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Křivolaké housle 

aneb 

O XIV. ročníku Literární soutěže 

studentů západočeských středních škol 2005, 
 

kterou vloni na podzim vyhlásily: 

 

Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí  

(Tereza Homulková a Veronika Kůsová, kvinta B) 

a  Ason-klub, literární klub mladých a nezavedených autorů Knihovny města Plzně. 

 

 
       Nápad vyhlásit literární soutěž pro studenty západočeských středních škol se poprvé objevil na 

podzim roku 1991. Původcem myšlenky byl Pavel Simon, tehdejší student 3.C Gymnázia v Plzni na 

Mikulášském náměstí. Prý tajně doufal, že jeho aktivita může příznivě ovlivnit známku z češtiny... V 

březnu téhož roku byl v Knihovně města Plzně založen Ason-klub, neformální klub pro nejmladší 

autorskou generaci. Spojili jsme síly a v roce 1992 se navzdory všem pochybnostem konal první ročník. O 

tom, že jde doopravdy o soutěž mladých lidí, svědčí jména garantů pod hlavičkou gymnázia - žádný učitel, 

nýbrž Tereza Homulková a Veronika Kůsová z kvinty B - a také jména převážně mladých porotců. Průběh 

soutěže závisí na bezplatné práci, ochotě a odpovědnosti všech zúčastněných. Texty se zasílají na adresu 

gymnázia, administrativu a přípravu vyhodnocení zajišťuje knihovna. Pavel Simon je nyní právníkem a 

jeho soutěž proběhla už počtrnácté... Jaké místo zaujímá mezi tolika jinými soutěžemi? Že bezvýznamné? 

Myslíme si, že naopak. Vždyť mnozí z těchto autorů soutěží poprvé v životě! Možná se vůbec poprvé 

odvážili pustit se se svou tvorbou do světa a porotci jsou jejich prvními čtenáři? Je pro ně důležité se toho 

kroku odvážit (třeba s pomocí učitelů či rodičů). Pootevřít ty dveře. Přesvědčit se, že nejsou sami takto 

literárně “postiženi”.  Porovnat svou tvorbu s druhými. Získat rady a nové informace. A slyšet cizí 

názory. A možná zvítězit (zatímco v jiné soutěži by nejspíš vedle starších a zkušenějších neměli šanci)? 

Doplnit tvůrčí energii. Být motivováni. Být při tom. Poprvé ...   
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     14. ročníku Literární soutěže studentů západočeských středních škol se zúčastnilo 57 

mladých autorů z 24 středních škol. (Pro srovnání to bylo: 40 autorů v r. 1992, 71 autor v r. 1993, 101 

autor v r. 1994, 66 autorů v r. 1995, 64 autoři v r. 1996, 67 autorů v r. 1997, 97 autorů v r. 1998, 89 autorů 

v r. 1999, 74 autoři v r. 2000, 16 autorů v r. 2001, 56 autorů v r. 2002, 56 autorů v r. 2003 a 87 autorů v r. 

2004.) Tj. 42 dívky a 15 mladých mužů. V oboru poezie soutěžilo 30 autorů, v oboru prózy 33 autoři a v 

oboru ilustrace k vlastnímu literárnímu dílu 5 autorů. Osm autorů obeslalo zároveň více kategorií. 

Osmnáct autorů bydlí nebo alespoň studuje přímo v Plzni. Z letošních přihlášených čtyři již patří mezi 

členy Ason-klubu. Nejmladšímu letošnímu účastníku bylo 14 let, nejstaršímu 20 let, nejvíce zastoupeni 

byli osmnáctiletí  – 18 soutěžících. 

  

 

Texty posuzovala porota ve složení: 
 

     Martina Bittnerová (básnířka, prozaička a organizátorka literárního života z Prahy, šéfredaktorka 

Nerawebu), Mgr. Svatava Heinlová (básnířka a překladatelka, odborná asistentka na katedře anglického 

jazyka a literatury Filozofické fakulty ZČU v Plzni, členka Ason-klubu), Tereza Homulková (studentka 

Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám., organizátorka soutěže), Josef Korous (prozaik z Losiné, pracovník 

Charity Plzeň, člen Ason-klubu), Mgr. Šárka Kuschová (učitelka německého jazyka a hudební výchovy 

na Gymnáziu Plzeň, Mikulášské nám.), Veronika Kůsová (studentka Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám., 

organizátorka soutěže),  Lomi (pseud., básník a prozaik z Plzně, člen Ason-klubu), Ing. Jan Macháček 

(básník, zástupce nakladatelství Paseka Praha), Mgr. Milena Písačková (básnířka a prozaička z Plzně, 

lektorka angličtiny a češtiny pro cizince, členka Ason-klubu), Vladislav Podracký (básník, prozaik a 

publicista z Karlových Varů, člen Ason-klubu), Vladimír Bidlo Průcha (organizátor kulturního života, 

člen Ason-klubu), Mgr. Evžen Růžek (učitel českého jazyka na Gymnáziu Plzeň, Mikulášské nám.),  

Mgr. Helena Šlesingerová (básnířka, členka Obce spisovatelů a Střediska západočeských spisovatelů, 

pracovnice Knihovny města Plzně, předsedkyně Ason-klubu), Ing. Jiří Č. Ulrich (básník, prozaik a 

dramatik z Plzně, člen divadla Amceth a člen Ason-klubu), Simona Váchalová (básnířka a organizátorka 

literárního života na Domažlicku, posluchačka Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, členka Ason-klubu), 

Jan Vavřička (prozaik ze Stříbra, člen Ason-klubu), Marek Velebný (básník a prozaik z Plzně, člen 

Ason-klubu), Mgr. Taťána Vroblová (básnířka, prozaička a esejistka, učitelka českého a anglického 

jazyka na SOŠ obchodní v Plzni, Nerudova ul.) a Martin Zajíček (básník a prozaik z Domažlic, člen 

Ason-klubu).  

 
     Porota byla tedy celkem devatenáctičlenná a zahrnovala spisovatele a zástupce organizací, jež se 

zabývají knižní kulturou, učitele literatury, mladé literární tvůrce se zkušenostmi z řady soutěží i mladé 

lidi, kteří texty hodnotili převážně z pohledu vrstevníků a čtenářů. Jednotliví porotci mohli posuzovat 

všechny kategorie, nebo si vybrat kteroukoli z nich. Prozaické práce četlo 11 porotců, básně 10 porotců a 

ilustrace viděli 3 porotci. Každý z porotců měl navíc tradičně právo udělit osobní cenu textům, které ho 

zvláště zaujaly. 
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Západočeské střední školy byly v soutěži zastoupeny počtem soutěžících: 
 

Gymnázium Aš …………………………………………………………………………………………… 1 

Gymnázium J. Š. Baara Domažlice …………………………………………………………………..…. 11 

Gymnázium Cheb ………………………………………………………………………………………… 1 

První české gymnázium Karlovy Vary ………………………………………………………...…………. 2 

Gymnázium J. Vrchlického Klatovy ……………………………………………………………………… 6 

Gymnázium Ostrov nad Ohří ………………………………………………………………………..……. 2 

Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. …………………………………………………………………..…. 1 

Masarykovo gymnázium Plzeň ………………………………………………………………………..….. 2 

Gymnázium a SOŠ Rokycany ...........................................................................................…....................... 1 

Gymnázium Sušice ……………………………………………...………………………………………... 1 

Gymnázium Tachov ………………………………………………………………………………………. 1 

Hotelová škola Mariánské Lázně …………………………………………………………………………. 4 

Konzervatoř Plzeň ………………………………………………………………………………..……….. 1 

Obchodní akademie a Gymnázium Chodov ……………………………………………………………… 1 

Soukromá střední odborná škola BEAN Staňkov ……………………..………………………………….. 3 

Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček Plzeň …………………………………………... 2 

Střední odborná škola prof. Švejcara Plzeň ………………………………………………………………. 4 

Střední pedagogická škola a Gymnázium Karlovy Vary …………………………………………………..1 

Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary ……………………………………………………… 3 

Střední průmyslová škola stavební Plzeň …………………………………………………………………. 3 

Střední zdravotnická škola a VOŠ a Obchodní akademie Domažlice ……………………………………. 1 

Střední zdravotnická škola Karlovy Vary ……………………………………………………...…………. 1 

Střední zdravotnická škola Plzeň …………………………………………………………………………. 3 

Svobodná chebská škola ………………………………………………………………………………….. 1 

_____________________________________________________________________________________ 

Celkem ...........................................................................................................................….........................57 

 

 

 

 

 
 

    

 

     Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny v Polanově síni Knihovny města Plzně v sobotu 30. 

dubna 2005 v 10.00 hodin. Ve dvou kategoriích byl oceněn dohromady 21 autor. Z celkového počtu  

udělených cen bylo 9 v kategorii poezie, 13 v kategorii prózy a bohužel žádná v kategorii ilustrace k 

vlastnímu literárnímu dílu. Za poezii byly uděleny 3 ceny v pořadí, 1 čestné uznání a 5 cen porotců. Za 

prózu 4 ceny v pořadí, 2 čestná uznání a 7 cen porotců.  
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Kategorie poezie: 

 

Ceny: 

 

1. místo                                            Jana Veselá  
                                                          (SPŠ keramická Karlovy Vary) 

2. místo______________________Martina Šimánková 
                                                                   (Masarykovo gymnázium Plzeň) 

3. místo                                            Jana Mráčková  
                                                                   (Gymnázium Sušice) 
                                                          

 

Čestné uznání:                       Tereza Mašlová 
                                                         (Gymnázium J. Š. Baara Domažlice) 

                                                          

 

Ceny porotců: 

 

od Svatavy Heinlové                       Jana Habermannová 
                                                          (Gymnázium Plzeň, Mikulášské 

nám.) 

od Simony Váchalové                     Kateřina Pánková (za báseň Architektu Hanuši 

Zápalovi) 

                                                                    (Masarykovo gymnázium Plzeň) 

od Svatavy Heinlové                       Marek Pospíšil 
                                                                    (Gymnázium Cheb) 

od Mileny Písačkové  

          a Marka Velebného               Jana Tucaurová (za báseň Indiánská a 

Vzpomínka) 

