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

Ročník XIV, 2005, letos Listy č. 3 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 99) z 1.3., stran 20, 

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

jako barevné bříško Plže č. 3/2005 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Někdy tři čtyři slova jak uzavřená skříňka 

skrývají celý poklad myšlenek."  
 

(Karel Hynek Mácha) 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* AUTORSKÉ ČTENÍ BÁSNÍKŮ ASON-KLUBU V NĚMECKÉ JENĚ. V úterý 25. ledna 2005 

se nikoli “Velká Pětka”, nýbrž jen “Velká Čtyřka” vydala “na pozvání děvčete, které se na nás 

chodilo dívat do Jabloně a teď učí na tamní bohemistické katedře” (jak napsal Milan Šedivý), číst do 

východoněmecké Jeny (tj. spolková země Durynsko). Vladislav Hřebíček, Tomáš T. Kůs, Milan 

Šedivý… Vlastně to nebyla ani tradiční čtyřka. Q jádro se nám odcizil a příliš zaměstnaného Šakala 

tentokrát nahradila Kateřina Kašáková, řečená Kašička. Podle všech informací proběhlo čtení k 

oboustranné spokojenosti a podařilo se jim navázat další kontakty. Nadine (sedmikraska@gmx.de) a 

Andreas (andreas.ohme@uni-jena.de) právě čekají na bližší informace o Ason-klubu (lze v češtině!).  

 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ A HAPPENING ASON-KLUBU V JABLONI. Ve 

čtvrtek 27. ledna 2005 jsme se opět viděli v Jabloni a nejdřív jsme si jen tak poseděli. Lubomír 

Mikisek, Milan Čechura a Jiří Č. Ulrich si výhradně mezi sebou předávali a četli jakési tajemné (či 

přímo skandální!?) texty pana Ulricha - nad jedním se totiž pohoršovali, nad jiným souhlasně 

pokyvovali. Nejspíš je napsal na námět páně Mikiska, ale kdo ví? Ostatním zbylo jen hořet 

zvědavostí… Helena Šlesingerová aspoň hořela. Měla horečku a nepomohly ani Lubošovy kapky 

posilující imunitu. Druhý konec spojených stolů zdobila jiná trojice, téměř jak vystřižená z Paříže 

dávných let: Irena Velichová v černých šatech s obnaženými rameny a v dlouhých černých 

rukavicích, nohu přes nohu, cigaretu… Neméně zajímavá Lucie Farárová z Karlových Varů, teď 

z Plzně - Zámečku, s apartní kravatou, osobně poprvé. (Znali jsme ji však z textu v Plži a taky 

z vyprávění pana Ulricha – seznámili se předloni na letní škole tvůrčího psaní.) Mezi růžemi potom 

nikdo jiný nežli Dan Mikeš, řečený Kocour. Na jiném místě Kašička Kašáková povyprávěla o 

průběhu autorského čtení v německé Jeně a předala nám kontakty, potřebné k navázání případné 

spolupráce. David A. Šakal prozradil něco málo o jeho novém zaměstnání a převzal texty, které pak 
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po týdnu recitoval v Polanově síni v pořadu Vladimíra Novotného o existencialismu v poezii. 

Martina Zajíčka z Domažlic jsme se ptali, zdalipak ví o chystaném Chodském poetickém jaru (a 

nevěděl!). Lucie Koutná taky přišla. A Pavel Štýbr (tvrdil nám, že by nechtěl být nikdy ničeho 

členem, ale navzdory tomu vypadal mezi námi docela spokojeně). Další se objevili později a nevešli 

se k našim stolům. Zuzka Fílová s přítelem. Tamara Kopřivová, Vladimír Babnič… Marek 

Velebný pečlivě sepsal seznam přítomných a jako dvorní fotograf je samozřejmě zachytil.  

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Ason-klub v kontextu výročí holocaustu: 
 

V den šedesátého výročí 

Kdy vychladly nenasytné osvětimské pece 

Sleduji přímý přenos srdceryvné židovské modlitby 

…a pak se ocitám po protikuřácké debatě  

v oblaku cigaretového kouře 

přes Irenina nahá ramena 

sleduji koncert slov dvou Kateřin 

z nichž ani jedna není Medicejská 

ale v duchu před nimi poklekám v němém úžasu 

nejen nad krásou jejich slov 

vedle toho poslouchám o lepení slepýše 

Irenina nahá ramena se občas noří do tmy 

A hrají hru světel, kdy jsou černá jako její šat 

Je 27. leden 2005 
 

     Pozn.:  Irena přišla v černém, s černými rukavicemi, se slovy, že asi omluví pana Ulricha, že 

pokud nepřijde – asi umřel. Skoro v zápětí Jirka přichází, takže je vše v pořádku a Ireně jen trochu 

vadí rukavice při kouření. Jen příště musíme najít prvorepublikovou špičku pro její kuřáckou vášeň, 

aby elegance byla dokonalá. M. V. (Plzeň, 27.1. 2005) 
- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a 

momentálně je zaměstnán v technické inspekci. 

 
 

     Ohlášený “Happening Ason-klubu” začal s půlhodinovým zpožděním. (Proč vlastně? A proč nás 

pořadatel Tomáš T. Kůs nepřišel ani pozdravit, s básníky se včas domluvit?) Nešlo o happening, 

bylo to prostě čtení. Velkou diváckou skupinu kromě nás tvořili studenti ze Zámečku v čele 

s výtvarníkem a pedagogem Petrem Novákem. V první trojici vystoupili Kateřina Kašáková, Milan 

Čechura a Kateřina Sachrová, ve druhé, po přestávce, Milena Písačková, Pavel Štýbr a Marek 

Sivák (konečně jsme mu mohli předat tlustou obálku plnou loňských Plžů!). Byli takoví, jaké je 

známe. Kašička kultivovaná a prožívající, Katka Sachrová výrazná - provokující, Milan vtipný a 

dobromyslný, Milena cyklisticky zaujatá, leč vážně o trošičku delší, Marek zajímavý, však 

v přednesu tentokrát nejistý a Pavel Štýbr průzračný. Všichni dohromady pak byli inspirující… 

 

     Od VLADIMÍRA BABNIČE: Vzkazy z vděčnosti za večer autorského čtení 27.1. 2005: 

     Pro dobrého, podivného Štýbra: Hypermarket je jako mlíčko do pressa. Deprese nuzáků léčí doba 

skvělá. Detektiv nudí se, sebe jen hledá. Prodavač super značky mrtev je zcela. Cela je nás plná, pošli 

mi MMS, dcera mi volá a čas, favorit ve formě, jako že nic… práská jak z děla. Právě mi prásknul 

další bludy, nehledej proč a kudy. Chůdy mi nabízí ze štěstí útrat. Písničky potrat nic neřeší - 

zůstávám těhotný a mlíčko si liji v kavárně Illy. Chce se mi ulevit všem… nuzákům i hypermarketu, co 

mě má dneska poprvé v žaludku. 

     Pro Kateřinu Kašákovou: Jemné, barevné a ostře nabroušené krystalky vody, probuzené pro mé 

oči sluneční projekcí a vzduch mírně pod nulou, nachystaly čistou lázeň na sjezdovce Špičák ten den, 

kdy přes poledne v horké sauně, večer se vrátily poletující z neznámých úst, způsobit mi další jistou 

blaženost.          

     Pro chytrého Milana, 



 3 

     chytá slova do lana.  

     Není žádný dřevo, 

     má básnický střevo.  

Jenom prosím do deníků nechápu, proč píše, asi ještě netuší, kde je říše klišé. (Tím chci říci, aby 

neházel “perly sviním” – vypůjčil jsem si heslo jednoho kavárenského muzikanta). 

     Pro Kateřinu Sachrovou: Díval se, poslouchal starší pán, životem mírně dokopán, že sebeironie 

důstojný ten stav, má další hrdiny a Šrámkův splav své sutiny staví si, v hlavách krásných, skromných 

dam, svůj novodobý chrám.   

     Pro Marka Siváka: Jó, je nás dost cigaretou vzbuzenejch, každej má svůj post, v stejnejch dresech 

zpocenejch. Běh spáčů k mašinám, vrátný doopravdy snad vážně zdraví, a tak vnímat začínám… 

ingot, žár… jde mi tu o zdraví. Smát, budem se smát, smát… až nám svačinářka pivo osmu donese. Jó, 

to je dobrý, čas letí ven komínem ke slunci a pak dál, nebe modrý, příběh denní spěje ke konci. Pláče, 

to nejsou pláče, snad jen mlha mrazivá. Pláče, to nejsou pláče, že mi toho příliš nezbývá. (Díky, 

vzpomněl jsem si na některé své staré písňové texty a tvé usrkávání bílého vína připomnělo i další.) 

     Pro Milenu Písačkovou: Duchem, vůlí, mile a oble, svlékáš mi svěrací kazajku pokaždé, když 

promluvíš.   

     Pro všechny: Děkuji za Vaše autorské čtení.   

     P.S.: Pro Helenu Šlesingerovou: Postavila jsi dobrou firmu. S básníky se to tvoří, a jak jsem 

nedávno přečetl v Plži: jak tvoří netvoři? NETVOŘÍ. Zcela vážně a upřímně Ti přeji mnoho sil a 

pevné zdraví. (Plzeň, 31.1. 2005) 

                     - V. B. (*1962) je písničkář a básník, žije v Plzni a zde působí v čele bezpečnostní agentury HLS.  

 

 
 

* DELEGACE Z NEW WRITING NORTH. V pátek 4. února 2005 navštívila město Plzeň 

delegace dvou pořadatelek literární organizace ze severní Anglie - New Writing North (viz 

www.newwritingnorth.com). Přivezla ji k nám osobně z Prahy Bernadette Higgins (ta působí 

v Čechách již několik let, učí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, hovoří česky a její jméno je 

pro nás spojeno zejména s listopadovým Dnem poezie). Podle Bernie se jedná o opravdu velkou, 

dobrou a zajímavou organizaci, která by ráda zahájila “literární exchange” mezi Anglií a Českou 

republikou, např. výměnná autorská čtení, vydávání dvojjazyčných knih a další projekty. Plzeň jí 

k takové spolupráci připadá nejvhodnější. Prý hlavně kvůli Ason-klubu! Sídlem New Writing North 

je Newcastle-upon-Tyne s 291.000 obyvatel, správní středisko hrabství na severním břehu řeky Tyne, 

15 km od jejího ústí do moře. Současné jméno má podle hradu (New Castle) postaveného ve 12. 

století. Jedná se o průmyslové, obchodní a kulturní centrum a podobně jako tady se i tam vaří pivo. 

