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

Ročník XV, 2006, letos Listy č. 1 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 108) z 22.12. stran 20, 

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

jako barevné bříško Plže č. 1/2006 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Život je souhrnem našich voleb. 
 

(Albert Camus) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* VÍTÁNÍ MALÉ KNÍŽKY MARTINY ŠIMÁNKOVÉ V JABLONI. Plzeňská básnířka Martina 

Šimánková (*1988) si pro uvedení první malé knížky veršů Těm, co mají vlastní ostrov (Ason-klub, 

2005) vybrala Jabloň a sobotu. 10. prosince 2005 ve 20:00 hodin se prý v kavárně sešlo až překvapivě 

mnoho lidí. Vystupovali Kateřina Pánková, členové divadelního souboru Chlupatej kaktus, jenom 

slíbený Martin Zajíček z Domažlic bohužel nedorazil… 

.  

     Od MARKA VELEBNÉHO: Sobotní křest: 

     Trochu plánovaně i neplánovaně jsem se ocitl v sobotu 10. prosince 2005 v Jabloni na křtu Martiny 

Šimánkové. Sedl jsem si k Lucce a Ireně (v námořnicky pruhovaném tričku) a za okamžik se začalo. Na 

pozadí modrých stěn a červeného závěsu se začali míhat účinkující, jakoby poslouchající či mluvící do 

mobilních telefonů. Trochu jsem byl překvapen a nějak jsem tento „Brownův pohyb“ neuspořádaných 

částic nechápal. Pak mi došlo, že to je asi obraz současného světa, komunikace mezi lidmi apod. 

Martina se střídala na jevišti s Katkou Pánkovou, která měla příspěvky s křesťanskými motivy. Zprvu 

jsem myslel na výstup „Bejbiny“ sestry v Hříšném tanci, ale když mezi nás po křtu dorazila láhev 

Dorata, hned se mi na jeviště dívalo lépe. Některé Martininy věci jsem znal z nástěnky knihovny nebo 

ze soutěže, kde mne její tvorba jako porotce oslovila. Hlavně verš „…nehlaď mne slovy, dělej to 

rukama…“. Martina při produkci používala hezká dívčí gesta a její černá blůzka kontrastovala 

s červenomodrým pozadím místnosti. Křest ještě pěkně doplňovala hudba. Obdivoval jsem, jak drobný 

kytarista zahrál a zazpíval Dylanovy písně „Times, there are changing“ a „Hey man with the 

Tamburina“, smekám. Nechal jsem si podepsat knížečku (jako příznivec černobílé fotografie fandím té 
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drobné knížce, rád bych i dělal fotografa), vyfotil mladé umělkyně Martinu s Irenou a šel doprovodit 

Irču na tramvaj. (Plzeň, 14. 12. 2005) 

- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU v Plzni, žije v Plzni a 

momentálně je zaměstnán v pekárně Intersparu. 
 

* 

OPRAVA 
 

* Od MARKA VELEBNÉHO: Omlouvám se: automatická oprava chyb nebo můj překlep mi v 

článku Praha s kapkami mlhy (Listy Ason-klubu č. 12, s. 20) z proroka Henocha udělal Lenocha. M. V. 

(Plzeň, 6. 12. 2005) 

* 

LISTOVÁNÍ 
* VÍTÁME:  
     Prozaik Tomáš Votava (*1991) byl překvapením Velkého říjnového společného čtení, které 

v rámci letošního Týdne knihoven proběhlo v plzeňské Knihovně Bolevec. Nečetl totiž z připravených 

knížek, nýbrž z napsané knížky vlastní. Ve čtrnácti má téměř dopsaný rukopis s názvem Prokletí. 

Zatím o sedmi kapitolách a padesáti sedmi stranách. (Zdalipak má už tolik Milan Šedivý, který kdesi 

v dalekém Dubí píše svůj první komerční román?!) Tomáš je žákem 1. ZŠ v Západní ulici a kromě 

prózy tvoří prý také písňové texty pro klukovskou kapelu. 

 

Tomáš Votava 
 

DÁREČEK 
KAPITOLA DRUHÁ (úryvek z díla) 

 

     Steven vešel dovnitř a snažil se nahmatat vypínač. Rozsvítil a… 

     „PŘEKVAPENÍ!“ vykřikla ta spousta lidí shromážděná v přijímacím salonu. Bylo tam tak čtrnáct 

Stevenových příbuzných.  

     „Překvapení!“ zopakovala ještě jednou Stevenova matka, „všechno nejlepší k narozeninám!“ 

     „Páni! Já jsem úplně zapomněl. Já mám narozeniny!“ říkal Steven vzrušeně. 