                                                                    (SOŠ prof. Švejcara Plzeň) 

od Svatavy Heinlové  

          a Marka Velebného               Drahuše Valentová 
                                                                    (Gymnázium Tachov) 
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Kategorie prózy: 

 

Ceny: 
 

1. místo                                              Marek Steininger  
                                                                     (Gymnázium Ostrov) 

2. místo                                              Markéta Havlová  
                                                           (SPŠ keramická Karlovy Vary) 

                                                           Jana Česká 
                                                            (První české gymnázium Karlovy 

Vary)         

3. místo                                              Klára Walterová  
                                                                     (Gymnázium J. Š. Baara Domažlice)         

 

Čestná uznání:                         Lucie Velková 
                                                           (Gymnázium Aš) 

                                                                     Tereza Malkusová 
                                                                     (Gymnázium J. Vrchlického 

Klatovy) 
 

Ceny porotců: 

 

od Lomiho                                         Dalibor Košek  

                                                                                   za povídku Ranní autobus 

                                                           (První české gymnázium 

Karlovy Vary) 

od Lomiho                                         Monice Konopíkové 
                                                                     za povídku Příběh zklamané a 

zrazené spisovatelky amatérky 

                                                                     (Gymnázium J. Š. Baara Domažlice) 

od Jiřího Č. Ulricha                         Alena Dufková  
                                                                     za odvážné a psychologicky 

přesvědčivé vcítění  

                                                                     do psychologie třetí osoby 

                                                                     (Gymnázium J. Vrchlického 

Klatovy) 

 od Jiřího Č. Ulricha                        Zdeňka Kaiglová  
                                                                     za upřímnou a moudrou osobní 

výpověď 

                                                                    (Soukromá střední škola Bean 

Staňkov) 

od Terezy Homulkové                     Aneta Zieglerová  
                                                           za povídku Zrcadlo 
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                                                                    (Soukromá střední 

uměleckoprůmyslová škola Zámeček Plzeň) 

od Martina Zajíčka  

          a Jiřího Č. Ulricha                   Lucie Khásová 

                                                                               za povídku Okno; za dokonale 

vypointovanou a vybroušenou 

                                                                     miniaturu 

                                                                     (Hotelová škola Mariánské Lázně) 

od Martina Zajíčka                         Petra Chmelíčková  

                                                                     za povídku Dopis otci 

                                                                     (SPŠ stavební Plzeň) 

Slovo poroty… 
 

     Jako každý rok byli i letos porotci vyzváni, aby své postřehy, názory a hodnocení zpracovali písemně 

k otištění na těchto stránkách. Jak už to ale bývá, úkolu se zhostili jen někteří. Tak tedy: 

 
K POEZII 
 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Tak jsem zas zkusil dělat porotce. Oproti loňsku, kdy jsem četl práce 

v noci, jsem letos na to šel po ránu. Zvolil jsem zase metodu prvního dojmu a rozdělil práce na dvě 

hromádky. Nebylo to lehké, ačkoli nebylo tolik prací jako loni. Na hromádce “postupujících” jsem měl 

sedm jmen, jak to udělat, když má být vybráno pět? A zase samé holky, ne neposuzoval jsem to tak. 

Hodnotit nejlepší a jednotlivá místa je velmi těžké. Na první místo bych zkusil mladičkou Terezu 

Mašlovou, text mi přišel dost dospělý a nesklouzával k jednoduchosti. Líbily se mi tam hlavně takové ty 

meziverše v závorkách. Ze sedmi musím vybrat dva, aby jich zbylo pět. Tak to udělám šalamounsky, jak je 

mým zvykem, dám jim cenu porotce. U Jany Tucaurové jsem nebyl moc v obraze u textu o drogách, ale 

překvapila mne básní “Vzpomínka”. K lepšímu pochopení byla poznámka “Petrovi + červen 2004”. 

Nemám sice moc rád motorkáře, připadá mi, že zbytečně hazardují se životy nejen svými, ale i ostatních, 

a když slyším o havárce motorkáře, většinou si řeknu, že si za to může sám svým frajerstvím a 

přeceňováním. Ale tady mne zaujala syrová, upřímná báseň za přítele. Zvláště “A s první ranní rosou, 

v dálce zahlédneš paní s kosou” bylo dobré. Někdo musí z kola ven. Těžko jsem na bramborovou medaili 

zkusil dát D. Valentovou, která mne zaujala věcnými texty zabývajícími se osudy lidstva a světa. Sice jsem 

další čtyři dívčí práce označil podle pořadí, ale chtěl bych je dát v podstatě nastejno. Možná bych 

vyzdvihl Martinu Šimánkovou za báseň Slovo: “Nehlaď mne slovy, dělej to rukama...” a báseň Až: se 

svařákem před půlstoletím. Mezi dalšími je opravdu těžké vybrat. Nikola Petříčková – dobrý byl Modřín, 

Dítě, i Impresionistická “Sám sobě kamenem…” nebo i Mrazík. Jana Veselá měla smůlu, že dle abecedy 

přišla ke čtení ke konci. Nebyl jsem si jistý, text “Jedna minuta v křesle” mne docela drsně praštil přes 

oči a slova: “Ty vole, ha ha, ty vole, potácí se ségra na zemi…”  mne daly najevo, ne to ne!, tohle by 

nenapsal snad ani Dan Mikeš. Ale zase v “Křivolakých houslích” či “Věnováno panu B.” byl cítil velký 

prožitek a další drobné verše nebyly také od věci, docela dobré. A Markéta Havlová, nevím skoro bych ji 

dal na první místo, ale je to těžké. Asi by to lépe vyznělo, kdybych slyšel její texty recitovat. V “Náladě 

poslední” mne zaujaly “vločky, co se v noci marně chytaly oken…” nebo v “Umřít pro krásu” – “…chci 

dokonale znát motýly a brouky v rozkvetlém sadu…”, i její další texty jsou docela dobré. M. V. (Plzeň, 

11.3. 2005) 

                                                                                                                          

     Od TAŤÁNY VROBLOVÉ: Kdybych měla promluvit o letošní soutěži Ason-klubu, začala bych 

poněkud sebestředně: o porotcích. Mám totiž v úmyslu otřást jistotou elementárního rozdělení porotců, 
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kteří se, jak známo,  dělí na hodné a zlé (to aby byla zachována vyváženost přírody a dialektika procesů 

vůbec).  

     Když jsem loni odmítla většinu básní zaslaných do této soutěže s tím, že se snad vůbec nejedná o 

básně, ale o snaživě vypocené veršíky dle patetických vzorů našich zasloužilých předků, bylo mi 

doporučeno, ať lépe nastuduji zásluhy lumírovců. (Od té doby potuluji se po hřbitovech, kde jsou zmínění 

uloženi k poslednímu spánku a snažím se rozmlouvat s jejich neviditelnými dušemi.) 

     Byla jsem pochopitelně zlým porotcem. Vřazena v tuto kategorii díky hodnocení studentských prací, 

které mne rozčarovaly a z nichž jsem jen ze zoufalství a dobrovolné povinnosti vybrala nakonec vítěze, 

zůstala jsem zlou a zavilou. 

     Letos se ale, ve zcela jasné konstelaci šťastného ovzduší pro poezii, studenti smluvili a rozhodli se 

téměř bez výjimky pochopit a dát najevo, že vědí, co poezie znamená a jak ji psát. Pochopili, že poezie je 

nedořečené. Že je to zkratka. Je to jiné vidění banalit - tak, že přestávají být banalitami. Je to volný či 

vázaný verš plný nových obrazů a obrazností, je to velké téma v kapce rosy, kterou osvěžuje chuť vlastní 

zkušenosti.  

     Leč dosti slovní ekvilibristiky, která je tu proto, že se pokouším mapovat kvality veršů, které tu přede 

mnou leží. Letos nejsem za zlého porotce, ačkoli bych ráda opět naplnila tuto jistotu a vyvolala opět něco 

užitečného křiku. Ale ať pročítám soutěžní práce jakkoli, letošní várku poezie považuji za velmi zdařilou. 

A to tak, že bych jen s obtížemi hledala autory, kteří o poezii nevědí pranic a lepí triviální veršíky. 

Neříkám, že je všechno dokonalé a skvělé, ale tak jako tak nemám žádné právo na poslední a 

nejzasvěcenější soud, a tak se mi o nějakých nedostatcích nechce vůbec mluvit.  

     Je zřejmé, že tu jsou autoři, kteří vědí a tvoří. Téměř všechny básně mne totiž radostně překvapily. 

Chtěla bych zmínit alespoň některé dívky-autorky, jejichž básně mne oslovily: 

     Kateřina Pánková - zkratka vyjadřující pocity, architektura Plzně v architektuře básně. Lenka 

Jakubčíková - půvabná báseň “Pro S.”. Lucie Avramová - úžasná báseň Mandarinka. Jana 

Habermannová - něžné i výbušné rozčarování… 

     A když jsem u toho, chci jmenovat i své jasné favority (ne všichni opatřili své dílo mailovou adresou, 

tak to tu budiž řečeno veřejně): 

     Jana Veselá z Ostrova poslala fascikl básní v próze a těch ostatních. Je to drsné i něžné, osobité, 

svěží, má to spád, pointu. Zvláště krátké básně jsou jako čisté odezvy duše. Drahuše Valentová z Přimdy 

je jeffersovsky monumentální v tématech, ale úsporná ve verších. Tereza Mašlová z Domažlic předkládá 

osobní pocity prostřednictvím otázek a odpovědí, je tu prostor v nedořečeném. Markéta Havlová píše 

básně něžné a jaksi svěže vypointované. Nikola Petříčková z Františkových Lázní - báseň Modřín - 

zajímavá hra s modřínem a modrou, básně Dítě a Mezník - to psala žena, která dokáže čelit světu! 