Helena Šlesingerová byla v době jednání nemocná, nebyl to ale žádný problém. Hosty na 

autobusovém nádraží v pravé poledne vyzvedla básnířka Markéta Irová a odvedla je na katedru 

anglického jazyka Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Tam se setkali nejen s pedagogy. Za Ason-klub 

oficiálně jednala Tamara Kopřivová a navíc na místě anglicky natočila rozhovor o Ason-klubu pro 

britské vysílání Českého rozhlasu. (Děkujeme však také dalším básníkům, co angličtinu studují, 

případně ji už učí, za projevený zájem a ochotu, Davidu Růžičkovi, Svatavě Heinlové, Taťáně 

Vroblové, Mileně Písačkové, jejich služeb jsem nakonec nemohli využít, příště je ale určitě 

využijeme!) Angličanky pak ještě navštívily Ústřední knihovnu pro děti a mládež KmP (zajímalo je, 

zda máme Harryho Pottera, a měly radost, když slyšely, že ho máme i v originále) a nakonec Kulturní 

kavárnu Jabloň… (Plzeň, 15.2. 2005) 

 
     Od TOMÁŠE T. KŮSE: … bylo to zajímavé, protože jsem měl horečku skoro 40. Uvidíme, co 

z toho všeho bude, pravděpodobně zatím nějaké pozvání na festival… (Plzeň, 21.2. 2005) 
- T. T. K. (*1978) je básník, prozaik a publicista, žije v Plzni, po absolvování Fakulty humanitních studií ZČU 

působí jako umělecký manažer Kulturní kavárny Jabloň. 

 
     Od TAMARY KOPŘIVOVÉ: Setkání s představitelkami kulturně literární organizace New 

Writing North se uskutečnilo v pátek 4. února na katedře anglického jazyka PedF ZČU. Claire 
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Malcolm (ředitelka New Writing North) se svou kolegyní Annie představily činnost organizace 

zahrnující např. podporu tvůrčího psaní na severoanglických školách, autorská čtení, festivaly 

představující nové autory dané oblasti,  filmový festival poezie a udělování cen nejlepším autorům. 

Claire zdůraznila, že se soustřeďují na práci s autory, kteří působí právě na severu Anglie 

(Newcastle, Durham) a vyhýbají se jakémukoliv “londoncentrismu”. Proto je u nás zajímala literární 

činnost v Plzni  a  v Ústí nad Labem, ne však v Praze. Další aktivitou, kterou New Writing North totiž 

vyvíjí, je navazování spolupráce s podobnými organizacemi v jiných místech Evropy. A tak díky 

Bernie Higgins objevily Plzeň a Ason-klub. Za Ason-klub jsem se jednání zúčastnila já (Tamara 

Kopřivová) s Markétou  Irovou. Angličanky se dozvěděly  o (snad) všech aktivitách Ason-klubu a 

troufám si tvrdit, že jejich zájem byl ne zdvořilostní, ale opravdu upřímný. Odnesly si i ukázku malých 

knížek a časopis Plž. Doufám, že se o činnosti Asonu dozvědí i posluchači britského vysílání Českého 

rozhlasu, a to z mého rozhovoru s Claire Malcolm.  

     P.S.: Zájem o Ason-klub přetrvává! Potvrzuje to mail, který jsem doslala od Claire minulý týden. 

Dají vědět, jaké budou jejich plány pro vzájemnou spolupráci a také jak na ně získat potřebné peníze. 

Tamara Kopřivová (Plzeň, 28.2. 2005) 
- T. K. (*1962) je básnířka, žije v Plzni a zde působí jako odborná asistentka na Ústavu jazyků LF UK. 

 

 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V KAVÁRNĚ JABLOŇ PODRUHÉ. Po 

prosincové a lednové schůzce, které tam byly spojeny navíc s autorským čtením, jsme se těšili, že si 

konečně v Jabloni jenom tak popovídáme. Že si popovídáme všichni – nikdo se totiž předem 

neomluvil, jen Milan Čechura dostal chřipku a Marek Velebný odjel do lázní až někam na Moravu, k 

Jeseníku. Když ovšem Helena Šlesingerová těsně po šesté do Jabloně vešla, trochu se zarazila nad 

neobvyklým obrazem. U stolu seděli Lubomír Mikisek, Vladimír Novotný a Jana Horáková… 

Měli jsme hosty a nikde nikdo?! Nakonec se však počet přítomných přece jen šťastně vyšplhal téměř 

ke dvacítce. Daniel Mikeš byl velmi unaven. Mladičkých básnířek se nedočkal, tak aspoň napsal 

vzkaz na pohlednici Ireně Velichové, kdyby přišla. A přišla! Po představení v Divadle Dialog dorazil 

Jiří Č. Ulrich a jeho diváci. Martin Zajíček se spolužačkou Janou, Irena s Lucií Farárovou. 

Postupně potom Josef Korous, Lucie Koutná, Milena Písačková se zbrusu novým digitálním 

foťákem, Svatava Heinlová s pozvánkou na březnové čtení, Tamara Kopřivová s materiály od 

ředitelky New Writing North a rovněž s informací o plánovaném vystoupení zahraničního “slamera” 

Jaromíra Konečného v Německé knihovně v Plzni, David A. Šakal se splínem a Pavla Přesličková 

s přítelem. Sem tam se mihl Jabloní pracovně vytížený Tomáš T. Kůs… Jako obvykle. Na stole 

sklenice, časopisy a knížky. Ozvěny lásky Marka Velebného, Moje oči, moje houby Lukáše Kudrny,  

Všednosti domažlických básnířek, měsíčník Host a články… 

 

* 

LISTOVÁNÍ 
 * VÍTÁME:  

     Počátkem února jsme se díky básnířce Martině Šimáčkové alespoň na dálku seznámili s novým 

autorem – Lukášem Hilpertem (*1989) z Víchova u Stříbra. E-mailem se nám také přihlásila 

pětadvacetiletá Markéta Zajíčková. Píše prózu a nemá vůbec nic společného s naším Martinem 

Zajíčkem!  

* 

OPRAVA 
 

* Redakce barevných Listů Ason-klubu se omlouvá všem čtenářům, kteří o sobě tvrdí, že čtou náš 

měsíčník “od prvního do posledního písmenka”, a nejspíš jim tedy neuniklo, že hned na první stránce 

únorového čísla se v hlavičce jakýmsi chřipkovým nedopatřením objevily dvě drobné chyby. Zelené 

číslo nemělo ve skutečnosti 20 stran, ale hned 24. V celkovém součtu se navíc nejednalo o číslo 92, 

nýbrž o číslo 98.  – Promiňte, už to neuděláme! (- šleh -) 
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* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

Čím výš vzlétneme, tím menší se zdáme těm, kteří nedovedou létat. 
(Friedrich Nietszche) 

 

* O CENU PROFESORA ANTONÍNA VORÁČKA 2004. Dne 3. prosince 2004 v 10.00 hodin 

byly ve výstavním sále Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích slavnostně vyhlášeny výsledky III. 

ročníku literární a výtvarné soutěže O cenu prof. Antonína Voráčka. Soutěž je určena studentům 

středních škol (dříve jen Prácheňska, od loňského roku už celé České republiky). Tohoto ročníku se 

zúčastnilo 40 autorů (30 dívek a 10 chlapců), kteří ve čtyřech žánrových kategoriích (poezie, próza, 

populárně naučné pojednání a ilustrace či plakát) celkem zaslali 101 příspěvek. Nejvíce soutěžících 

bylo přirozeně přímo ze Strakonic či jižních Čech. Mezi oceněnými městy se však objevila také 

Plzeň. Tereza Vostracká (*1987), studentka Masarykova gymnázia v Plzni, získala v konkurenci 

sedmnácti prací za svou povídku 3. místo.  

 

Tereza Vostracká 
 

OČEKÁVÁNÍ  
(úryvek z oceněné prózy) 

 

     Divadlo Život, premiéra. 

     Bylo už pozdě odpoledne. Léto sotva zamávalo na rozloučenou a nás už mrzly konečky prstů na 

nohou. A to jsme neseděly v parku ani půl hodiny... No znáte to, ty dny, kdy ve vzduchu cítíte něco 

svěžího a lákajícího snad více na jih, za teplíčkem. Seděly jsme tam jen tak tiše, občas jsme na sebe 

házely oblíbené významné pohledy a bylo nám fajn. Dětství se zas na chvíli hlásilo o slovo a my jsme 

měly chuť vyzout se a běžet, běžet po heboučké zelené trávě a smát se a křičet... a žít. 

     Jenže jsme jen seděly a dívaly se kolem sebe pohledem, který měl snad chránit rozvernou duši před 

posměchem ostatních. Ochranná maska proti cizímu světu... Zvláštní, žijem tu celý náš život a stále je 

pro nás ten svět jakoby cizí, nebezpečný. Tak kdepak máme to doma? Kde je to teploučké bezpečí? 

Kde jsme my skutečně my? Snad jen někde v nás, hluboko v nás... 

     Jo, já vím, zní to smutně. Možná proto, že je to smutný. Jo! I pro nás! Protivný smrady ze 

sídlišťáckejch pískovišť. Drzejch spratků, co vás nechtěj pustit v tramvaji sednout. Vypatlanejch 

puberťáků s cigárem v jedný ruce a fakáčem na tý druhý... I pro nás je to smutný. Občas. 

     Ptáte se proč? Asi se vlastně vůbec neptáte. Proč ne? Ze strachu z odpovědi? Blbost, vás nic 

nepřekvapí, nevyděsí. Vy se bojíte jen jednoho! Že by třeba ta naše odpověď na vaši mnohdy stupidní 

otázku byla moc dlouhá! A na to přece neni čas! No tak, miláčku, tim si přece musíš projít sám, abys 

pochopil... Tss! Nemůžete hodit nemluvně do vody a zlobit se na něj, když se utopí! 

Jo já vim, nás je taky dost! 

     Tak jsme tam tak seděly a čekaly na nevim co, snad že nás něco nebo někdo zachrání. Od čeho? Co 

já vim! Někdo prošel kolem, ani se neotočil, parta kluků pohvizdovala, dítě brečelo, někdo projel na 

kole, pán šel se psem, pak ještě další pes... bez pána. Spousta lidí se nám vklínila do příběhu jménem 

Den. A on taky prošel... 

     Je to zvláštní! Není to zas tak dávno, co jsme stáli v objetí a usmívali se. Možná z lásky, možná jen 

z toho milého pocitu jistoty, že někoho máme. Že v tom cizím světě najednou nejsme sami. Jak to 

začalo? Prostě jsme se potkali a zůstali spolu. Proč? Proč ne? Vlastně jsme se našli, aniž bychom se 

hledali. To je hezký, ne? A tak jsme spolu byli. Já vim, zní to tak obyčejně, možná to pro ostatní bylo. 

Ale pro nás to byl vztah. Důvěrný vztah, kdy si dva dají něco víc než jen pusu nebo prstýnek k 

Vánocům. Dali jsme si kousek sebe... Říkáte, že ne, že je to blbost... Já nevim. Přesto mi, prosím, 

nechte tu víru, že to tak bylo. Lidé přicházeli a odcházeli a my je potkávali společně a nevadilo, když 
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se někdo ztratil, pořád jsme tu byli my dva. Nějak se mi o tom nechce přestat mluvit. Ale vím, že 

všechno se musí jednou skončit. Stejně jako s námi. Už jsme nejspíš byli moc silní, abychom dva 

dokázali být jeden, jistota se stala samozřejmostí a jak jsme to znali od jiných, tak jsme to zkusili i my. 

Loučení. Slova o tom, že už to nemá cenu, že musíme jít každý svou cestou a že snad zůstaneme 

přáteli, se utopila v náhlé ironii. Nečekejte žádnou srdcervoucí romantiku, žádný poslední polibek, 

žádné dlouhé zasněné pohledy, žádné noci plné pláče a samoty. Příští pátek jsme už každý měl někoho 

nového! 

