílacích časech i jindy, Kosmopolitány a Topy dívek… A lid vděčně baští, neboť 

věří, že si to vše na svůj stůl objednal on sám.  

     S robotizací tudíž plně souhlasím, ale myslím, že hrst intelektuálů nic nezmůže. A připomínám: 

Pozor! Už se čipují psi! Kdy dojde na nás? T. Vroblová (Horní Bříza – Plzeň, 24.1. 2005) 
- T. V. (*1962) je básnířka, žije v Horní Bříze a pracuje jako učitelka češtiny na SOŠ obchodní v Nerudově ul. v Plzni. 
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     PLŽÍ LISTÁRNA 
 

     Vážení a milí, tj. Milane Čechuro, Zuzano Dorogiová, Tomáši Poníku Goesle, Jane Hrubý, 

Ladislave Konečný, Josefe Korousi, Lubomíre Mikisku, Aleno Modrá, Vojtěše Němče, 

Kateřino Pláničková, Pavlo Přesličková, Ireno Pulicarová, Viktorie Rybáková, Petře Seemane, 

Jane Sojko, Karle Soukupe, Vlasto Špinková, Pavle Štýbre, Veroniko Švihovcová, Jakube 

Tomšeji, Jiří Č. Ulrichu, Evo Válková, Marku Velebný i vy nejmenovaní další (s některými z 

vás občas býváme v kontaktu): všem moc děkujeme za kvalitní příspěvky a velice rádi Vaše 

texty postupně otiskneme, byť samozřejmě ve výběru, ke kterémuž nás nutí rozsah “bílých 

stránek” Plže a charakter jednotlivých rubrik. Ale kdy? Zčásti v číslech nejbližších, zčásti se 

nabízí štědřejší prostor v “nerubrikovém” letním dvojčísle. Proto nám zachovejte přízeň a zatím 

se obrňte laskavou trpělivostí. Pro Plže není typické kvaltování, ani v tomto směru nikoli - a 

místa je málo. 

     Všechny staronové i nové autory Plže zdraví 

                                                                                   Vladimír Novotný 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25.2. 2005. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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Ason-klub, Knihovna města Plzně, ul. B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

tel.: 377 201 427, fax: 377 201 438, mobil (SMS): 721 281 635, 

e-mail: asonklub@kmp.plzen-city.cz; http://www.kmp.plzen-city.cz 
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