     Tuším, že počet autorů byl letos nižší než loni, ale narozdíl od loňska je z čeho vybírat. Cítím ve 

všech těch verších jistou zralost - zralost týkající se nejen formy, ale i obsahu, který dokáže přesáhnout 

vyslovené, přesně tak, jak by to báseň měla umět. Mimochodem - trochu mne překvapila absence tématu 

lásky v té prosté veršové formě, jakou v tomto věku obvykle mívá. Láska je tu většinou váhavá, je cítěna s 

pochybnostmi, je mírně rozčarovaná, nepatetická, nebo není vůbec. Chápu to ovšem jako nečekanou 

dospělost výrazu, ne jako nedostatek,  a je to pouze můj zcela nedůležitý postřeh.  

     Děkuji všem jmenovaným i nejmenovaným autorům (a nemíním tu podnikat gender studii o tom, že 

mne více zaujaly dívky než básníci –mladíci) za čtenářské zážitky nad jejich verši!  

Zdraví zlá porotkyně T. V. (Horní Bříza – Plzeň, 11.4. 2005) 
 

     Od MILENY PÍSAČKOVÉ: Trochu odbočím od zaběhnutých kritik. Obdivuji veskrze všechny, 

kteří jsou v dnešní době ochotni věnovat čas psaní čehokoli smysluplného, co svým rozsahem překračuje 

formát běžné chatové, SMSkové či mailové zprávy, a jsou zároveň schopni přemýšlet tvůrčím směrem. 

V běžné písemné komunikaci cítím denně tendenci ke zjednodušování, zkracování, záměrné jazykové 

úspornosti, chudosti, tedy tendenci k banalitě s důrazem na co nejsnazší a bezstarostně primitivní sdělení 
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obsahu. A pak se najednou ukáže, že mnoha lidem dělá nemalé problémy napsat klasický dopis, neboť si 

příliš navykli na výše uvedené elektronické formy komunikace. “Já nevim, co bych tam psal,” je 

nejčastější reakce, a och - jak to myšlení bolí - a kolik času to zabere - a proč to všechno vůbec, když si 

vše důležité “povíme” ve 160 znacích bez hacku a carek nebo v několika heslovitých řádcích na LCD 

monitoru? 

     Od dopisu je samozřejmě ještě docela daleko k básni nebo povídce, nicméně oceňuji všechny, kdož se 

snaží prolomit zmíněný obecný trend, a ze zřejmých důvodů patří můj obdiv zvláště mladé generaci, která 

navíc mnohdy naráží na odpor a nepochopení svých vrstevníků.  

     Díky za příspěvky, bylo to pro mě velice zajímavé, poučné, mnohdy i inspirativní a odpouštím proto 

chybičky, za něž považuju zejména klišé, občasnou tematickou a jazykovou jednotvárnost, rytmické 

výpadky, banální rýmy, nelogická slovní spojení, jazykové kontaminace a sklon k sebelítostivosti.  

     P.S.: Kdybyste některým z těchto termínů nerozuměli, porota Vám je ráda vysvětlí, nebo zajděte na 

konzultaci k paní Šlesingerové do Knihovny města Plzně.  
 

Komentář k “ocenění porotce” – uděluji jej Janě Tucaurové za báseň Indiánská: 

     U této autorky mě zaujala jedna nebývalá věc: výběr skepticky laděných a podle všeho zřejmě 

autobiografických básní (2x téma tragické dopravní nehody, HIV pozitivní blízká bytost, obvyklá témata 

nenaplněné lásky a prožívané žárlivosti) je doplněn touto tematicky jedinečnou, humorně svěží, originální 

a překvapivě pointovanou básní, která se zvláště obsahově jaksi vymyká z 90% běžné produkce dnešních 

teenagerů. Oceňuji rovněž zejména skutečnost, že navzdory zřejmě nelehkým životním zkušenostem si 

Jana T. dokázala zachovat nadhled a přirozený optimismus. Mnozí možná namítnou, že je to báseň 

společensky nezávažná; mně je však svým způsobem bližší, než tolikrát čtená pseudokazatelská, avšak 

sebelítostivá promlouvání jedněmi ústy za celé lidstvo v 1. osobě množného čísla o tom, kterak spějeme ke 

zkáze, zániku a záhubě. Milena Písačková (Plzeň, 15.4. 2005) 

 

K PRÓZE 
 

     Od JIŘÍHO Č. ULRICHA: Nemám rád literární soutěže. Šuplíčkování. Klasifikování. Je to ovšem 

pobídka k prezentaci literárních výtvorů, ostruhy pro úsilí vyniknout, ale i slzičky, že si nás téměř 

nevšimli. Nikdo nemá rád porotce. Čtou nepozorně, nevnímají, co jsme my autoři chtěli říci, nechápou, 

neproniknou do hloubek. Utopit v pytli v nejkalnější vodě! Někteří porotci si rádi počtou, někteří ne. Já 

když čtu, snažím se představit si autory. Jak přeměňují své překypující pocity ve slova, jak si léčí své 

bolesti a šrámy, jak umně vynalézají nové pohledy na svět, jak se snaží vytvořit něco originálního nebo 

zajímavého, čím oslní nebo alespoň pobaví čtoucího. Vidím i nonšalantní suverény kroužící slova. Vidím 

vás a mám vás takové, jak se jevíte, rád. S vědomím, že zítra budete jiní: lepší, anebo že na psaní 

zapomenete. Podle nátury a sebeuvědomění. 

     Jací jste byli? Řekl bych, že autentičtí. A dobří. Někteří zaujati sami sebou, jak se zařadit mezi 

spolužáky, mající  trable s rodiči (šikanují, rozmazlují, hádají se navzájem), trable se svými  příteli a 

přítelkyněmi. Láska a její protipól zklamání. Slova psaná upřímně až bolestně a na druhé straně s gestem 

světáka a rebela. Dojímavý byl dopis otci. Kupodivu sentimentu bylo poměrně mezi vámi málo. Ale ani ne 

hrubosti či vulgarity. V příbězích zvláště typu pouze “já”  většinou chybí pointa (ale i několik umných se 

našlo!), nebo je vykonstruovaná, avšak popisovaný stav života trvá a na pointy v životě se ještě čeká. 

Málokdy se objeví vžití se do druhého člověka, jevištěm pocitů je převážně autorovo nitro. 

     V druhé skupině jsou  autoři vykukující ven ze své ulitky: jací jsou ti cizí lidé, jaký je ten okolní svět. 

A přidají-li fantazii, začne ožívat někdy až básnickou invencí. 

     Třetí typ autorů vytváří fantaskní svět trochu po vzoru Pána prstenů nebo (chraň Bůh) počítačových 

her. Umní autoři přidají filozofii, svobodu a volnost prostoru využijí k vyjevení etiky chování a krásy a 

soucitu duše. 
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     Dosti bylo autorů snažících se o humor s nadsázkou, někdy hustě recesistickou. Jiní hledají neotřelé 

až absurdní pohledy. Třeba i jen na ty nejprostší věci. Jiní filozofují, nad vážnými problémy světa i nad 

svými postoji. Opět ti zkušenější ukládají tuto filozofii do podtextu příběhu či tajemného zření škvírkou. 

Vytvářejí poselství lidem, i připomínají varování z minulosti. Ale i upřímné  a prosté slovo poznání má 

svou váhu. Pár autorů se pokusilo vcítit do charakterů zcela odlišných. Pár autorů se utápělo 

v metafórách až snově neskutečných. Pár autorů zachytilo jako fotoaparátem prchavý okamžik všedního 

života. A samozřejmě píší pohádkáři, lyričtí i mírně recesistní. Dobrá stylistická úroveň, řekl bych. A 

přece jenom lepší byly kratší práce, které dovedly připravit nečekanou pointu nebo kterým se zdařily 

střihy a emotivní kontrasty. A pak dvě práce, kde upřímnost byla spojena s objektivitou v prostý a vkusný 

celek. Mám dojem, že jsem vás pochválil všechny. A vy, neocenění, nezoufejte. Porotci mívají vždycky tak 

trochu klapky na očích, bývají i otrlí a vidí klišé třeba tam, kde je to pro vás objev. Prozatím. Čtenářů je 

mnoho druhů a určitě každý z vás najde ty své, pro které bude jednička. A když ne? Máte přece čas! 

Pokud cítíte, že máte co říci , nejen o sobě , ale i druhým lidem, že není vaším prvotním cílem vyniknout 

za každou cenu, ale že chcete lidem něco dát, pro cit, etiku a rozum, neustávejte v práci. Obohatíte sebe a 

při troše štěstí i jiné. Vždyť i v psaní trpělivost růže přináší a jejich květ řekne: trny porotců nám mohou 

být ukradeny! Jiří Č. Ulrich (Plzeň, 2.4. 2005) 
 

Komentář: 

Jana Česká: Dopis na rozloučenou: 

     Téma poněkud romantické: odhrneme závoj všedního dne a čeká nás překvapení, jakýsi nový svět, 

např. vstoupíme do minulosti trochu hororové - je dosti běžné: viz Korous či J. Č. Ulrich: Próza J. České 

je lepší. Ani způsob vstupu není nový: zabloudíme při výletu. Co mě zaujalo a zdá se mi ne-li nové, pak 

zajímavé: 

a) Rámec zpracování. Dopis na rozloučenou, před smrtí: tím se evokuje nezapomenutelnost tohoto 

zážitku a co víc: apel na aktivitu. Dá se říci: apel na zabránění zlu všeobecně na konkrétním 

případě modelu - tedy próza má rysy podobenství. I forma obracení se na někoho dává próze 

určitou naléhavost, a ta se projevuje nejen v rámci, ale i během vyprávění. 

b) Vypravěčka: trochu exaltovaná: viz poněkud  nabubřelé úvodní metafory. Ostatně mně se líbí, 

tedy ty metafory. Ale současně jakási tajemnost či vypjatá citlivost či očekávání: věrně podané, 

přesné, budící napětí: vylíčení rozhraní snu, pocity při spatření hradu. 

c) Nádherné a přitom úsporné téměř filmové překročení reality a snu, navíc s vysokým zdáním 

pravděpodobnosti: představy: vyvrácený strom – prova z – oběšenec - dětská houpačka, detail: 

pohyb houpačky. Ozvučení pomocí nezávislého děje: výjezd rytířů. Přeměna vypravěčky: jako by 

do scenerie patřila, jakési déja vu (metafora: kdosi mi ukradl rty a šeptají v ději - středověce). 

d) Další střih: houpačka se mění v dítě: a následuje velice dynamická pasáž, barvitá, bez příkras, 

nenásilný vpád násilí téměř paradoxní a groteskní (přehnaná péče - polštáře a vězení) a o to 

krutější. Citová vypjatost, opět ozvučení scény, a přitom nenápadný komentář vypravěčky aniž by 

zapomněla na vrozenou metaforičnost. Nádherná autentičnost detailů. Konkrétní autentický citový 

útok na vypravěčku a její emocionální zhroucení, útěk: opět metafory: zde nejsou ozdobou, ale 

funkčně podporují hrůzu. 

e) Opět jakési novum: uklidnění a doznívání: vracející se přeludy, výčitky za své chování a přitom 

slabost k činu: už už by se zdálo, že příběh je dořešen, když přichází pointa: Příběh byl výzvou 

k převyprávění a souběžně: trest za zbabělost. 