 
 

* OZVĚNY LÁSKY MARKA VELEBNÉHO. Zatímco jiní spisovatelé přešlapují, asonklubí 

básník Marek Velebný (*1970) rozhodně nezahálí. V lednu si vydal “vlastním nákladem” – na 

kopírce a za přispění Grafického atelieru Svoboda v Plzni – další (a zas o kousek lepší) sbírku veršů a 

snímků s názvem Ozvěny lásky (Plzeň 2005). Knížku formátu A5, o čtyřiadvaceti stranách a s modrou 

obálkou (jak jinak?!) věnoval autor “bývalým láskám v naději na nové…”  Řadu textů jsme si už 

dříve přečetli v Listech Ason-klubu, řadu Markových tvůrčích “podnětů” jsme poznali na 

fotografiích. Láska někdy umírá náhle. Naděje umírá poslední… 

 

Marek Velebný 
 

*     *     * 
 

Štěstí je pryč 

Život je “smutným kinem” 

V blízké dálce 

Vytloukán jeho klín Tvým klínem 

“Můj čas je drahý?” 

Splín jde za splínem 

A v očích slzy Prahy 
 
 

MRTVÍ MILENCI 
 

Poetické zákoutí nad Krokodýlím ocasem 

Cihly hrdě vykukují ze staré omítky jako z Foglarovek 

To nejsou ty opravené bezduché domy, čert je vem 

Tento má své kouzlo, strhané dráty nevedou do žárovek 
 

Ze zdi vykukuje pár izolátorů 

Sedí tam na traverze jako párek milenců 

Jako dvě hrdličky, které drží drát v zobáčku 

Dva milenci odstřižení od pupeční šňůry elektriky 

Možná je jim tam dobře 
 

Vítr si pohrává s korunami stromů 

A poslední paprsky letního sluníčka ozařují horní patro domu 
 

 
 

* MOJE OČI MOJE HOUBY LUKÁŠE KUDRNY. Od plzeňského výtvarníka a básníka Lukáše 

Kudrny (*1980), teď posluchače Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze (ateliéru Ilustrace a 

grafiky), máme už v archivu malou knížku s názvem Já píšu poezii (Ason-klub 1997) a právě k ní 

přibyla další. Kopírovaná brožurka formátu A5 nazvaná Moje oči moje houby s vročením 2004 

“vyšla” v nákladu 19 číslovaných výtisků. Má modrou barvu obálky a obsahuje patnáct básní 

s chutnými názvy: Pohrdalos, Pokus o spaní na židli, Tetárna…  
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Lukáš Kudrna 
 

POHRDALOS 
 

Mnoho mnoho let po válce 

znaveni jídlem lidé upadají 

na propocená lůžka 

a najaté plačky Nenie 

nechávají truchlit 

nad množstvím šťavnatých pokrmů 

co na talířích a tácech zanechali. 

Usedají mouchy duhových barev 

do letokruhů mastných v mase 

A zanechané ovoce na tácech 

Leží a netknuto usychá. 

Za šest měsíců jablko ze stolu 

nadobro zmizí. 

 

MAPKU 
 

Hej máte takovouto mapku Plzně? 

Nemáte ji dole? 

Potřebuji podle ní jít. 

Zastavit utábořit. 

Dle mapy rozdělat oheň na odstavišti vlaků 

či na nákladním překladišti. 

Přivzpomenout trochu si na ty matice 

ale musím se podívat do té mapky 

Jinak… 

Musel bych snad zpátky na vlak. 
 

Po nebi v kolejích jako v krojích 

brázdí svoji bělost modří bůh. 

S dialektem pozdravil jsem 

popleskal Dia po rameni 

a náhle se vše v mlžný opar vrátilo vše zpět 

a šetřil jsem šetřil slov pro okolní svět. 
 

 
 

* IRENA VELICHOVÁ V PLZEŇSKÉ KULTUŘE. Únorové číslo plzeňské Kultury obsahovalo 

kromě jiného rozhovor s asonklubí básnířkou Irenou Velichovou (*1987) ze Starého Plzence. A 

nejen rozhovor. Také ukázku z její malé knížky Hlasy v peří (Ason-klub 2004) – báseň Rýmovačka 

(která se přirozeně vůbec nerýmuje). A také Ireninu fotografii z aparátu našeho dvorního fotografa 

Marka Velebného (škoda, že pod obrázkem je omylem uvedeno: Jana Velichová…) - viz 

KOPŘIVOVÁ, Jana: Báseň by neměla řezat do uší, ale do srdce. = Plzeňský deník, r. XIV, 2005, 31.1., příloha Kultura, 

Plzeňský kulturní přehled, únor 2005, s. 28. 

 

* VLADISLAV HŘEBÍČEK V TVARU. Občas si v Plzni tajně povzdechneme, že se o Plži 

v Tvaru málo píše. Konečně je to tady! Třetí letošní číslo přineslo o Listech Ason-klubu hned celý 

odstavec! I když… v kousavě humorné rubrice Kulturní krmítko, kterou společně “nadrobili” J. N. a 

J. Š. (redaktoři Jan Nejedlý a Jakub Šofar – který z nich?). Text se jmenuje Strašpytel. Z lednových 

recenzí Vládi Hřebíčka na malé asonklubí knížky si vybírá a cituje zpravidla první věty a ejhle! 

Recenzent v každé píše o strachu a obavách. Prý: “…tady by se dr. Vondráček i dr. Chocholoušek 
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shodli. Tohle je fobie jako kráva!”  - Naštěstí Vláďu dobře známe, tak víme, že má pro strach 

uděláno! - Strašpytel. = Tvar, r. XVI, 2005, č. 3 z 10.2., s. 3. 

 

* 

FÉNIXOVY CESTY 

 

* Od DAVIDA RŮŽIČKY: Chřipková epidemie zasáhla částečně i Fénixe a jeho lid. Částečně se 

potil na ohnivém hnízdě a pil čaj a zoufale si přál jaro. Z toho důvodu si nepřečtete nic o avizované 

návštěvě Nelahozevsi. Jediný zdravý človíček z přihlášených, Marek Velebný, podlehl pro změnu 

splínu a nechtělo se mu jet samotnému.  

     V rámci příprav dalších akcí došlo i k zajímavému setkání s básnířkou paní Gerzanicovou a to 

docela netradičně – v márnici U Všech svatých. Ano, básníky dnes člověk potká už skoro všude. Ale 

nebyl to žádný horor, ba právě naopak.  

     Naplánovaná březnová brigáda s víkendem v Bečově nad Teplou se přesouvá na teplejší počasí. 

Jediné, co se zatím zdá být jisté, jsou vzdálenější akce, jako Den poezie, šermířský kulturní podzim na 

Velharticích, etc. etc. Jelikož ale každou chvilku probíhají různé drobnější akce a setkání, doporučuji 

pravidelně sledovat http://www.fenixovycesty.netcafe.cz. DR (Plzeň, 28.2. 2005) 
- D. R. (*1970) je básník, žije v Plzni a zde také pracuje jako učitel angličtiny na SPŠ elektrotechnické.  

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* V úterý 1. března 2005 v 15.00 hodin jste zváni do videosálu Rakouské knihovny (Plzeň, nám. 

Republiky 12) na autorské čtení rakouských autorů: Bodo Hell (*1943) a Lisa Spalt (*1970). 

 

* V úterý 1. března 2005 v 19.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 

mezigenerační autorské čtení Svatavy Heinlové (*1957) a Jana Heinla (*1986). Prý dokáží, že 

jablko nepadá daleko od stromu... Vstup volný. Ve 21.00 hodin A note dum: hudební pokračování 

temného večera. 

 

* Ve čtvrtek 3. března 2005 v 17.00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 

“13” (Pražská 13, tel.: 377 223 759) na pořad s názvem Ota Pavel: Jak jsem potkal ryby. Účinkují J. 

Nechutný a I. Pavelka. 

 

* V pondělí  7. března 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… – 3. část: Kámen. 

Sochy pro veřejný prostor a projekty pro Klatovy. Večer literárního charakteru připravil a uvádí 

sochař Václav Fiala. 

 

* V úterý 8. března 2005 ve 20.00 hodin jste zváni do Nebeské čajovny na dvorku (Plzeň, Sady 

Pětatřicátníků 29, tel.: 608 076 301) na pořad s názvem DIVNÉ: hudba a poezie Turecka, Číny a 

jiné… MDŽ nejen pro ženy. Připravil a uvádí Tomáš Hudec. 

 

* V pondělí 14. března 2005 v 18.00 hodin Vás Jiří Č. Ulrich zve do baru Divadla Dialog (Plzeň, 

Klatovská 7) na představení Hlasy lesa. Do relaxační stejnojmenné hudby Roberta Jíši tu a tam 

promluví uklidňujícím hlasem Jiří Č. Ulrich, dvakrát zatančí Irena Velichová a zazní i Fráňa 

Šrámek. 

* Ve čtvrtek 17. března 2005 v 19.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) 

na večer s názvem Marek Fajfr a Calvados: koncert písničkáře a jazzfolkbluesové kapely 
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s frontmanem v pyžamu aneb Zhudebněná poezie Skácela, Hrubína, Kainara, Žáčka… Vstupné 

30,- Kč. 
 

* V pondělí 21. března 2005 v 19.30 hodin Vás manželé Eva a Jan Kosovi v součinnosti s Českou 

společností elektroniků Hifiklub Klatovy zvou do Literární vinárny ve vinárně U Zvonu (Klatovy, 

Krameriova ul.) na pořad s názvem Z korespondence Jana Zahradníčka a Františka Halase. 

Účinkuje Marie Tomanová. Doplněno unikátním zvukovým dokumentem. (Ve vinárně jsou denně od 

18.00 hodin kromě neděle též k dispozici Literární noviny, Přítomnost, Zprávy Společnosti bratří 

Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj.) 

 

* Ve středu 23. března 2005 v 19.00 hodin Vás Antidivadlo zve do Divadla Dialog (Plzeň, 

Klatovská tř. 7) na derniéru pásma Vernisáž (včetně promítání Plzeňského 12% klystýru IV.). 

Vstupné 40,- Kč. 
 

* Ve čtvrtek 24. března 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 středu  30. března 2005 v 19.30 hodin Vás manželé Eva a Jan Kosovi v součinnosti s Českou 

společností elektroniků Hifiklub Klatovy zvou do klubovny ve Vrchlického sadech na večer stanice 

Český rozhlas 3 - Vltava s názvem Za Františkem Halasem. František Halas ve vzpomínkách a ve 

zvukových záznamech z rozhlasového archivu. Setkání s básníkovým synem Janem Halasem, 

vedoucím Literární redakce Českého rozhlasu 3 – Vltava. 

 

* Ve čtvrtek 31. března 2005 v 17.00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 

“13” (Pražská 13) na pořad studentů středních a vysokých škol v Plzni s názvem Humor, hudba, 

poezie. 

 

* Ve čtvrtek 31. března 2005 v 19.00 hodin jste zváni do Čajírny v Pallovce (Plzeň, Pallova 19; viz 

www.cajirna.cz) na čtení autorů Ason-klubu: Mileny Písačkové (*1980), Jiřího Č. Ulricha (*1936), 

Josefa Korouse (*1983) a dalších.  