     Závěrem: téma se mi zdá být mistrovsky zpracované: velice autentické, akční a přitom metaforicky i 

citově bohaté na velmi malé ploše.Umné detaily střídají velké plochy. Nenásilně vpleten téměř v podtextu 

morální apel. Výborně se čte, zaujme, myšlenkově i citově obohacuje. Co chtíti víc? Přijmeme-li tento 

způsob stylu, podobný poněkud hororovému pojetí, např. E. A. Poeovi a přece svérázně odlišný: 

nenacházím chybu. Dal bych JEDNA. 
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Lucie Khásová: Okno: 

     Otázka: myslela jste ohbí, když jste napsala ohanbí?  

     Přesná reflexe detailů reality viděné z okna, realita pravděpodobná a přitom nebanální - souběžně 

s ozvláštněním vypravěčky - pozorovatelky, zprvu trochu “do větru”, jaksi poživačná - vítr zde působí 

jako skrytá metafora. I ten předcházející telefonní rozhovor je skrytá metafora. 

     Situace výhledu i vypravěčka v ní jsou přesně, citlivě metaforicky a přitom zcela realisticky 

evokovány. Velice dobře skrytý a při tom působící pocit tajemství vypravěčky. A najednou spojení s touto 

realitou: to zamávání jako odezva na pozorovatelku, symbolická a hluboce lidská spojitost s lidmi. Skoro 

podvědomě se rodí v čtenáři otázka: proč to, odpusťte mi to slovo, voajerství? Pointa a vysvětlení 

přichází velice omračujícím a úsporným způsobem. Celá viděná realita je posunuta do jiného, téměř 

tragického a silně ozvláštňujícího pohledu: denní rituál invalidní dívky. Náhle prudká citlivost, smutek a 

současně apel na realitu. Závěr: celý svět na malé ploše a přitom druhoplánový soucit i obdiv 

k vypravěčce. Podle mne: literární perla miniatur. 
 

Zdenka Kaiglová: Zbytečná lítost: 

     Tohle vlastně není povídka, spíš zamyšlení a esej? Trochu patetické, ale moudré. Jednoduché, a 

přece přemýšlivé a promyšlené. Osvětlené na detailu. Nenásilná, a přece výrazná etická výzva. Hezké. 

Optimizmus budící - tváří tvář škarohlídům lomícím hůl nad mladou generací. Lítost, která není zbytečná 

(hle i paradox se v prostém stylu najde!) Takovouto vyprávěčku či budoucí spisovatelku můžeme milovat. 

Vážit si jí a věřit jí.  
 

Alena Dufková: Tma po Golgotě: 

     Autorka má velkou odvahu při volbě tématu i osoby, do níž se vžívá. Varianta na evangelium dle 

Jana? Rozdíl Rabbi a Rabbuni (= Mistře). Přesto tvůrčí a fantazijní přístup, emocionální fikce, procítěná,  

vyzrálá psychologická analýza lidského nitra Máří Magdaleny. Jeden z mála pokusů o vytvoření 

objektivní, na autorce nezávislé postavy, notabene řekněme historické postavy nebo snad mýtické (jste-li 

věřící či ateista). Tohle je třeba ocenit. Přesné psychologické vcítění a věrohodnost a současně 

podobenství. I styl je mýtický a melodramatický. Tajemná obraznost, někdy vznosné metafory a 

retrospektivy (v retrospektivě) a současně přesné realistické detaily. Vysoká stylistická a dramatická 

úroveň. Silný náboženský akcent a etos a přitom nepřetaženo, nezatíženo náboženskou propagandou či 

poučující věroukou (básnická licence autorky: dvojí význam Kristova slova: miluji). Lidsky silné 

s hlubokým ponorem. Současně dynamické až napínavé, možno-li to takto vyslovit. Velký cit pro míru 

stylizace. Pointa připravovaná a přesto (pro neznalé bible) překvapivá. Věrohodné. Ač ateista, zdá se mi 

to krásné. 
 

     Od JOSEFA KOROUSE: Dost prací má charakter obyčejného záznamu. Z obyčejného záznamu 

dobrou povídku neuvaříš. Nadprůměrná fantazie, vypracovaný styl, bohatství zážitků a myšlenek dělají ze 

záznamu příběh vhodný pro knihu. Krátká povídka by ale měla něčím pobavit, šokovat, zaujmout, přinutit 

vás, abyste si ji přečetli znovu. Má to výhodu, že na povídku nepotřebujete fantazii Tolkiena, styl 

Burroughse, zážitky Remarqua nebo Orwellovo vizionářství. Pro povídku stačí maličkost, kterou zaujmete 

čtenáře. Ne že by bylo snadné takovou maličkost vysypat na přání z rukávu, ale právě ona dělá z 

reportéra spisovatele - tolik můj názor. A ještě - některé povídky žánrově patřící k fantasy působí, jako 

kdyby je nepsal člověk ale automatický generátor postav pro Dračí doupě, ty jsem vůbec neřešil. 

     Dvě povídky, Legenda Slunečního města a Itrisin Dar mají pod obvyklými kulisami fantasy něco, pro 

co se je vyplatí přečíst. Itrisina snaha obejít se bez jejího “daru” mi navíc byla sympatická, i když skončí 

rozhodnutím si jej ponechat. Proto jsem je ohodnotil obě na čtvrté místo. 
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     Pánové psali spíš příběhy ze života. Park Hrdinů Marka Steiningera jaksi podsouvá myšlenky, se 

kterými nemohu souhlasit. Kdo se má učit přijímat a rozdávat rány? Já určitě ne, radši budu přecitlivělý. 

Jinak ale spousta dobrých postřehů, poeticky napsané sny, dobrý sloh, třetí místo. 

     Hrdinové a hrdinky Pošli to dál Lukáše Vysokého jsou na tom relativně hůř než ti Markovi, to jim ale 

nebrání dělat lidem okolo sebe radost, nebo se jenom tak dívat okolo sebe s trochou úžasu a zájmu. Příliš 

knižně a stroze napsané, přesto se mi líbilo, druhé místo. 

     Záblesky Jany Soutnarové se blýskají vnímavostí a jazykem, který si s těmi všemi vjemy dovede hrát, 

měl by se tomu nadále věnovat a příště si troufnout i na větší téma. I když i taková obyčejná procházka je 

v jejím podání zajímavá. Proto první místo. 

     Dopis na rozloučenou Jany České si netroufám hodnotit. Příliš mi připomíná kousek jedné mé 

cestičky, a přece je jiný. Ale je stejně roztříštěný a nejasný pro čtenáře, který nechápe pocity autora. Cena 

porotce snad odpovídá zvláštnímu pocitu nadšení i zklamání, který jsem při čtení měl. 

     P.S.: Návod, byť třeba tak potřebný jako k použití zrcadla, je pořád jenom návod a návod může být 

sebelépe napsaný, ale v soutěži prózy se umístí sotva. (Losiná – Plzeň, 24.4. 2005) 
 

     Od VLADIMÍRA BIDLA PRŮCHY: Když jsem byl se čtením a posuzováním soutěžních prací tak 

v polovině, měl jsem jednoho favorita, jednu povídku, kterou jsem chtěl n(ez)avrhnout na svou cenu 

porotce. Ale při čtení dalších próz jsem zjistil, že bych musel těch cen ”rozdat” více než jednu, jinak bych 

neměl klid na duši. Zde je nutno poznamenat, že vůbec nebylo jednoduché texty hodnotit a vynést nějaký 

jednoznačný verdikt, ať už v případě oné ”top five” nebo tzv. ceny porotce. U té ceny porotce jsem si 

nakonec řekl, že raději napíšu pár slov o příspěvcích, které mne zaujaly. Autoři i jejich čtenáři mohou 

ono ocenění najít mezi následujícími řádky. Jsou takovou malou bilancí několika desítek prací, které do 

soutěže přišly... i když ne bilancí zcela ucelenou. Jde spíše o můj vlastní pohled především na ty práce, 

které nezískaly žádná ocenění. Vítězné povídky určitě přijdou na "přetřes" při vyhlášení v Polanově síni 

KmP. 

     Překvapilo mne, jak rozdílná dílka soupeřila o prvenství. Od relativně stejně starých studentů 

středních škol byly dodány práce na různorodé jazykové, myšlenkové, a samozřejmě i obsahové úrovni. 

Jinými slovy, některé práce jakoby zůstávaly v dětské prostotě vidění světa, jiné byly vyspělé formou i 

obsahem a vyvolávaly zdání, že je psal člověk dospělý. Na obou těchto březích se našly i takové práce, 

vybízející k zamyšlení: ”Psal tohle skutečně student střední školy?” Vedle sebe jsme měli pohádky, 

fantasy příběhy, různá vyprávění, dojmy, pojmy, recenze, slohové úvahy, i koncepčně velmi promyšlené 

příběhy. Některé příspěvky zůstaly pouhými pokusy ”něco napsat”, bez větších literárních ambicí. V 

dalších byla sice patrna ona ambice, ale zase chyběla rovina, která by text ”vytrhla z průměru”. Jiné v 

sobě nesly opravdovou potřebu sdělení... napsat, co se mi odehrává v mysli, co dennodenně cítím, jak se 

dívám na svět a jak svět se dívá na mne. Obsahovaly v sobě pohled, názor nebo nějakou zajímavou 

myšlenku. Takové práce měly největší šance na umístění. V mnohých z nich jsem nalezl jeden společný 

znak. Vnímání lidí v okolí hlavních postav jako kulisy, jakési pasivní masy. Je to pohled na marionety, 

které nás den co den míjejí, nekomunikují s námi, jsou zahleděny do svým problémů, do svých 

každodenních všedních starostí. Ale oproti tomu jsem z některých povídek cítil silnou snahu nebýt k 

něčemu tokovému lhostejný, pokusit se ”změnit svět k lepšímu” tím, že já sám půjdu příkladem a budu 

pozitivně působit na lidi kolem. Asi nejvíc ”křiklavé” to je v povídce Lukáše Vysockého ”Pošli to dál” 

a v příběhu Vlastimila Baníka ”Cesty k sobě”. Obě povídky demonstrují přesvědčení, že pokud dokážeme 

obdarovávat svou láskou naše bližní, dostává se lásky i nám. Za sebe bych si přál, aby tyto ideály zůstaly 

v mladých lidech i v dospělosti. Dalším hodně exponovaným tématem jsou vztahy v rodině a partnerství, 

kterým se v tomto věku asi nedá vyhnout, i zde je patrna touha po smíření, po lásce, potřeba rodinného 

zázemí. Zajímavé téma zpracoval Dalibor Košek v povídce ”Ranní autobus”. Poukazuje, jaké nebezpečí 

hrozí, když je dítěti ponechána tzv. ”volná výchova”. Dítě si v autobuse plném lidí prozpěvuje ”padá sníh 

a to nás láká, zavraždit zas kamaráda” a kope do pána ve smokingu. Když mladík jeho nezúčastněné 
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matce vlepí do vlasů rozžužlanou žvýkačku a před vystoupením z autobusu suše pronese jen: ”Já mám 

taky volnou výchovu,” dotyčná dáma vyběhne za ním, mobil i dítě nechá v autobusu, rozmlátí mu jeho 

drahou kytaru a vše končí absurdní soudní dohrou. Některé znaky obecných témat, které jsem výše 

popsal, nese i melancholická povídka Sandry Bártové ”Změny aneb Motýl”. Bez uzardění přiznávám, že 

se dotkla mých vlastních pocitů, protože popisuje něco důvěrně známého, ač možná ne pro každého. Ale 

oceňuji schopnost autorky ”hodit” pocity na papír tak, aby byly zajímavé a srozumitelné nejen pro ni, ale 

i pro případné čtenáře. Krátký příběh dívky nalézající znovu lásku a přitom si plně uvědomující, že nic v 

životě není zadarmo, je plný krásných obrazů, z nichž nejkrásnější je až surrealistický pohled na motýla, 

který je možná onou obětí za tu krásnou změnu. V okamžiku, kdy autorka popisuje svůj motýlí vjem, 

nemůžeme si být ještě jisti, zda jde o metaforu na jejího partnera, anebo jestli skutečně vidí to, co 

popisuje. Bujnou obrazotvornost a velmi dobrou práci s jazykem českým uplatňuje v povídce ”Záblesky” 

také Jana Soutnerová, jejíž hrdinka prožije dramaticky noční návrat domů, ač jen ve svých představách. 

Proměna nebezpečného motorkáře v neškodného jezevčíka vyvolá pobavení na rtech. Podobnou 

představivost má také Jana Česká v ”Dopise na rozloučenou”, která ze zmíněné trojice vyšla ”oficiálně” 

jako vítěz. Za pozornost stojí přinejmenším ještě dvě povídky. Martina Bulková ve ”Slovní úloze o třech 

neznámých” rozvine dvě varianty téhož příběhu, ale teprve při přečtení té druhé na nás čeká pointa, která 

minimálně pro mne byla opravdu překvapivá. Povídka je variací na známý fakt, že v každé vteřině života 

činíme rozhodnutí, která jej ovlivňují, ale ten nápad se synem, který se zamiluje do přátelkyně jeho otce, 

považuji za dobrý. Na příběhu Aleny Dufkové ”Tma po Golgotě” je zase třeba ocenit odvahu, s jakou se 

pouští do možná trochu neznámých (jak moc?) vod a líčí svoji verzi příběhu posledních dnů 

a vstánízmrtvých Ježíše Nazaretského z pohledu Marie Magdalské.  

     Na závěr všem autorům přeji hodně štěstí a do budoucna hodně nápadů a hlavně neutuchající chuť 

k psaní! A děkuji, že jsem mohl nahlédnout do vašeho světa. (Nýřany, 27.4. 2005) 
 

 

 
DĚKUJEME: 
 

 

* všem mladým básníkům a prozaikům za důvěru 

* všem učitelům za pomoc při propagaci soutěže mezi studenty 

* všem porotcům za nezištné posouzení soutěžních prací 

* všem sponzorům, kteří nám pomohli vítěze odměnit: 

          * Knihovně města Plzně 

          * Nakladatelství Paseka Praha 

 

 

*      
RADÍME: 

 

Posíláte-li svoje texty kamkoliv: 
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* Připojte stručný dopis, v němž uvedete jméno, adresu, rok narození, školu/zaměstnání, případně 

dosavadní publikační úspěchy. 

* Nikdy nedávejte z ruky jediný exemplář své práce - redakce je automaticky nevracejí, kromě toho se 

mohou nenávratně ztratit. 

* Ze stejného důvodu na každé práci raději uvádějte svoje jméno - mohou se poztrácet jednotlivé stránky. 

* Neposílejte špatně čitelné kopie a snažte se dodržovat předepsané normy (formát A4, psát po jedné 

straně papíru, řádkování 2, 60 úderů na řádek, 30 řádků na stránku apod.). 

* Řiďte se propozicemi soutěží apod. - pro nesplnění podmínek byste mohli být předem vyloučeni ze hry. 

* Zásilku podávejte raději na poště - musí-li za vás příjemce doplatit poštovné s pokutou, nebude vám už 

předem příznivě nakloněn. 

* Počítejte s tím, že zpočátku budete pravděpodobně neúspěšní, a nedejte se odradit. 

 

Jana Veselá (*1986), SPŠ keramická Karlovy Vary 
 

 

KAMENNÁ ŘEKA 
 

Krabice od mléka 

Vzepřená proti proudu řeky 

Sháním cosi dobrého 

Olejové rybičky 

Na dně 

Kamenného torza 

Řeky 

 

*     *     * 
 

Ve třídě zvoní štětce 

porostlé mákem a skořící 

a dřevěné desky 

vrní růžovou slastí 

Je tvořeno… 
 

*     *     * 
 

Prošla jsem korkovou zahradou 

šampaňské fialky se za mnou  

nestačily otáčet… 
 

*     *     * 
 

Odpovíš mi, slunce? 

Jestliže A – je čerň 

Pak obavy mám žluté 

Odpovíš mi, slunce? 

Kolik je na světě možností… 

Na vrcholu hory se splétá 

Šedý stín 

V copánky 

A údiv… 

 

 

 

*     *     * 
 

Schází mi a moc 

Jeho černý plášť 

A noc 

Ve které jeho oči 

Matněly něžností 

 

*     *     * 
 

Pozlacený harlekýn 

rozmývá tuhou 

bílé prádlo 

vítr se vlní a 

usmívá 

červené šaty 

se točí v zelené… 
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*     *     * 
 

Jazzové tóny 

Basové vidličky 

Židličky 

Skleničky 

Přeplněné vínem 

Kap 

Kap 

Kape 

Kapalo by víc 

 

Klávesy 

Kláves 
 

Kly 

Dlouhého 

tlustého slona 

A 

Stín Trojbarevného kormorána 

Polykám sousta jazzu

Martina Šimánková (*1988), Masarykovo gymnázium Plzeň 

 
 

AŽ 
 

Až napadnou první sněhy 

a z nich 

sochy Rodinovy 

moje děti postaví. 

 

V restauračním zařízení 

potkám 

holku se svařákem, 

objednal jsem jí ho 

dárkem 

asi před půl stoletím. 

 

Nejspíš se usměje, 

zas trochu promrzlá, 

pak tiše, 

že prej je doba zlá, 

hodí se do vzduchu, 

aby řeč nestála: 

 

Je přísně zakázáno prát prádlo každej 

                                                            

sám. 

 

SLOVO 

 

Slovo je meče silnější 

stačí, 

když správně míříš. 

 
 

PO NÁS 
 

Kdy, kde, s kým, za kolik… 

A kolik by to stálo? 

Z tvých kytek 

přehršle 

zůstalo málo. 

Zbourané křoví se zn. Kdokoliv. 

Tak řekni 

kdy a kde 

A kolik by to stálo. 

 

 

NA KONCI SVĚTA 
 

A barevní ptáci umlkli. 

 

Pomalu 

 

prošli jsme 
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posvátnou 

 

peřejí 

 

posledních přání 

 

 

Nehlaď mě  

                  slovy, 

dělej to 

             rukama. 

 

Jen tak mi neublížíš 
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Jana Mráčková (*1986), Gymnázium Sušice
 

NENÍ TO VINA PODZIMU 
 

Podzimní melancholie 

neomluví mou bolest. 

- mám tě rád - 

  
Spadané listí  

nenahradí padlé anděly. 

- jsi anděl, Janee, jsi můj anděl - 

  

Dešťové kapky 

nemají příchuť slz. 

- jaké je to nemilovat - 

  

Stíny noci 

nezakryjí skleslou tvář. 

- mám rád, když se usmíváš - 

  

Studený vítr 

nemůže za chlad v srdci. 

- jindy bych tě miloval - 

  

Ptáci odlétli do teplých krajů. 