 

* 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 
 

* ORTENOVA KUTNÁ HORA 2005. Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze 

vypisuje u příležitosti letošního ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora XII. ročník stejnojmenné 

literární soutěže. Soutěž se uskutečňuje na památku kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena  

(*1919 - †1941) a je určena začínajícím básníkům, kteří v roce konání soutěže dosáhnou max. 22 let 

(tj. věk, v němž zemřel Orten) a kteří do uzávěrky soutěže nevydali knížku poezie. Lze zaslat 

jednotlivé básně i cykly na libovolné téma, psané na stroji nebo počítači, o max. rozsahu 200 veršů, 

v šesti vyhotoveních. Soutěž je anonymní. Práce nepodepisujte, na volném listu papíru A4 přiložte 

jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresu bydliště, název a adresu školy nebo 

zaměstnavatele. Uzávěrka je 31. března 2005. Adresa: Monika Trdličková, Purkyňova 189, 284 01 

Kutná Hora. Práce bude posuzovat pětičlenná porota ve složení Marie Rút Křížková (předsedkyně; 

literární historička, editorka a pedagožka), Lenka Chytilová (básnířka, překladatelka, nakladatelská 

redaktorka a středoškolská profesorka), Rudolf Matys (básník a literární kritik), Jaromír Damek 

(básník, pedagog a překladatel) a Ondřej Lipár (bývalý účastník soutěže). Vítězové dostanou peněžní 

odměny – za 1. místo 5.000,- Kč, za 2. místo 3.000,- Kč, za 3. místo 2.000,- Kč, dále mohou být 



 10 

udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny. V rámci festivalu (tentokrát 

ve dnech 2. - 4. září 2005) bude připraven recitační pořad, sestavený ze soutěžních prací. Po vyhlášení 

se mohou soutěžící spolu s ostatními návštěvníky festivalu zúčastnit literárního semináře, kde budou 

mít možnost mluvit o svých textech nejen s porotou, ale také s ostatními mladými básníky. Výběr z 

oceněných prací bude publikován ve sborníku Názvuky. Bližší informace na www.okh.cz.  

 

* LITERÁRNÍ KVĚTEN 2005. Studentský tým Fakulty multimediálních komunikací Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně pod záštitou Českého centra Mezinárodního PEN klubu a Obce spisovatelů 

vyhlašuje soutěž IV. ročníku festivalu Literární květen. Soutěž probíhá podruhé a letos je určena 

studentům univerzit a vysokých škol v České republice a Slovenské republice. Festival bude tentokrát 

věnován Vladimíru Holanovi. Jeho citát: “…neboť i andělé jsou lakomí,” se proto také stal tématem 

literární soutěže. Lze zaslat poezii (max. 5 básní, jeden text o max. rozsahu 1 normostrany, tj. 30 

veršů vč. mezer mezi slokami) a prózu (max. 2 práce, jeden text o max. rozsahu 5 normostran, tj. 

9.000 znaků vč. mezer) v českém či slovenském jazyce, každý příspěvek v pěti vyhotoveních. Soutěž 

je anonymní, práce nepodepisujte, pouze označte osobním heslem (5 písmen a 3 číslice). K zásilce 

přiložte zalepenou obálku se jménem, kontaktní adresou, datem narození, místem a prokazatelným 

ročníkem studia. Uzávěrka je 15. března 2005 (rozhoduje datum odeslání). Adresa: Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Literární květen 2005, paní Hana 

Rozehnalová, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín; http://web.fmk.utb.cz, www.literarnikveten.cz. 

Kontaktní osoby: Jitka Ptáčková (jitulina@tiscali.cz) a Jana Slintáková (j.slintakova@seznam.cz). V 

každé kategorii budou udělena tři místa v pořadí, případně čestná uznání, porota si vyhrazuje právo 

některou z cen neudělit nebo naopak udělit vícekrát. Vyhlášení výsledků bude součástí slavnostního 

ukončení festivalu Literární květen ve Zlíně (ten se letos uskuteční ve dnech 24. – 27.5. 2005). 

Ocenění autoři budou odměněni věcnými cenami, pozváni na festival (pořadatelé pro ně zajistí 

pohoštění a ubytování) a při této příležitosti se mohou setkat se spisovateli a dalšími významnými 

osobnostmi z oblasti literatury. Oceněná díla budou publikována v časopisech. Podrobnější 

informace o festivalu jsou k dispozici na webu.  

 
* TANVALDSKÁ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 2005. Městská knihovna Tanvald vyhlašuje u 

příležitosti 100. výročí povýšení Tanvaldu na město literární soutěž. Soutěž je rozdělena do kategorií 

podle žánrů: 1. kategorie: básně, básnické soubory - max. 5 stran textu všech příspěvků dohromady, 

v případě širšího tematického celku (např. sbírka) možná větší tolerance. 2. kategorie: prozaické 

práce – max. 10 stran textu všech příspěvků dohromady, v případě širšího tematického celku (např. 

novela, román) možná větší tolerance. 3. kategorie: studie o významných osobnostech Tanvaldska, 

historické a vlastivědné práce o vývoji kulturních poměrů na Tanvaldsku  
- rozsah přiměřený tématu. Prvních dvou kategoriích se může zúčastnit každý občan České 

republiky starší 15 let. Práce musí být původní, psané na stroji nebo počítači po jedné straně listu A4 

(na stroji 60 úderů na řádek, 30 řádek na stranu; na počítači písmo min. velikosti 12, okraje min. 1 cm, 

běžné řádkování), ve dvou vyhotoveních. Pořadatelé je uvítají navíc na disketě či e-mailem pro 

případné zveřejnění v Tanvaldském zpravodaji, almanachu soutěže, eventuálně jiných propagačních 

tiskovinách). Každá práce musí být opatřena jménem a příjmením autora, rokem narození, adresou 

bydliště, telefonem či e-mailem. Uzávěrka je 31. března 2005. Adresa: Městská knihovna Tanvald, 

Krkonošská 350, 468 41 Tanvald, e-mail: knihovna@tanvald.cz, http://www.tanvald.cz/knihovna. 

Vyhlášení výsledků a ocenění nejúspěšnějších prací proběhne v sobotu 11. června 2005 při 

celoměstských oslavách 100. výročí povýšení Tanvaldu na město.  
 

* MACHARŮV BRANDÝS 2005. Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a tamní Gymnázium 

J. S. Machara vyhlašují VII. ročník recitační a literární soutěže Macharův Brandýs. Cílem soutěže 

je uvádět mladé lidi do světa umělecké tvorby. Do literární části lze zaslat původní autorské texty 

poezie, prózy či dramatu (max. 15 strojopisných stran A4), a to v sedmi vyhotoveních, připojit 

přihlášku (rovněž sedmkrát) s názvem soutěžního příspěvku, jménem a příjmením autora, rokem 

narození, adresou bydliště, telefonem, školou a třídou, kterou navštěvuje. Téma literárních prací je 

http://www.literarnikveten.cz/
mailto:jitulina@tiscali.cz
mailto:j.slintakova@seznam.cz
mailto:knihovna@tanvald.cz
http://www.tanvald.cz/knihovna
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volné. Soutěžící budou rozděleni do tří věkových kategorií: žáci 1. až 5. tř. ZŠ; žáci 6. až 9. tř. ZŠ, 

respektive primy až kvarty víceletého gymnázia; studenti 1. až 4. ročníku SŠ, SOŠ, SOU, respektive 

kvinty až oktávy víceletého gymnázia. Uzávěrka je 23. dubna 2005. Adresa: Gymnázium J. S. 

Machara, Královická 668, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, e-mail: info@gbl.cz nebo 

ninanovakova@volny.cz; http://www.gbl.cz. Recitační přehlídka, prezentace vybraných literárních 

prací a slavnostní předání cen proběhne v kapli brandýského zámku 19. května 2005.  
  

* PŘÍBRAM HANUŠE JELÍNKA 2005. Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje VIX. ročník 

literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka. Soutěž je určena dětem a mládeži z celé republiky a bude 

hodnocena ve třech věkových kategoriích: 12 až 15 let, 16 až 19 let a 20 až 23 let. Lze zaslat původní, 

dosud nepublikované práce psané na stroji nebo počítači, z oboru poezie max. 4 básně, z oboru prózy 

max. 5 stran strojopisu formátu A4. Uzávěrka je 30. dubna 2005. Adresa: Knihovna J. Drdy, Libuše 

Mlčochová, nám. T. G. Masaryka 156, 261 01 Příbram I, http://www.kjd.pb.cz. Na každý text uveďte 

jméno a příjmení autora, datum narození a adresu bydliště. Porota bude složena z místních 

spisovatelů, publicistů a knihovníků. Vyhlášení výsledků proběhne na podzim, nejúspěšnější díla 

budou otištěna ve sborníku. Vítězové dostanou knižní odměny, pamětní listy, výtisk sborníku a další 

pozornosti.  

 

* DARTH ERBEN 2005. Academia Sithia et Res Publica Sithia vyhlašují I. ročník zcela unikátní 

literární soutěže ve Star Wars fan-fiction poezii s názvem Darth Erben. Účastnit se jí mohou 

všechny původní česky nebo slovensky psané a dosud nikde nepublikované básně parodicky 

parafrázující Karla Jaromíra Erbena či jiného všem známého čelného českého či slovenského básníka 

(K. H. Máchu, J. Nerudu, J. Vrchlického, V. Nezvala, F. Hrubína, J. Kollára apod.). Podmínkou však 

je, aby dotyčná báseň měla svým námětem, místy či postavami jasnou spojitost s onou Georgem 

Lucasem vymyšlenou předalekou galaxií. Uzávěrka je na sithský Silvestr – Diei Tricesimi Maulii 

Anno II Rei Publicae Sithiae, tj. 30. dubna 2005 občanského kalendáře. Rozsahem by příspěvek 

neměl překročit délku nejdelší Erbenovy balady (epos o rozměrech Homérovy Illiady porotci prý 

opravdu číst nehodlají). Příspěvky (virů prosté) posílejte v běžném formátu (nejlépe doc, html) a za 

použití jednoho z nejběžnějších fontů písma (Arial, Courier, Times New Roman) na e-mail: 

Darth.Zira@centrum.cz. Zasláním příspěvku do soutěže autor souhlasí s jeho publikací na stránkách 

Academiae Sithiae a případným otištěním ve sborníku (bude-li vydán). Slavnostní vyhlášení spojené 

s předáním cen třem nejlepším autorům proběhne v rámci Star Wars programové linie na Festivalu 

fantazie 2005 počátkem července v Chotěboři. Více informací na http://sith.mysteria.cz.  

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* CHODSKÉ POETICKÉ JARO 2005.  
 
     Od SIMONY VÁCHALOVÉ: Srdečně vás zveme na již tradiční – třetí – setkání literárně 

činných Čechů a Slováků s názvem Chodské poetické jaro, které se koná 15. – 17. dubna 2005 

v Domažlicích…  

     Tak jsme se dohodli. S městem, s aktivními autory prózy a poezie, a to nejen v Domažlicích, ale 

také se členy plzeňského Ason-klubu (dva z nich, tedy já a Marek Velebný, se již stačili prezentovat) 

na konkrétním datu a přibližném (na 90 % platném) časovém rozvrhu Chodského poetického jara. 

Účast na CHOPOJu (jak jsme si s Luckou Popovičovou zkrátily označení jarní akce) přislíbil také 

zpívající poeta Petr Sedláček. Zváni jsou zastupitelé města, kteří nám velmi usnadňují přípravu, 

realizaci a průběh setkání - pan ředitel domažlického Gymnázia J. Š. Baara Mgr. Jaroslav Tobiáš, 

jenž poskytne internát školy jakožto duplikát hotelu pro vás, kteří jste z daleka a rozhodnete se strávit 

druhý dubnový víkend hu nás na Chodsku. Tak tedy, teď to nejdůležitější pro potenciální zájemce - 

účastníky, návštěvníky CHOPOJa … 

     ZAHÁJENÍ: V pátek, 15. dubna 2005 v 16.00 hodin v hudební síni ZŠ Msgre B. Staška 232 

v Domažlicích. (Nebojte se, každého člena budeme očekávat a bezpečně jej uvedeme do přízemních, 

mailto:info@gbl.cz
mailto:darth.zira@centrum.cz
http://sith.mysteria.cz/
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leč útulných prostor budovy.) Poté, kdy si “odbudeme” oficiality, přesuneme se do nedaleké 

restaurace Chodská rychta (cca v 18.00 h), kde můžeme do pozdních nočních (časných ranních) 

hodin jíst a pít, co hrdlo ráčí. Ale tak, abychom následujícího dne, tedy v sobotu 16. dubna od 10.00 

hodin opět plni elánu začali s programem, jenž jsme pro vás přichystali. Přesný “rozvrh” celého 

víkendu nabídneme při prvopočátečním setkání. Veškeré připomínky, návrhy a doplnění budou 

akceptovány, zváženy, prodiskutovány. Prozatím necháváme tuto “maličkost” jakožto překvapení. 

Už nyní můžeme prozradit, že v 19.00 hodin nás všechny budou očekávat ve Veselé Vinárně. Tam si 

kromě dobrého moku a pokrmů můžeme vychutnat také doznívající pocity z předešlých dní, 

zrekapitulovat si nejen víkend, ale třeba celý půlrok, kdy jsme se neviděli… A kdo z vás se rozhodne 

strávit na Chodsku i neděli, a bude-li přát počasí, může si prohlédnout malebné chodské vesničky 

v blízkém okolí města Domažlice.  

     Pokud již nyní víte, že byste s námi chtěli takovýto víkend strávit, potvrďte, prosím, svoji účast 

nejpozději do 17. března 2005 (abychom mohli zajistit počet lůžek a míst v restauracích). Přejete-li si  

být ubytováni např. v penzionu či hotelu, rádi vám i takovouto možnost poskytneme – ovšem na vaše 

vlastní náklady (tzn. 300,- až 600,- Kč za noc) .Ubytování v internátu je samozřejmě zdarma. 

     Prosbička na závěr: Předpokládáme, že ti z vás, kteří se zúčastní našeho setkání, prezentují se 

ukázkami ze svých sbírek, almanachů apod. Žádáme vás tedy, zda byste s potvrzením své účasti na 

CHOPOJu zaslali zároveň 3 – 5 básní či max. dva úryvky. Chtěli bychom z nich sestavit takový malý 

vzpomínkový almanach z  jarních cest po Chodsku. Děkujeme a těšíme se na Vaši odezvu, dotazy, 

připomínky, návrhy a na viděnou. KONTAKT: Simona Váchalová (e-mail: 

Simona.Vachalova@seznam.cz; mobil: 777 267 732) + Lucie Popovičová (Domažlice, 8.2. 2005) 
 

 
* AUTORSKÁ ČTENÍ V PLZNI. 

 
     Od pana ŠABATKY: Na Ason-klub se obrátil nám dosud neznámý pan Šabatka, který by 

v budoucnu rád organizoval komponované pořady s autorským čtením v plzeňské Vídeňce (nám. 

Republiky 21), v Galerii U svaté Anny (Bezručova 18) či v Evropském domě (nám. Republiky 12). 

Zájemci o taková vystoupení se mohou přihlásit na mobilu: 605 826 436. (Plzeň, 10.2. 2005) 

 

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: O vykrádání autora aneb O Theokritovi a jeho idyle 

 

     Život básníka, pohybujícího se výhradně po oběžnicích literárních sfér, nebyl zřejmě nikdy 

idylický. Pokud mu bohové nenadělili mohovité rodiče, musel shánět mecenáše, aby se stal slavným, 

i když byl slavný, musel shánět (či spíše uhánět) čtenáře, a aby byl považován za velkého, musel mít 

velký vzor. Alespoň ve starém Římě to tak chodilo. A snad ironickým úšklebkem marnivé historie se 

stalo, že staletí zanechala větší díl koláče popularity epigonům než onomu prvnímu, největšímu. 

     Kdo dnes zná takového básníka, jakým byl Theokritos? A přece z jeho několika desítek básní 

čerpali, brali, zkrátka opisovali takoví epigoni, jakými byli Vergilius, Ovidius, Horatius, Catullus, 

Petronius (bráno podle hitparády). Theokritos byl básníkem alexandrijské moderny 3. století př. n. l., 

ale než se doplavil do tohoto vyhledávaného pupku světa, známého zhýralými mravy a zjemnělou 

literaturou, vyrůstal na Sicílii, v Syrákúsách. Když přišel do Alexandrova města, v té době mu vládl 

Ptolemaios II., přítel Múz, musel se nutně cítit jako venkovan. Dvůr pověstného tyrana Hieróna II. 

Syrákúského (co u něj pobýval i Archimédés) sice nebyl zrovna vesnickou výspou, ale co to bylo 

proti New Yorku tehdejšího světa! Nadčasovou otázku, jak se v takovém babylónu neztratit, prosadit 

a odít slávou, vyřešil bezmála geniálně: sicilské básnictví vycházející z rustikálního uctívání plodné 

Artemidy čpělo Alexandrijským po exotice, městem zhýčkaní a znudění čtenáři volali po všem 

venkovském. Ovšemže nikoli po opravdovém tvrdém venkovském krajíci, který snad ani střídku 

nemá, ale po tom idylickém, plném zábav, uctívání sladkého Adónida, miláčka samotné Afrodíty, po 

mailto:Simona.Vachalova@seznam.cz;
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pěveckých soutěžích ve vznosném přednesu veršů, po hře na sedmitřtinou šalmaj, po vyvolávání 

Eróta a ovšem po obcování s chlapci a dívkami. Theokritovi se podařilo namíchat dokonalý koktejl. 

Ještě špetku dórského dialektu, pravého, ze Sicílie, ještě trochu přistřihneme k našemu obsahu 

staromódně těžkopádný hexametr, ecce s dierezí (předělem, pauzou) mezi 4. a 5. stopou se čte jako 

dva kratičké verše! Za nějakou dobu se tomu bude říkat idyla (eidyllion, řec. obrázek).  

     Ale tenhle název, který vymysleli scholiasté, čili komentátoři Theokritova díla, se ve starověku 

příliš neujal (kromě scholiastů jej v latině užívá až Plinius Ml. 4,14,9), a tak tomu útvaru v Římě 

vymyslí název ekloga (eklogé, řec. výběr, vypravování, eklogy tedy “vybrané básně”). Protože přece 

jen prodělal při cestě z Egypta do Itálie nějaký ten vývoj (především směrem k stylizaci, ke 

zkonvenčnění), považují někteří dnešní vědci idyly a eklogy za útvary odlišné. Ve starověku tomu tak 

nebylo, už proto, že oba názvy říkají jen, že jde o lyrickou báseň dosti rozmanitého obsahu, která je 

často vedena formou dialogu (od Vergilia byl dialog povinný pro každou lichou báseň takové sbírky). 

Co se týče obsahu, nejznámější jsou dnes idyly bukolské (búkolos, řec. pastýř), líčící stesky a spory 

pastýřů ovcí a koz (ti byli chudší) o to, kdo na příhodném místě (locus amoenus), rozuměj v jeskyňce, 

u křišťálového pramene, či pod košatým bukem kdesi v hornaté řecké Arkádii či Sicílii zvítězil ve hře 

či veršování. Právě tenhle druh proslaví svou sbírkou deseti básní s názvem Bucolica (také Eclogae) 

Vergilius, římský Homér.  
 

Sladce zní šumná hudba pinie – nad vodou tamhle – 

pohleď, pastýři koz! Také šalmaj tvoje zní sladce.                   Theokr. 1.1-2 

Tytire, ty si tu hovíš pod košatou korunou buku, 

z tenké píšťaly loudíš píseň pastýřské múzy.                         Verg. Ekl. 1.1-2 
 

     Ale Theokritos psal idyly i z městského prostředí. Krásný obrázek poskytují Syrákúsanky, dvě 

tlachající ženské, které se zástupem cpou do alexandrijského paláce královny Arsinoé na slavnost 

pořádanou jako každoročně k uctění Adónida, jakožto vegetačního poloboha.  

     Báseň Kouzelnice zase uvádí zaručené praktiky, kterak dostat miláčka tam, kde má být: za úplňku 

spálíte nějaký ten vavřín, třepení z miláčkova pláště a jeho obrázek z vosku, třikrát zavoláte bohyni 

Hekatu a to by bylo, aby z palestry tentokrát nenašel tu správnou cestu!  
 

Milencův krok veď k mému obydlí, kouzelný ptáku! 

Delfis utrápil mne; já na jeho trápení opět 

pálím vavřín: jak rychle se vzňal a hlasitě praská, 

až pak najednou shoří, že prášku nezbude hrstka – 

podobně žárem lásky též Delfis proměň se v popel!  

Milencův krok veď k mému obydlí, kouzelný ptáku! 

Jako ta podoba z vosku teď přízní bohyně taje, 

tak srdce Delfidovo ať láskou roztaje ihned!                       Theokr. 2, 22-29 

Jako tady ta hlína tvrdne a vosk zase měkne 

ohněm jedním a týmž, tak proměň se Dafnis mou láskou. 

Moučnou tluč přidej a zapal vavřín, ať ve smole praská. 

Mě sžírá nehodný Dafnis, já tímhle vavřínem jeho. 

Přiveďte z města, má kouzla, přiveďte Dafnida domů.    Verg. Ekl. 8, 80-84 
 

     Zaujalo vás tohle téma? Nestyďte se, k obdobné básni přivedlo i Vergilia (8. ekloga) i Horatia (5. 

epóda). Obdobně idyla o Kyklópovi, který tentokrát hledá lék na svou lásku, přiměla Ovidia dokonce 

k celé knize (Léky proti lásce). Idyly měly totiž i v té době nezbytné mytologické náměty. 

Nejznámějším Theokritovým kusem byla Helenina svatební píseň, zachycující pověstnou krásku 

uléhající na lože se svým právoplatným, tedy s Meneláem. Báseň povzbudila k epithalamiu také 

Catulla, o Heleně a jiných dámách pak napíše Ovidius své Listy milostné.  

     Ani na oslavu jména mocného příznivce idyla nezapomínala. Theokritos opěval především 

Ptolemaia (č. 17), jeho epigon Vergilius ve slavné 4. ekloze Augusta. Protože v básni chybí jméno 

budoucího spasitele, křesťané si to vyložili po svém, a celý středověk pak ctil Vergiliovo jméno. A 
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nejen středověk, vzpomeňme na božského Danta! Řecky evropští křesťané neuměli, ale i kdyby,  

přece by jim byl velký Theokritos příliš pohanským modloslužebníkem. 
 

- 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! 