Ale kdo vzal nám naději, kdo? 

- sbohem - 

  

Podzim přišel 

s melancholií za kostelním křížem, 

dvě děti 

křičely, 

že Adam a Eva byli vyhoštěni z Ráje. 

 

KRITÉRIA 
 

Na kraji lesa stáli 

Trochu sami 

A trochu spolu 
 

On omámen hloubkou svých vizí 

Ona netečná k jeho dotykům. 

 

PROSTOR PRO FANTAZII 
 

S vůní kapradin tančit pro pohled 

První a odložen 

V klíně žen, v klíně žen 

A jazykem namalovat duhu 

Co vonět bude po vášni 

Ještě ne, prosím, ještě není nový den 
 

*     *     * 
 

Slyš stíne na druhém břehu 

...V krbu naší duše 

odrážel se stesk 

od nohou 

putujících Blíženců 

snad milenců 

Na plakajícím útesu skomírá sen 

a déšť smyl stopy 

vystlané prachem z vyhaslosti 

tvých hvězd, možná očí 

Slza v tvé tváři brázdí sen 

o popelu z ohně 

zašlých lásek a nadějí... 

 

NAHRANĚ NA HRANĚ 
 

ani se neohlédnout 
...ani se neusmát... 
 

- zemřít s tvým jménem - 
 

na rtech 
            s hříchem 
                            takovým že dál nemůžeš 
                         ...dívat se na odraz sebe… 
             ...v kaluži... 
a bláto  
 

- s podlou radostí zakryje - 
 

jizvy po toužit a milovat 
...že hvězdy jí odepřel... 
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Kateřina Pánková (*1985), Masarykovo gymnázium Plzeň 

FRANTIŠKÁNSKÉMU 

KLÁŠTERU 
 

oči nevěří 

příšeří 

nejprv 

mysl tápe 

než 

procitá 
 

do ticha 
 

voluta točitá 

do stínu 

do ticha 

tam někde 

je ukrytá  
 

víra 
 

kroky v ambitu 

pocity 

klidu 

hledají v šeru 
 

ozvěny zdrávasů 

zaryté v kamení 
 

trápení  

stovek duší 

v jásavé  

barokní fasádě  

smutku 
 

sterý sten 

každý den 
 

Božská trpělivost 

 

 

 

PLZEŇSKÉMU CENTRU 
 

jako smečka šedých vlků 
štvou a drtí kořist 

rychle, zběsile 
cení tesáky 
bez lítosti 

štvou 
a 

drtí 
kosti 

starých časů 
… 

paneláky 
šedí vlci 

dnem i nocí 
 

drtí 

ARCHITEKTU HANUŠI 
ZÁPALOVI         (k 120. výročí 
narození) 
         

v zápalu 
črtáš 
linie 
pro koho ? 

…nové lepší domy… 
do toho ! 
jen do toho ! 
  …pro Plzeň… 
dál !  
navrhni jim 
co chtějí 
ŠKOLY 
DOMY 
HROBY 
jen si dál  
v zápalu črtej ty své 
světy 
  …budou mne za pár let… 
dál ! 
dál jen dál ! 
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           …ještě znát??? 

Nikola Petříčková (*1987), Svobodná chebská škola 
 

IMPRESIONISTICKÁ 

Sám sobě kamenem 

Vhozeným do vesmíru co ladíš z nití 

Jsi vůně kterou kreslíš na tváře lidí 

S čistým bílým záměrem  
 

V branách písku 

Kolem plameny tančí 

Divnej chlad jde z propastí 

Do dlaní černá růže 

Vytrysknout krev může 

Pak smísí se… 

Harmonie barev a 

Grafity na stěnách skal a hor 
 

Když proskočí tam k nebi 

Srdcem 

Schovej se v tornádu obrazců 

A hledej inspiraci 

Zase srdcem 
 

Roztrhni se a vysaj svojí sílu 

Ať rozum touha vášeň přiloží ruku k dílu 

Najdi své světlo za kterým se v nouzi 

budeš dívat 

A čerpat z něj 

I přes hranice svých možností 

Přes ostří vlastních starostí 

Nepřestávej! 

Nebraň se světlům někde v nás 

Nemusí zazářit víckrát zas 
 

Vaše vroucí já 

Vaše duše co vám barvu dá 

Je otazníkem, zda- li jste už dávno 

nevyhráli! 
 

Bůh sobě jsi a ty to víš 

Máš šanci něco dokázat 
 
 

Podívej se k nebi 
 

Dej hvězdám 

Těm střepům z krajek 

Možnost ti to ukázat! 
 

Jako my všichni 

Vpuštěný do tohohle světa 

Tak sami a náhle 

Bez varování 

Po tom toužíme 

Vidět to… 

 

 

CIZINEC 
 

nahota čirých těl u cizince v pokoji 

dva a půl bílých koňů uvázaných 

v postroji 

celou noc hučící tramvaje 

hříva těch pár poníků trhavě mávaje 

v duze tuze chuzen 

moje chůze loudavá 

pes výt nepřestává 

v kaluži zrcadel a pekel i ten  

jetel co visel a zmizel též slyšel 

on mi odešel ač se navrátil 

život slzám zdráhavě převrátil 

už nekapou jen roztouženě kloužou a  

na prsou mě koušou 

svetr z příze uklonil se bříze ta sloupla se 

vlnka na skále zhoupla se a zhloupla 

slupka jabka do krku kostí červy tam 

hostí 

ať viny ho zprostí už bylo vás dosti 
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vy sprostí toho cizince hosti  

Petra Chmelíčková (*1987), SPŠ stavební Plzeň 
 

AHOJ, TATI! 
 

     Promiň, že jsem nepřišla na letiště, ale ty víš, jak nesnáším loučení. Uplynul teprve týden a mně 
se zdá, že celý život. Postrádám naše čtvrteční posedávání na balkóně.Vyprávění, které začínalo: za 
nás to nebylo lepší, nebo prostě za nás. Povídání o tom, že všechno není osud, že se mi musí 
pomoct.Hádání o nejhezčího fotbalového hráče, oba víme, že nemáš vkus. Všimni si, co jsme všechno 
zvládli za jediný den. 
     Tvůj pokoj zůstal prázdný, voní tvojí pěnou na holení. Slyším všude tvůj hlas, který zval k večeři, 
zazvonil, když nadešla štědrovečerní chvíle nebo jen tak škádlil, jestli bych nechtěla zase na chvíli na 
zem. Kolikrát jsi něco rozbil, pořádně sis hned zanadával, vždycky mě to rozesmálo. To co jsi opravil, 
potřebovalo hned novou opravu. To bylo roztomilé. 
     Když mi byly čtyři roky, onemocněla jsem. Přišel jsi z práce s velkým překvapením. Nahodil jsi 
šibalský úsměv a utěšil jsi moji bolest. Byl tu. Růžový slon. Moje malé přání. Teď tu sedí v poličce a 
mává chobotem. Bojím se, že už se podruhé nic takového nestane. Slyším kroky, ale zmizí, jakmile se 
otočím. 
     Každé pondělí jsi mě zasvěcoval do fotbalu u nás na zahradě. Pravidelně jsem dostala nejméně pět 
gólů, potom jsi se usmál, a šel do brány. Nechal jsi je tam všechny spadnout. Viděl jsi moji radost a byl 
jsi šťastný. 
     Když napadl sníh, byla jsem živým terčem, jako by to bylo včera. Zavolal jsi: ,,Petruš,” já se otočila 
a všude se udělalo bílo. Občas jsem ti to vrátila. Jsi daleko! Přemýšlím, co podnikneme, až se vrátíš, ale 
nemyslím si, že se ještě uvidíme. Stavěli jsme speciálního sněhuláka, měl tři oči a žádné ruce, ty nám 
nešly. Každý se jmenoval Franta a potkal  ho stejný osud. Rozplynul se, jako moje sny o společné 
budoucnosti, smíchu a fotbalu. 
     Bála jsme se výšek. Přišel jsi, podíval ses ze skokánského můstku a řekl: ,,Nic není dost vysoko, 
nedovolím, aby pro tebe bylo někdy něco vysoko, skoč!” Přímo jsem letěla. Přišla jsem si, že už nic není 
nemožné. Jen díky tobě jsem poznala, jaké to je něčeho dosáhnout. 
     V předsíni stály tvoje boty a čekaly, až přijedeš z kurzu angličtiny. Dnes se nedočkají, myslím, že 
jsou o tom přesvědčeny, jako já. Díky tobě jsem. Poznala jsem, kdy mám zdravit a kdy se učit. Nic není 
vysoko! Teď jsi vysoko jen a jen ty. Prosím, vrať se. Potřebuju tvůj hněv nad nemytým nádobím, lásku 
za každou pusu nebo úsměv. Tvoje teplo a pochopení, které na mě čekalo, když jsem otevřela dveře. 
     Sedíš v letadle, které letí neznámo kam, letí daleko. Už nepřijde maňásek popřát dobrou noc 
malé dcerušce, které se zdála noční můra. Neproletí fotbalový míč do brány tvořenou 
odpadkovými koši. Tvoje vůně se vytrácí. I ona vzlétla poněkud výš. Neucítím zimu za krkem od 
sněhové koule, ani teplo na tváři k narozeninám. Nikdo nechce být sám. Hrozně mi chybíš, ať už 
letíš kamkoliv, přísahám, doletím za tebou. Ten den se prostřídají všechna  roční období, budeme 
mít moře času. Hvězdy rozsvítí lucerny, promění tmu v den. Budeme bruslit, stavět sněhuláka a 
trochu bláznit. Uvidím tvůj úsměv, kudrnaté vlasy, láskyplnou tvář a lásku samotnou a ten den už 
nikdy neskončí. Chci tě tu mít. Máma nevaří a vůbec se o mě nestará. Fotbalový míč stojí 
v koutku a čeká na tebe jako všechno, co tu zbylo. Bojím se, že už nikdy nepoznám otcovskou lásku, 
která mě vždycky povzbudila do života. Najdu si tě a zapomenu na bolest, kterou mi máma způsobila. 
Budu s tím, koho miluju. Ale soud rozhodl: žádné stýkání s otcem! Nechápu proč?Asi tě neznal. 
Pamatuji si tvůj pohled. Říkal: ahoj.Tak tiše a hebce, naposled… Najdu si tě a zapomenu, že mě máma 
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nechce! 