Všechno už bylo řečeno, ale ne všemi.  
(S. J. Lec) 

 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Překvapivý obrat v seriálu VANA: 

     způsobilo objevení se nových postav, které zpochybnily předchozí děj a dokonce ho posunuly za 

hranice ČR. Dopřejme si měsíční příděl emocí přinášející i tajemno, zvláště díky novátorskému 

absolutnímu rýmu: 

“U  básnířky ve vaně 

dali šanci  ?vaně. 

Jen ať se tam ráchá 

Neboť její  ?rácha 

Jel na filmák do Rena 

Hvězdou chce být ?rena. 

Přítel myslí na ?nnu 

Remarque letí pod   ?anu 

Pro poetku  velká  ?ána 

Najít náhradního ?ána! 

Nejraději ?ana nebo ?ana 

Přesvědčit ho, že je ?anna! 

Přitom žádná hloupá ?ána! 

Či dokonce černá ??ána!! 

Koho chytí její lanařící ?ana? 

Na vodu či krev se chystá ?ana? 

Pro koho to otevírá se  ??ána? 

Hrobu nebo vnad co  nebeská to ?ana? 

Odpověď  přinese ?ana nebo ?ana nebo ?ana 

Co jsou lesní žínky od ???ana 

Nebo sekretářky od A?ana 

Příště večer nebo  ??ána.” 
 

(Řešení: I-b-R-I-A-v-r-p-D-J-p-n-vr--l-v-br-m-D-H-J-Tom-n- zr)  

(Plzeň, 12.2. 2005) 
- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik, dramatik, herec i režisér Divadla pro Nepřítomného Diváka, žije v Plzni. 

 

* JIŘÍ Č.ULRICH: Ad Plží listárna: 

     Díky dvacáté čtvrté zelené straně únorového Plže jsme se dozvěděli, že výčet jmen na 

památníčcích nepatří jen obětem polí válečných, ale i literárních. Eufemisticky se říká “naši 

hrdinové, čest Vám” a slovo “zbyteční”se už polyká. To příslibové “nezapomeneme” většinou v toku 

času přináší pravý opak. A jak smutně zní ono “nejmenovaní další” na konci abecedního výčtu 

celebrit. Avšak z kladné stránky vzato: potěší tento příslib být vzat do tak noblesní společnosti, které 

se uklání v pohnutí národ, a dává více naděje  živým prstům s perem nebo na klávesnici, než těm, 

které umrtví v duševní hrob otrocká  práce a konzumní shon. Děkujeme za odhrnutí únorového sněhu 

z památníčku, i za pozdrav  a Vaše oceňující poděkování, pane V. N. A tak slibujeme: zachováme, 
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obrníme se! Co jiného nám taky zbývá, když čestné naše honoráře by nečestné obálky naplnit nikdy 

nehodlaly! (Plzeň,12.2. 2005) 

 

* VÁCLAV MALINA: O zakletém Růžičkovi: 

      Před dávnými časy  - někdy na počátku jednadvacátého století – působil na hradě Velhartice jako 

kustod a později organizátor Dnů poezie básník David Růžička. Zval na svůj hrad přední poety a 

literární kritiky, aby se tam účastnili literárního klání. Jen na tři místní sudičky zapomněl. A tak, když 

po jednom úspěšném literárním turnaji a menší pijatici spokojeně usnul na vavřínech v hradní věži, 

dobelhaly se ty uražené klatovské báby do Velhartic. Byly  celé pokryté silničním prachem, který 

v ostré zatáčce zvířil projíždějící básňobus odvážející spokojené literáty do jejich domovů. “Jó, to za 

našich časů jezdili básníci na Pegasu,” zaskřehotala jedna z nich. “A viděli jste v příkopu ty zvratky? 

Zrovna jak na břehu řeky Svratky!” postěžovala si druhá. “Jsou to ochlastové a nedouci, ti Nezvalovi 

vnuci!” konstatovala třetí. Ale to se již se supěním vyšplhaly do nejvyššího patra velhartické věže a 

spatřily spícího básníka Růžičku. A pronesli nad ním tyto skličující soudy: “Za to, žes nepozval nás tři 

sudiženy, budou ti všechny ceny Plže odepřeny!” prorokovala první rozhodčí (obvykle pískala českou 

házenou v Příchovicích). “Za to, žes neopěvoval naše vnady, musíš za trest zhubnout hlady!” 

hudrovala druhá a marně se snažila zapískat na píšťalku zavěšenou na vychrtlém krku. “Nic horšího 

se ti už nemůže stát – jednou si píchneš do Maliny a sto let budeš spát!” vynesla konečný rozsudek 

třetí fotbalová sudí a snažila se básníka nakopnout ošpuntovanou polobotkou. V tu ránu kopačkou se 

vše proměnilo: báby zmizely a celý hrad zarostl neproniknutelným maliním. (On totiž D. Růžička si 

do Maliny v časopisu Plž 2/2005 nejenom píchl, ale i pořádně rýpl!) 

     Po stu letech se jedna mladá a pohledná studentka českého jazyka a literatury na Zpč. univerzitě 

v Plzni, pravnučka slavné a krásné básnířky Ireny Velichové (dále jen I. V.), probírala archivními 

výtisky časopisu Plž v rámci své diplomové práce na téma Stoletá cesta Plže k srdcím 

spanilomyslných čtenářek. Po odchodu šéfredaktora Vladimíra Novotného, který byl jmenován 

profesorem na katedře bohemistiky Pchong-Jangské univerzity, se totiž Plž stal výhradně ženským 

časopisem. Tak tedy pravnučka I.V., držitelka prestižní ceny Literární deštník, narazila v jednom 

z prvních ročníků Plže na program Dnu poezie ve Velharticích a byla jím tak vzrušena a okouzlena, 

že zatoužila toto místo osobně poznat. Marně však  hledala v turistických mapách, dočetla se jen, že 

místo, kde stával hrad, je nepřístupné, zarostlé bujným malinovým porostem a jakékoliv pokusy ho 

vymýtit se setkaly s naprostým nezdarem. Ale pravnučka I.V. se nezalekla. Vyzbrojila se výkonným 

křovinořezem a odjela do Velhartic. A hle, sotva vyšla na kopec, kde stával hrad, a spustila motor 

křovinořezu, maliní se začalo před ní samo rozestupovat a ona lehce stoupala až do posledního patra 

velhartického hradu. Tam spatřila na uschlých a částečně uhnilých vavřínech spícího štíhlého 

jinocha oblitého září  zapadajícího slunce. “To bude jistě David Růžička!” blesklo jí hlavou. “Ach, 

ten je krásný,” šeptla, neodolala pokušení a políbila ho na mírně pootevřená ústa. Jaké však bylo její 

překvapení, když mladík bystře reagoval a přitáhl si ji na své vavřínové lože… 

     Na svatební cestu jeli na zámek Líčkov u Loun, kde je osobně přijal ředitel Muzea Oskara Brázdy 

Václav Malina, nedávno odblokovaný z betonové hybernace (kam ho mimochodem před sto lety uvrhl 

za pomoci party Ukrajinců právě David Růžička), kterému byl post ředitele tamějšího muzea udělen 

jako doživotní trest za zveřejnění neslušných básní a pochyby o uměleckých kvalitách malíře Brázdy. 

Ale polepšil se, dával si pozor na jazyk a maloval po vzoru Mistra, kterého měl teď denně na očích, 

jen samé srozumitelné alegorie. I mysl básníka Davida Růžičky se vyjasnila. Po stoletém spánku, 

který mu posloužil i jako skvělá odtučňovací kůra, si znovu a znovu pročítal všechna čísla časopisu 

Plž, přečetl si i báseň Christiana Morgensterna Estetická lasička a jeho mozek vydatně zúrodněný 

pegasovým trusem vydal ještě mnohá skvělá literární díla. A tak i pro něj vše šťastně skončilo. Jenom 

tu cenu Plže nedostal, neboť tam směly publikovat výhradně jen dámy. VAM (Plzeň, 14.2. 2005) 
- V. M. (*1950) je výtvarník, pedagog a příležitostný básník, nyní působí jako ředitel Galerie města Plzně. 

 

* ILONA GRUBEROVÁ: Chtěla bych potkat střihače břečťanu aneb Nad malou knížkou 

Lucie Koutné: Věčně zelené snítky břečťanu, pnoucí se poetickým příběhem Lucie Koutné, jakoby 

symbolizovaly svou barvou naději pro všechny lidičky běžící maratón současné doby: rychle za svým 
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cílem, stále výš, tam, kam se neustále vypíná i vzrůstající břečťan. Ale čím by byl lidský život bez cíle? 

Dilema, které prožil každý z nás, prožívá i čtenář malé knížky Lucie Koutné Střihač břečťanu. 

     Hlavním hrdinou příběhu je Auguston, povoláním střihač břečťanu. Právě se přistěhoval a 

seznamuje se s novými sousedy: s “rozevlátým” básníkem Alexandrem, jemuž je přítelem od prvního 

okamžiku, s hudebníkem Petrem a jeho “krásnou Annou” (že by podvědomá inspirace Rozmarným 

létem?), s workoholikem Martinem a jeho ženou Lindou i s přebohatým panem Goldmanem. Všechny 

postavy jsou pěkně lidsky zabarveny do černobíla;  ty přece jen o něco černější žene “zvědavost, co je 

nahoře”, tak zní milosrdné vyjádření střihače břečťanu o bezbřehé ctižádosti mnoha lidí, ctižádosti 

zničující sebe i druhé. Ale i ti najdou s pomocí Augustona ve svém nitru střípky alabastrových váz 

citu, které třebaže po dlouhé době poslepované, se opět zaskví, aby zkrášlovaly a “zateplily” život. 

     Příběh, rozčleněný na několik kapitol – setkání, je myšlenkově i formálně vyvážený. Atmosféra 

vyprávění je ojíněná pohádkovým nádechem; snad je to tajuplně kouzelnou postavou střihače 

břečťanu, snad dobrým koncem, v němž ale “šťastná náhoda” hraje roli jen v míře únosné i pro naši 

každodenní realitu (setkání v supermarketu, kde každý tajně kupuje dárek svému blízkému). 

     Dialogy plynou samozřejmě, dokazují autorčinu jistotu při užívání přímé a nepřímé řeči s bohatou 

volbou sloves. Snad jen obsah některých replik je někdy až příliš poplatný běžné mluvě našich 

chodníků (např. “Dobrá, tak jsme se představili, a co si přejete?”, jinde “To víte, že si dám kafe, a 

hluchý taky nejsem.”). Nesystémové, a tedy stylisticky nefunkční použití této mluvy je rušivým prvkem 

především u postavy Augustona, který svou sítí citlivých filozofických úvah splétá všechny postavy 

k sobě (srovnej repliky viz výše s např. “Dejte si ucho až ke květu té rostliny a uslyšíte, jak dýchá.”). 

Tak jako svými nůžkami dává tvar rostlinkám břečťanu, aby potěšili lidské oko i duši, stejně svým 

přístupem k životu tvaruje duše lidí, které na své pouti světem potká, aby i ony duše bylo radost 

potkávat. 

     Člověk musí jít určitým směrem, k určitému cíli, a třeba i kamsi k výšinám na obzoru, ale nesmí 

zapomenout dívat se na lidi, kteří stojí kolem něj, i jeho břečťan citu má mít lístky věčně zelené. 