 Dalibor Košek (*1987), První české gymnázium Karlovy Vary 
  
 

RANNÍ AUTOBUS 

 
     Už když jsem ráno vykoukl z okna na ulici, přepadlo mě tušení, že tento den se v mém životě 

nebude řadit k nejlepším. V noci zuřila vánice, jakou v tohle městě nikdo deset let neviděl, a taky 

to podle toho vypadalo. Silnice byla “protáhlá”, avšak hromady špinavého sněhu kolem mého 

sedanu nedávaly žádnou možnost jej v dohledné době vyprostit. Stále ještě klídek, snídanička, 

pohodička, prostě takové ty věci, než vyrazíte do práce. Autobusy taky jezdí, z periferie sice 

jednou za hodinu, ale stihnout se to dá. Dnes je totiž můj významný den. Máme ve firmě na 

desátou smluvenou schůzku s novým japonským investorem a jde o pěknou kopu peněz. Je tedy 

nutné, abych udělal ten nejlepší dojem, dostavil se včas a v perfektním stavu… 

     Katastrofa nastala v momentě, kdy jsem si nasadil hodinky. Moji ranní pohodu, během níž 

jsem se snažil setřást trému,  sabotoval zákeřný budík! Ze záhadné příčiny budil o hodinu 

později, než měl nařízeno!  

     Spěch. Během chvatného oblékání a neobratného vázání kravaty mi v hlavě vyplul první 

Murphyho zákon. V zápětí kravata povolila a rozpadla se ve dví. Na nadávání nebyl čas. Autobus, 

i když lze v tomhle sněhu předpokládat jisté zpoždění, odjížděl za několik minut.  

Dovede si představit pěkně ustrojeného člověka, v saku, kabátě a kulichu, jak se prohrabuje přes 

čerstvé závěje, tu kdesi loví kufřík, tu zase hledá peněženku?  

     Ne? Já už tedy ano. Řeknete mu: “Běž po silnici!” To jsem zkusil a v zápětí bolestivě zjistil, 

že sprint po zledovatělé vozovce je ještě pomalejší a nepříjemnější než dobývání závějí.   

Nakonec jsem to s vypjetím všech mých sil stihnul o chlup. Nastupuji, vlastně se proplétám za 

veliké nelibosti kolemstojících, do zaplněného autobusu. Po podlaze tekly potůčky roztátého 

sněhu. Ráno. Svezl jsem se na snad poslední volné místo téměř vyčerpán a přemýšlel, proč se 

taková kravina musela přihodit zrovna mně… 

     “Ne, já ti nerozumím…, a jak to mám asi sakra vědět, že nakonec ne? …heleď, auto nejede a 

já tu jsem sama s malym ve městě, který neznám. Co s tim hodláš dělat? …to je hezký, že nevíš. 

A co mám dělat já?…jasně, to by se ti líbilo. Jak se máme asi dopravit domů?…kašlu na tu 

předváděčku!…to je mi sice líto, že ti to dalo hodně práce, ale trhni si nohou! Já tam pěšky 

nepůjdu! Navíc mám Tomáše!…stáli jsme na silnici dvě a půl hodiny zapadlí v příkopu po pás 

ve  sněhu. Než přijela odtahovka, tak ze mě byl rampouch… jo, vypadla klimatizace! … jedu do 

města na policii….ne, nevzali! … zavolej Alimu, ať pro nás zaskočí …v tom případě já tobě 

taky!” 

     Vím, že poslouchat cizí telefonické rozhovory je považováno za neslušné, ale prostě jsem si 

nemohl nějak pomoct. Jako by si ta slova sama hledala cestu ke mně. Vždyť to znáte. 

Naproti mně seděla žena kolem třicítky. Z vlastní zkušenosti však vím, že odhadování věku může 

být na první dojem mylné. Dlouhé blond vlasy měla pevně stažené modrou stužkou do mnoha 

malých culíků. Rovněž i oválné brýle měly obroučky modré, a stejně tak její dlouhý kabát měl tu 

samou barvu. Na klíně jí spočívalo malé dítě. Nejspíše Tomáš, jak jsem pochytil z hovoru, a 

pěkně sebou šil. 
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     S naštvanou grimasou ve tváři třískla mobilem zpět do kabelky. Ani si neuvědomila, že řvala 

málem na celý autobus a já jsem jí to rozhodně nechtěl připomínat. Utrousila jakousi nelibou 

nadávku a nezúčastněně se dívala z okna na mihotající se zasněžené stromy.  

     Tu dítě začalo vyvádět ještě více, ale jeho matku, byla-li to jeho matka, to vůbec nezajímalo. 

Začalo mě mokrou špinavou botičkou kopat do kolena… 

     “Paní,” bránil jsem se hned, neboť mokré kalhoty jsem v mé situaci nemohl riskovat, 

“prosím, můžete mu říct, ať přestane kopat? Moc bych potřeboval, aby zůstaly ještě hodinu čisté!” 

Madam mě probodla skrz brýle pohledem téměř vražedným: “Dítě má volnou výchovu – 

nemohu!”  Odvrátila se zpět a znovu začala v kabelce cosi lovit. Malý dále vyvíjel horečnou 

činnost - špinění mých drahých kalhot. 

     Abych pravdu řekl, tak mě ta její hláška docela uzemnila. Snažil jsem se nohy zkroutit tak, 

aby na ně ten prcek nedosáhl. Cítil jsem se trochu divně a dost naštvaně. Naštěstí se na zastávce 

autobus trochu vyprázdnil, cestující vedle mne se taky odporoučel, takže se nějaké místečko 

našlo. Kalhoty to však nezachránilo. Výhružně jsem si přesedl o sedadlo vedle.  

     Také jsem si všiml, že vedle oné ženy stojí podivný, možná dvacetiletý mladík. Do tváře 

jsem mu neviděl, ale v paměti mi ulpěly hlavně namodro obarvené vlasy, černá kožená bunda. Na 

zádech měl kytaru, nejspíše elektrickou. Tmavě zelený obal. Rovněž si pomatuju, že velice nahlas 

žvýkal.   

     Paní, která mě před chvilkou tak naprudila, vylovila opět mobil a někam volala. V tu chvíli 

se však dítě, které se na mě doposud pouze odpudivě ksichtilo a kopalo, začalo projevovat i 

hlasově. Vřískalo na celý bus. Matce to stále očividně nevadilo.  

     “…počkej, můžeš to zopakovat? Já tě neslyším…,” zacpávala si jedno ucho. Ten řev mi 

docela lezl na nervy a myslím, že trpělivost nezačala docházet jenom mně. 

     “Tomášek tu zpívá, mluv hlasitěji…” Bohužel, Tomášek si opravdu začal v autobuse falešně 

prozpěvovat, a ta skřehotavá slova mi v hlavě uvízla hodně, hodně dlouho: 

“Padá sníh a to nás láká, zavraždit zas kamaráda.” 

     Když se díváte na televizi, dostáváte taky najednou někdy takový ten divný pocit, že tuto 

scénu prostě nemůžete vidět, třeba proto, že je to děsný trapas, a pak si zacpáváte uši, oči… 

Přesně tak mi bylo, jakmile se ty zvuky doplazily do mých nevěřících uší … Rozum mi zůstal stát. 

Začínal jsem mít pocit, že dnes se cestou do práce zblázním…Když jsem ještě pomyslel na ty 

Japonce … Začínal jsem přemítat, jsou-li ti dva vůbec normální…a tak trochu jsem se toho do 

večera nezbavil. 

     Nicméně po několika minutách jsem toho kraválu měl plný zuby a mysleje na dalších dvacet 

minut, jež tu budu muset vytrpět, jsem znovu obrátil svůj zrak k ní: “Paní, prosím vás, můžete ho 

trochu uklidnit?” Přitom jsem nápadně pokynul rukou směrem k dítěti a potom k ostatním 

cestujícím. Autobus pomalu zastavoval, neboť se blížila další zastávka. 

     Zlatovlasá žena se odvrátila od štěbetajícího mobilu. Nabyla takového opovrhujícího výrazu, 

za nějž by se nemusela stydět ani většina z celebrit. Přes řev malého ji sice nebylo tak úplně 

slyšet, ale  pravila asi toto:  

     “Už jsem přesně VÁM jednou říkala, že dítě má volnou výchovu. To znamená, že…” 

     Autobus zastavil. 

     Tu si mladík, co celou dobu stál vedle ní, vyndal z úst nepřirozeně velkou hroudu  žvýkací 

gumy a elegantně ji pleskl dámě na hlavu. A aby toho nebylo málo, pěkně ji do těch vlasů vetřel.  
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“Já mám taky volnou výchovu,” pronesl a vystoupil.  

     Paní byla zmatená. Opatrně se prsty dotýkala slepených pramínků, jako by nemohla uvěřit, 

co se právě stalo. Bezmocně pokukovala po cestujících. 

     Já jsem uvnitř mohl puknout smíchy a stálo mne spoustu energie, aby se mi to opravdu 

nestalo. Někomu z cestujících vzadu sice projelo drobné zachraptění, jinak však bylo úplně ticho.      

S radostí se přidávám k ostatním, kteří na paní koukali a ona koukala na ně… 

     Její zmatení netrvalo dlouho. Vlastně pouze malou chviličku. Rychle položila dítě, mobil a 

rychle vyběhla ven, aby mladíka stihla. Ozval se hlasitý řev. 

     Mezitím autobus odjel a vy si jistě můžete všimnout, že dítě i mobil zůstaly uvnitř… Nikdo 

se k tomu nijak nevyjádřil. 

     Tak jsem tam tak seděl a přemýšlel, co to musí být za matku, že nechá malýho o samotě 

v autobuse s tlupou neznámých lidí. Na další zastávce dokonce někdo sebral i mobilní telefon. 

Tomášek seděl a vesele si výskal.  

     Konečně nadešla chvíle, kdy jsem měl vystoupit. Uvažoval jsem, že bych mohl alespoň něco 

udělat, třeba…nevím. Následný pohled na hodinky mi však tyto úvahy z mysli rychle vyhnal.  

Nakonec dorážím s dvacetiminutovým zpožděním, neboť i autobus nejel kvůli sněhu na čas. A šéf 

mě k těm  Japoncům ani nepustil.  

     “Vždyť vypadáte jak čuně, člověče. Takhle se před nimi chcete ukázat?” Myslel tím asi 

zaflákané kalhoty. Aspoň že vím, komu za to mám děkovat…  

     Takže z Japonců nakonec sešlo… a nedostal jsem přidáno, což mě mrzí víc, než celé 

Japonsko dohromady. 

     O týden později jsem dostal obsílku od soudu. Docela mne to zarazilo, protože jsem byl 

podle ní obžalován z únosu… Jeden přítel, jenž tam už dlouho pracuje, mi však prozradil, že  tam 

naběhla nějaká trhlá hysterická ženská. Prý ani neznala jména, nicméně tam udělala pěknej bugr. 

Takže se to začalo vyšetřovat. Divil se ale, že se u mě dřív nikdo nestavil … 

     Dozvěděl jsem se od něj také, jak to toho autobusového rána probíhalo dále. Ta žena vyběhla 

ven a začala na mladíka křičet. On si jí nevšímal, a tak mu rozflákala kytaru o chodník na malé 

kousíčky. Byla to však nějaká extra originál elektrická kytara přímo z Ameriky, neboť mladík se 

právě vracel ze stáže na Harwardu. Její cena se pohybovala okolo statisíce korun. Už to dále 

nevydržel a jednu jí přímo do tváře vlepil. Paní na to vezli do nemocnice. Dítěte si nakonec všiml 

až řidič okolo jedenácté, když měl pauzu a ohlásil to policii. 

     “Ta hysterka pak chce jeho žalovat za ublížení na zdraví, a tebe, že si jí unesl dítě. Ale ten 

chlápek, kterýmu zrušila kytaru, po ní chce náhradu… Bude to zajímavý.”  

     Samozřejmě jsem se ptal hlavně na sebe a přítel mne ujistil, že v mém případě se tím soud 

snad ani nebude zabývat. 

     “Takovou pitomost tam snad ještě nikdo neprobíral…” 

     Vzpomněl jsem si při tom ale na jistou věc, kterou jsem slyšel někdy velmi, velmi dávno. Že 

autobusy prý lidi sbližují. No, nevím jestli mě tohle s někým sblížilo. Jestli se vůbec sblížil někdo 

s někým. Jako například v tomto případě. Ale tak trochu  jsem tu dámu nakonec pochopil. Je to 

alespoň příklad, kam až může volná výchova zajít. Doufám, že lidi s volnou výchovou už nikdy 

nepotkám!!! 
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Lucie Patricie Komjátiová (*1988), Konzervatoř Plzeň 
 

VŠICHNI LIDÉ BRATRY JSOU 
  

     Soužití s menšinami je v dnešním vyspělém a stále se rozvíjejícím světě velmi často 
propírané téma. Minorit je skutečně požehnaně: Romové, homosexuálové, Židé, albíni (vím, že se 
o nich nemluví jako o menšině v pravém slova smyslu, ale jelikož jsou odstrkováni “normálními” 
lidmi stejně jako ostatní skupiny = vymykají se “ideálnímu” člověku, s klidným svědomím je 
zařadím) a mnohé další.  
     Nebudu již jmenovat dál, jistě si vybavíte spoustu skupin těchto ubohých lidí sami. 
Ubohých? Ano, ubohých. Ubohými je nazývám z prostého důvodu – nejsou ostatními obyvateli 
Modré planety plně pochopeni. Tudíž jsou jim cizí a působí na ně nedůvěryhodným a 
nepřístupným dojmem. Vím, o čem mluvím. 
 

     Co je na mně tak zvláštního? Tuto otázku si pokládám pořád dokola. A divili byste se mi? 
Vyjdu na ulici a prvních pár lidí se po mně otočí, případně pronese nějakou poznámku typu 
“Podívej, je to vůbec možný?” nebo “Hele, ta je dokonale odbarvená!” Náhoda? Ne.  
     Neřekla jsem to přesně, otočí se po mně každý, kdo mě uzří. Čím to je? Jsem albínka. Matka 
Příroda ve své kuchařce řádek, kde bylo napsáno “přidej sto gramů pigmentu”, prostě přeskočila. 
V lepším případě množství od oka neodhadla ...a tak mají bílí tygři alespoň na pruhy a modré oči. 
(Napadá mě, že Romové mají problém přesně opačný. Když se rozděloval pigment, šli si ve své 
shánčlivosti – že by povahový rys? – nejméně třikrát a Příroda jim ho házela lopatou.)  
 
     Jelikož je nás, albínů, jako šafránu, můžeme se mezi menšiny směle počítat. Vypadáme 
úplně stejně jako každý z vás, jsme pouze krapítek světlejší. Když se naše bílá hříva mihotá 
v letním vánku jako plachty přepychových lodí a svítí na ni slunce, málokdo odolá pohledu na 
jiskřící nebezpečí. Tak jeden ze sta.  
     Jedni se na mě dívají obdivně se slovy: “Slečno, kde jste sebrala ten báječnej odbarvovač?” 
či “To je Vaše barva? To bych neřekla, též bych tuhle chtěla.” A druzí? Sledují mě s otevřenými 
ústy a říkají si víceméně pro sebe “Můj Bože!” a taky “Ježiši Kriste, jak může být takhle světlá?”   
Holt nechápou hříčky přírody. 
     Někdy čekám na autobus, trolejbus či tramvaj a vyslechnu z bezprostřední blízkosti: 

“Máňo, viděla si to někdy? Ty jo, to je snad albínka!” 
“Co to plácáš, to ne.” 
“Proč by nemohla? Má bílý vlasy.” 
“Je vodbarvená.” 
“A co ty řasy? A obočí?” 
“No jo, Karle, fakt je albína! To je hustý.” 

     Povzbuzující, když je tento problém řešen dva metry od vás, že?  
 

     Dříve jsem si myslela, že mě probírají jen lidé, kteří mě neznají. Ale změnila jsem názor. Už na základní 
škole, ale i teď na střední, jsou lidé, kteří se ke mně chovají jako nejlepší přátelé, ale jakmile opustím místnost, 
zdrbnou mě od hlavy až k patě. Vůbec si neuvědomují, že to může bolet. No co. Před dotěrnostmi a urážkami se 
neuchráníte.  
     Co s tím? Mým zvířecím albíním přátelům pomáhá před lovci trofejí pověst (Hubertus, 
patron myslivců, byl v lesích u Lutychu odvrácen od zla k dobru bílým jelenem. Od té doby, kdo 
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uloví bílou zvěř, do roka zemře.) Mně bohužel ne. Budu se s tím muset naučit žít. 

 Jean Kristian Dimitri Miraky (pseud.), Gymnázium Rokycany 

 

TANEC 
 

Jen bílý pierot 

tančí na jevišti 

tvé ruky 
 

Pomalu se posouvá 

sem a tam 

po svých špičkách 

tenkých a ostrých 

jako nůž 

Tančí pln zlosti 

a zvolna rudne 
 

Nejprve jen pomalu 

ale později 

čím dál rychleji 

stejně rychle 

jak se zkracují 

jeho pohyby  

po jevišti tvé dlaně 
 

Tu náhle padá 

cely rudý 

a vysílený 
 

A s ním padla i černá opona  

tvých víček 

 

Má pohřební hostina 
 

Jen dekadentní smích 

a i slzy 

to kdybych chcíp 

příliš brzy. 
 

EVANGELIUM  

PODLE MATOUŠE 
 

Někdy se mi má pravá noha unaví 

ještě že mám levou 

vzdychnu potají 

TEN DEN něco umřelo 

něco umřelo a na zem spadlo 

na zem spadlo a roztříštilo se 

roztříštilo se a umřelo 

ten den na zem spadlo 

roztříštilo se 

a umřelo 

mé 

ty 

 

DVA 
 

Přišli dva věční bohémové 

do hospůdky a opili se 

zazpívali, zašpásovali 

a usli v nedalekém lese. 

 

A mezitím někde za horami 

se cosi jaksi semlelo 

kdesi vypukla revoluce 

a kdosi vymyslel žárovku. 

 

 

SAMOTA 
 

Všichni mlčeli 

a věty se vznášely 

jak mrtví ptáci 

 

Nikdo nemluvil 

a slova se tříštila 

o kamenné stoly 

 

Všichni se smáli 

a smích pálil 

jak kouř cigarety. 
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Tereza Mašlová (*1989), Gymnázium J. Š. Baara Domažlice 
 

VEJCE 
 

Chtěla bych být 

vejce. 

Mít pevnou, 

ale křehkou skořápku 

s tajemným obsahem. 

Nikomu bych neřekla, 

co je ve mně… 

Jenže… 

Co se stane, až dostaneš chuť 

na vejce na měkko… 

 

SNĚHOVÁ VLOČKA 
 

Ta se má! 

Spadne 

a vůbec ji to nebolí. 

Nadělá kalamitu 

a pak se prostě vypaří… 

Taky bych chtěla být sněhovou vločkou 

Padat bez bolesti, 

způsobit kalamitu 

a pak se prostě vypařit…

 

 

 

KONTAKT: 

Ason-klub 

Knihovna města Plzně 

ul. B. Smetany 13 

305 94 Plzeň, 

tel.: 377 201 427 

fax: 377 201 438 

 

asonklub@kmp.plzen-city.cz 

www.kmp.plzen-city.cz 
 

 

* 

Máte-li elektronickou adresu a přejete-li si průběžně dostávat informace z oblasti literárního dění regionu, 

propozice literárních soutěží apod., přihlaste se na výše uvedeném e-mailu Ason-klub. 
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