Nepochybuji o tom, že Lucie Koutná, které Auguston vypráví svůj příběh, už svého střihače břečťanu 

skutečně potkala. Kéž bychom i my ostatní měli takové štěstí! Ilona Gruberová (Plzeň, 21.2. 2005) 

 

* MILAN ŠEDIVÝ: Závěrečné teoretické teze: 
     První generací Ason-klubu (z významnějších) byli tito bujaří literáti: Martin Šimek, Jan Sojka 

(generační mimoň), Tereza Jandová (částečný generační mimoň), David Růžička, Libor Pinl (později 

pod pseudonymem David A. Šakal). Teoretikem generace byla Helena Šlesingerová. Do tzv. 

“mezigenerace” patří: Vladislav Hřebíček, Tomáš T. Kůs, Kateřina Kašáková, Milena Písačková a 

Milan Šedivý. Činnost mezigenerace byla zahájena v okamžiku, kdy se Hřebíček přihlásil za člena 

Ason-klubu.  

     Díky přílivu jmenovaných tvůrčích individualit do klubu a díky práci Heleny Šlesingerové se 

potvrdila mnohem větší životaschopnost Ason-klubu oproti Klubu mladých autorů.  

     Teoretikem mezigenerace jsem já.  

     První generace s mezigenerací projevovala součinnost – individuálně. První generace uvnitř 

příliš velkou součinnost neprojevovala pro přílišnou rozdílnost individualit. První generaci 

s mezigenerací lze považovat za jednolitou vzhledem ke společnému věku jejích členů.  Největší 

konjunktury dosáhla 1. generace s mezigenerací na jaře 2001, kdy se mladým literátům podařilo 

prosadit díky 10. výročí jejich klubu na stránky celorepublikových periodik (www.dobraadresa, 

Magazín UNI, MF Dnes, Salon Práva, dnes již zaniklé Nové knihy atd.). Generace s mezigenerací 

jsou potvrzeny tím, že si ve svém okruhu vybudovaly nejen svůj časopis (Studentský Fénix), ale i 

posluchačské zázemí vlastních autorských čtení (Šimek v přízemí Plzeňského biskupství, Pásmo 

poezie, “Je nás pět” a “Bylo nás pět” v Jabloni – Divadlo Štěstí Pod lampou, Jandová – ve 

Valašském Meziříčí). 

     Činnost první generace s mezigenerací ukončila své vrcholné období činnosti: 1. Dnem odchodu 

Davida Růžičky ze studovny PF ZČU. 2. Dnem odchodu Milana Šedivého a Vladislava Hřebíčka 

z Plzně. 3. Dnem přestěhování se Tomáše T. Kůse do Prahy. 4. Dnem ukončení pracovního poměru 
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Davida A. Šakala na PF ZČU. 5. Dnem svatby Terezy Jandové. 6. Dnem, kdy se Martin Šimek 

odstěhoval do Dobřan. 

     Nyní je na pořadu dne vyhlížení tzv. “druhé generace” Ason-klubu. 

     Nevalné výhledy 1. generace s mezigenerací, které nastanou po jejím rozchodu: David A. Šakal 

přestane definitivně básnit a bude v budoucnosti dojíždět na služební cesty do Ósaky, aby 

Japončíkům vykládal, že středoevropské technologie mají co do sebe. Bude jim to podávat záměrně 

stejně drastickou dikcí, jakou jsou podávány jeho básně – to ze sebe nevymaže. Kateřina Kašáková 

skončí tak, že napíše jednu dvě básničky do roka. Bude je ukládat do šuplíčku, ale nikdy nevydá. Stane 

se po boku Šakala drsnou nekompromisní středoškolskou profesorkou, o níž budou pokoutní huliči 

marihuany prohlašovat, že je to “hrozná megera”, ale nakonec přijdou na to, že není, že blbí jsou 

oni, kdežto ona hrozně chytrá. Milena Písačková bude nadále psát básně, ale co je důležité, stane se 

špatnou novinářkou. Nakonec pozná, že novinařina není nic pro ni, a začne se živit úplně jiným 

oborem, než jaký vystudovala. Bude to mít co dočinění s rámem kola. Tomáš T. Kůs dopadne ze všech 

nejhůř. Stane se z něj vlivem pražského prostředí strašný bohém a furiant. Niterně bude přesvědčen o 

tom, že je veliký básník, ale veřejně to bude popírat a prohlašovat, že mu je, nebo není básnictví 

ukradené podle toho, jak budou, či nebudou kritikové dorážet na jeho čím dál mizernější básnické 

tituly. Pro Milana Šedivého v té kouli, kterou mám před sebou, vidím ubohoučký singl život 

způsobený skutečností, že neupustí od svého ideálu. I když sem tam nějakou tu báseň stejně jako 

Kašička napíše, jeho budoucnost bude úplně úplně jiná – neutěšená a neúspěšná, než jakou si vysnil. 

Ale přejde na prózu. Hřebíček stejně jako Šimek (Šimek psát nepřestane) nakonec dopadne ze všech 

nejlíp. Přestane psát úplně, stane se řádným občanem kvůli své snoubence a dobře udělá, protože na 

něj má kladný vliv. Jako policajt – znalec poezie zajistí rodině slušné živobytí, dostane šarži a bude 

sedět pěkně v teplíčku někde v zaprděné kanceláři. Oj, proč mě osud neučinil Hřebíčkem! 

Nejšťastnějším z generace! Jo, a Jandovou vykopou na konci 21. století (přesně 2094) jako historický 

literární objev! Takže archivovat!  

     Ason-klub čeká rozpad ve třetí generaci, kdy se proti vedení své matky postaví velmi ostře mladý 

opoziční buřič, mluvčí nastupující generace píšící pod pseudonymem  Adam A. Kůs. Celou situaci se 

bude snažit neúspěšně zachránit děvče z někdejší druhé generace, které nastoupí na Helenčino místo, 

ale nemajíc pražádné charisma, nedokáže k sobě novou generaci přitáhnout. Což naopak pro Adama 

A. nebude zase žádný problém.  

     Tolik má koule. Nuže hňácejte se, hňácejte, vy generace po nás. (Dubí, 22.2. 2005) 

- 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. 

* LUBOŠ VINŠ: Třeba nám kritiky: 
      Musím říci, že mne poslední dobou v Listech nejvíce pobavily kritiky, rozbory děl a hlavně reakce 

na ně. Žel, tento žánr možno v PLŽi zatím považovat spíše za popelku. Nedivím se. Špatně napsanou, 

špatně pochopenou kritikou může člověk ztratit kamaráda, získat si několik vlivných nepřátel. A 

vůbec, jak reagovat na kritiku, když již slovo samo zní tak odbojně? Jakoby se jednalo o cosi zlého. 

Nuže tedy, jak? Dle mého psaním, vážení autorové, přece psaním! Oblažit cibulku nitra další lázní 

skvělých myšlenek! Zhojit se sestupem do inferna slov. Ale jak se říká: na každém šprochu pravdy 

trochu. Možná stojí za to i popřemýšlet o těch bolestných nechutnostech, kterými mne jistý či jistá xy 

oblažili. Nemusí se vždy jednat pouze o zlovolný výmysl. Avšak kritikou nemyslím zkritizování. To by 

dokázal každý. Za kritiku považuji zodpovědné posuzování. Hledání toho dobrého, co slibuje jistý 

vývoj, a jakoby na okraj poukázání na nedostatky. Chvála ruku v ruce se zatracením. V tom vidím 

pravé tvůrčí napětí schopné autora vybičovat k touze psát dál, nandat jim to! Sluší se, aby i s 

dobrou kritikou (pozor, ne nutně kladnou!) autor díla vždycky projevil trochu nespokojenosti. Někdo 

se mu snaží vyrvat, urvat, kus vydobytého území, což vždy bolí. Zase na druhé straně, kolikrát 

v dějinách literatury se již kritikové sekli! Autoři jimi zatracovaní vesele na nás pomrkávají 

z literárního nebe. A kolik kritiků na nás takhle pomrkává? Ovšem dát kritice za pravdu alespoň 

v něčem, to chce také notný kus odvahy! Nás, pisálky (nechci urážet, někdo má i na víc) považují 

protinožci (pro jistotu: spoluobčané jimž není zcela vlastní zacházet s imaginací) ne tak docela 
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neprávem za přecitlivělé. Ano, vnímáme tragický pád listu z koruny stromu ještě před tím, než se 

uděje. Jak jinak bychom mohli psát? Proto nás, citlivky, odsudek někdy tak lehce dostane. 
     Ale co když se nestane nic? Co když naše úsilí o nápravu světa nevyvolá žádnou odezvu? Ach, ta 

hrůza mlčení, lhostejnosti. Nic, ani slůvko! Nikdo se neozývá, jenom vítr bere dech. Pak si autor 

právem připadá zbytečný, zneuznaný. Nikdo do něho nešije, nikomu není trnem v oku, nikdo jej 

nechválí. Nikdo nad jeho veledílem netiká rozpaky. To snad aby si raději do papíru balil svačinu! 

Psát pro budoucí generace přece nikoho nebaví. 

     Nemyslete, když se někdo k sepsání kritiky odhodlá, nemá to zrovna lehké. Pokud chce být 

upřímný, píše subjektivně, pokud by chtěl být objektivní, čeho se vlastně držet? Klasiků? Mnozí z nich 

byli ve své době zatracováni. Brát ohled na potenciálního čtenáře díla? Na jakási kriteria, zákony 

tvorby? Zbývá ještě zmínit rozum, sečtělost, erudici, cit a v neposlední řadě lásku! Stejný druh 

přelétavé lásky, který vyznáváme my, v přítomnosti bílé stránky nutkavě neklidní tvorové. 
I kritik potřebuje, aby ho za jeho dílo někdo pohladil, podrbal za ouškem, utvrdil v tom, že vykonává 

záslužnou práci. Jinak nám zatrpkne a sesype kritiky horší a horší. Nechci však vnucovat myšlenku, že 

i ke kritikům můžeme přistupovat kriticky. Takto řečeno, mi to připadá blbé. Pokud se jedná o kritiku 

bez postranních úmyslů, kterou autor nesmolí pouze pro sebepovznesení, avšak v určitém souznění 

s autorem (snad chápete, že nemám na mysli servilnost ani obdiv, ale také ne povznesený odsudek), 

taková ani nemůže být špatná. Ale jak nenápadně ponouknout, že určitá místa tedy opravdu ne, aby 

nám autor hned nevzal do zaječích? Kritika by přece měla autorovi cosi naznačit, postrčit ho. Pomoci 

najít vlastní cestu. V žádném případě ho nestrkat někam, kam si kritik myslí, že by se měl dostat. 

Někteří kritikové, aby dosáhli svého, se, filutové, sami za zajíce převlékají!  
     Autor je tvorem svébytným a ve své podstatě vlastně nepochopitelným. S trochou blahovolného 

přehánění se dá považovat za geniální senzor tušící netušené. Hm, teď jsem ti, kritiku, asi moc 

nepomohl. Tak jo, autora můžeme považovat za stejně chlupaté a bezbranné stvořeníčko jako třeba 

křečka. Vlastně plujeme na jedné lodi, ne? Vy nás potřebujete a my vás potřebujeme. Jenom, prosím 

vás, naše díla čtěte! Co na tom, že někdy trošku drhnou. Vždyť se může stát, že budete našimi jedinými 

čtenáři! Cítíte tu zodpovědnost? 
     Ano, milí autoři básníci, romanopisci, pisálkové. Važme si kritiků, hýčkejme si je! Otupme jejich 

zoubky přitakáváním, úsměvy. Ani uznalé poplácání neuškodí. Kritiky čtěme s úctou, s uznalým 

pobrukováním. Co na tom, že naše úsilí tolik hany a tak málo chvály nezasluhuje. Ale hlavně, pišme!  

     Cha! Dokud mne neskolí nepřízeň osudu, dokud mne nedostanou násilničtí tupci, dokud se sám 

nestanu tupcem (neberte prosím ohled na moji namyšlenost), budu psát. 
     Proto taste, páni kritikové! 
      P.S:  
     Neodpustím si malý dovětek. Ach, jak mne to po léta trápilo! Jak ucpaná střeva požírala sídlo 

soudnosti v mozku! (Alespoň člověk ví, že mozek má!) Asi tak před 15 lety se mi podařilo vydat 

vlastním nákladem samizdat, s nadsázkou “román“, Iljova dobrodružství, díl 1. Výsledek to 

mnohaletého bujného přepisování. I když v té době již samizdat ztratil přívlastek zakázaný, oblažila 

mne patřičná pýcha. Ejhle, světlo světa spatřila kniha, napadlo mne tehdy. A tak nezbylo než ji 

snaživě zaslat do jednoho z tehdejších oficiálních literárních periodik, kde se objevovaly informace o 

vyšlých knihách a občas i kritika na takováto dílka, a napjatě čekat, co se bude dít. Ne, že bych si 

připadal jako spisovatel, to mne přešlo již v osmnácti, ale šlo mi spíše o potřebu reflexe. Namísto 

kýžené reflexe však přišel nečekaný úder z křoví. Anebo jak chcete, v cestě stál ledovec a můj Titanic 

poslal ke dnu. Někdo si potřeboval zvýšit sebevědomí a prostřednictvím téhož periodika mi napsal asi 

toto: Z názvu usuzuji, že se autor chystá napsat i druhý díl (autor ho pak navzdory odsudku skutečně 

napsal). Ale já mu doporučuji, aby nás toho ušetřil. Podobných blbostí již bylo napsáno dost. A 

několik dalších velice příjemných, téměř osobních útoků. Žádný rozbor díla či něco podobného. Dalo 

se snadno poznat, že můj “román“ nečetl snad vůbec, nebo jenom velice povrchně. Že ho jinak ani 

nechtěl číst! O snaze cosi pochopit ani nemluvě. A co teď? Padnout na prdel a rvát si zbytky vlasů? 

Rozkaceně odpovědět?  
Ano, já věděl, že moje dílko není zdaleka perfektní, ale právem jsem čekal něco jako: tady ubrat plyn, 

tady přidej, tohle by mohlo bejt dobrý, na tohle nemáš, atd. Ne chválu nebo obdiv, ale z fundovaného 
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literárního periodika fundovanou kritiku. Dostalo se mi téměř nenávistného blábolu. Zvítězila třetí 

možnost: někoho, kdo se za kritika nedal považovat ani vzdáleně, kdo mi spíše připadal jako zoufalec, 

který by rád něco sám napsal, ale neví jak na to, ignorovat. Možná, že se chtěl od mojí mrtvolky 

odrazit na literární parnas, a nebo mu zdrhla milenka. Ale fuj, již jsem mu to dostatečně nandal a tak 

ho teď nechám žít. Vidíte? Nemají to lehké, ti kritikové. Z popsaného též plyne, že autor má odstup od 

všeho možného, jenom ne od kritiky veledíla, jež zplodil sám. 
     Přes počáteční rozhodnutí zmíněnou nekritiku ignorovat, člověku to nedá. Musí se znova zamýšlet. 

Nemůže úplný odsudek mít v něčem pravdu? Když si onen román čtu dnes, hrozně rád bych dlouze 

škrtal. Některé vynálezy však mohu navzdory času odklepnout. Když se to vezme kolem a kolem, tak 

mi ona kritika-nekritika vlastně pomohla. Díky ní mne dokonce jednou zařadili na seznam 

neoficiálních autorů.  

     Při hledání osobitého výrazu (o nic jiného vlastně nejde, že) někdy neuškodí přerazit se o záludně 

nastavený mantinel a odkutálet se dílem setrvačnosti nechtěného o kousek jinam. Tedy, lepší kritika 

blbá (tím se samozřejmě nechci nikoho dotknout, protože sám bych se kritizovat neodvážil), než 

žádná. Onen úděs či s infarktem hraničící mrazení někdy posouvá věci tam, kde mají být. Ano, život, 

zvláště pak kritici se s námi nemazlí, ale proč bychom kvůli tomu měli přestat psát? Tedy taste, 

pisálkové! (Blatná, 24.2. 2005) 
- L. V. (*1959) je básník a prozaik, žije v Blatné, působí jako soukromý učitel angličtiny a překladatel. 

 
* Jiří Č. Ulrich: Divadlo a metafora: 

     Na celostátní přehlídku divadel jednoho herce a monologů jsem nepostoupil. Inu, lišáku, kyselé 

hrozny! U monologů mě to mrzí, neboť mi bylo vytknuto pouze to, že jsem se otáčel spíš k princezně 

než k divákům, a tedy slova unikala. Vítězný Aristofanův Pták se sice natřásal barevným peřím a text 

hezky plynul, ale nechal mě chladným (snad kdyby to byla ptačice!). 

     V divadlech jednoho herce se skláním před výkony soupeřů: Vratislav Mikan starší, hrající 

Daňkovo historické téma, hýřil rekvizitami, paňáci, úbory, bylo ho plné jeviště v mnoha podobách, 

výbušně i dojemně. K. H. Borovského Křest svatého Vladimíra byl šibalsky zahrán šibalským hercem 

ve stylu kramářských písní, s vtipným převtělováním vypravěče a vynalézavou prací s plochými 

loutkami podle Lady. 

     A já: nu co: noc a samotář ve dvou osobách zloděje a hlídače s imaginárními rekvizitami? 

Porotou bylo řečeno, že jim to místy unikalo (byť text měla předem k dispozici), prý příliš košaté. 

Paradoxy sice chápány, metafory už ne. Jsem zřejmě příliš nasycen asoní vůní poezie a prózy a v 

divadle musí být metafora po lopatě. Bohužel miluji hříčky, podobenství a podtexty, a ty zřejmě 

nebyly přečteny. To, že v noční samotě divadla se v starém opuštěném člověku probouzí trocha poezie 

a filozofie a touha najít přátele, ten cit empatie mezi protipóly (zloděj - hlídač), touha po snu (zde 

třeba o dceři v podobě princezny) je zřejmě na jevišti bílá vrána v cizím jazyce pro dnešek. Ale co mě 

opravdu naštvalo a roztesknilo současně: že nepadlo ani při hodnocení, ani po hodnocení slovo o 

smyslu, o čem to je a proč, natož pak rada, jak jinak a co lépe. Že jsem hrál autorský text bylo spíše 

na škodu, neb vždy vítězí osvědčené a všeobecně známé texty s málo podtextu. Prostě: byl jsem jako 

Milouš-kůl v plotě tam i v autě na zpáteční cestě z Horšovského Týna s dvěma porotci. Ani koncem 

hole nezavadili... 

     Ale teď dvě metafory, jejichž rozluštění nemohu chtít od poroty a ani od běžného diváka, ale od 

básníků a prozaiků ano: 1. Proč zloděj a hlídač (na levé straně jeviště já = zloděj, na pravé 

já= hlídač) mají oblečen bílý plášť? - 2. Smutná princezna po sobě nechá šáteček se slzami. Zloděj, 

který tuto princeznu rozveselil, si jej strčí do zevní náprsní kapsy jako zelenou kytici. Porota nemohla 

pochopit, proč v okamžiku, kdy přejdu doprava a hraji krále - otce princezny -  nechávám tento 

šáteček v kapse. Řekněte mi, o čem je tato metafora nebo proč je to špatně. V předchozím textu jsem 

hodně napověděl. Díky. (Plzeň, 24.2. 2005) 

 

* TAŤÁNA VROBLOVÁ: Vím, že nic nevím, ale dělám, co se dá: 

     Je naprosto logické, že my, odchovanci poslední agónie soc. státu (absolvovala jsem r. 1988), 

jsme byli pasováni na odborníky způsobilé učit českou literaturu, přičemž nám byly stanoveny tak 
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úzké mantinely, že například já o své odbornosti pochybuji téměř neustále. Nemíním si ovšem sypat 

hlavu popelem a vrátit diplom. (Nakonec ani čelní představitelé státu mi v sebekritice nejdou 

příkladem…). Mám metodu zvanou pátrání po autorech, což mi ovšem nezabrání v následující 

zkratkovité analýze:  

     Na vysoké škole jsme se nedozvěděli pranic jasného o trojím proudu literatury na našem území 

(totiž o české, německé a židovské literatuře). Učebnice sepsané pány typu Rzounek či Hrabák 

nejenže nejrůznější autory ignorovaly (namátkou jmenuji: Mordechaj Langer, L. Moníková a  všichni 

emigranti, J. Čep, J. Zahradníček), ale i ty povolené nakašírovaly, jak se to zrovna hodilo vládnoucí 

ideologii a jejím tupým cenzorům. Byli jsme formátováni procesem zatajování a démonizací jiných 

názorů než toho jediného “správného”. 

     O světové literatuře ani nemluvím. Za to, že o ní vím alespoň základní zlomek, vděčím rozsáhlé 

knihovně své sečtělé a osvícené maminky. Také přednášky doc. V. Viktory byly  světlem v naprosté 

tmě. Měla jsem štěstí i na střední škole, když např. v roce 1981 odučil prof. Petřivalský na chebském 

gymnáziu Franze Kafku a ještě nám předčítal ukázky z Procesu.  

     Teď, když procházím všemožná knihkupectví, zvláště ta pražská, zjišťuji svou propastnou 

nevědomost. Největší vztek mne pravidelně jímá, když najdu autora, který je “obecně” známý zhruba 

od roku 1950 a u nás se začal překládat teprve nedávno. Nejjasnějšími příklady jsou autoři píšící v 

jidiš nebo hebrejštině. O kom mluvím? Třeba o Singerech, Aaronu Appelfeldovi nebo o Ruth 

Bondyové.  

     Zvláště paní Bondyová, pocházející z Čech a žijící v Izraeli, mne zaujala nejen svou příjemnou a 

narozdíl od jiných podobných textů velmi sympatickou autobiografií (Víc štěstí než rozumu, nakl. 

Argo, Praha), ale i monografií Edelstein proti času, kde vysvětluje mechanismy a příčiny toho, že se 

Židé v Evropě nemohli ubránit obludnému sociálně-průmyslovému inženýrství, které vyústilo v 

tragédii šoa.  

     Vůbec mne týrá má nevědomost o tzv. světové literatuře 20. století, zvláště té, o níž se u nás v době 

mých studií mlčelo. Myslím, že by tady v Plži neškodilo občas podebatovat nad současnými autory, 

kteří překračují úzký rámec regionu. Kupříkladu já bych začala třeba se zmíněnou Ruth Bondyovou. 

Výběr je ovšem zcela nekonečný. T. Vroblová (Horní Bříza – Plzeň, 25.2. 2005) 
- T. V. (*1962) je básnířka, žije v Horní Bříze a pracuje jako učitelka češtiny na SOŠ obchodní v Nerudově ul. v Plzni. 

 

 

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25.3. 2005. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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