     Čekala ho pořádná oslava, při které se pilo, jedlo a také mluvilo. Steven se dozvěděl, že učitelská 

párty byl jen krycí název pro párty, která byla oslavou Stevenových narozenin. Postupně zjistil, že se na 

jeho narozeniny sešli: babička s dědečkem z maminčiny i otcovy strany, matčin bratr s jeho ženou, 

Stevenův starší bratr, který přijel ze studií v Americe, pradědeček z maminčiny strany a samozřejmě 

máma s tátou. Navíc tam ještě byl Stevenův spolužák ze školy – Peter. Byl to hubený chlapec nižší 

postavy s jasně blonďatými vlasy, očima černýma jak uhel, zároveň také Stevenův nejlepší kamarád. 

     Mluvilo se hlavně o Stevenovi, který vypadal zjevně šťastně. Po chvíli si ho zavolal oblíbený strýček 

Albert. Byl to tak dva metry vysoký statný pětadvacetiletý muž s černými vlasy. V obličeji bylo vidět, že 

má za sebou kus pořádné práce, hlavně podle výrazných jizev. Přitom hraje na kytaru v anglické 

rockové skupině „Bus Girl“. 

     „Stevene, pojď sem, prosím.“ 

     „Ano?“ 

     „Já jenom takovou ehm… chlapeckou záležitost.“ 

     „Cože?“ vyprskl Steven pomerančový džus. 

     „Já jen. No… už máš nějakou tu… kamarádku?“ 

     „Jo takhle,“ ulevilo se Stevenovi, „ne, ale dneska jsem jednu potkal v parku. Je docela pěkná a …“ 

     „Nezáleží jen na zjevu. Musíš ji znát déle než jen den.“ 
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     „Já vím. A navíc bych řekl, že jí na mně nezáleží.“ 

     „Já jen tak na optání,“ a odešel se bavit se svou ženou Natálií. 

     Zbytek probíhal hladce. Kolem půl dvanácté se Steven (nebo spíš jeho matka) rozhodl, že rozbalí 

dárky. Začal jako vždy od nejmenších. Kromě již dlouho potřebného kartáčku na zuby dostal několik 

hudebních a herních CD a „Kapesní CD přehrávač“ nebo známější název Discman. Nakonec se 

zastavil před největším z nich. Byl to asi patnáctý a poslední dárek. 

     „3…2…1…TEĎ!“ odstartovali mu ostatní závod o rozbalení dárku. Věřte, nebo ne, byl to stan! 

Krásný stan pro dvě osoby. 

     „A ještě ten poslední…“ načala Stevenova maminka. 

     „Žádný už tu není,“ namítal Steven. 

     „Ne, ale máme ho pro tebe. My s tátou taky máme stan. No ano.“ 

     „Pozítří jedeme na deset dní já, máma, ty a Peter na vandr!“ řekl táta. 

     „No skvěle! Kam jedeme?“ 

     „Do Folkstone.“ 

     „Výborně! Děkuji!“ radoval se Steven a skočil po mámě a objal ji.   

     Steven byl šťastný, a jak je všem známo, když je někdo šťastný, vždy mu vše uteče velmi rychle. Bylo 

tak půl druhé ráno a všichni se začali pomalu rozcházet. V tu chvíli bylo pro Stevena odkryto ještě 

jedno překvapení. Jeho starší bratr Max zůstává doma až do konce prázdnin.  

     „No tak! To už by mohlo stačit!“ snažila se Stevenova máma Helen marně přimět Stevena, aby 

přestal dovádět a šel spát. „Už je hrozně pozdě.“ 

     „No tak jo,“ svěsil hlavu Steven. 

     „Helen má pravdu, Steve. Zítra se ještě bude muset balit atd. Jdi spát!“ 

     „Tak jo. Dobrou, tati, dobrou, mami, dobrou, Maxi,“ řekl Steven a šel nahoru do svého pokoje. 

Zamkl a připravoval se, že se převlékne. Když si sundal triko a koukal se do zrcadla, uviděl něco, co ho 

vyvedlo z dobré nálady. Z okna viděl, že venku prší a blýská se, tak si vzpomněl na Jane. Ona určitě 

není šťastná, není v suchu a určitě jí není tak příjemné teplo jako Stevenovi. Byl hned rozhodnutý, co 

má udělat. Oblékl se a oknem vylezl ven z baráku. Rozběhl se a za několik málo minut byl v parku. 

Brána byla zavřena a nahoře byla zakončena kovovými hroty. Rozběhl se, vyskočil a chytl se železných 

tyčí brány. Byla však mokrá a kluzká. Pomalu sklouzl dolů jako po naleštěné tyči. Přišel na novou 

taktiku. Přišel k bráně, chytl tyč a začal s ní kymácet ze strany na stranu. 

     „No tak povol, ty pitomá tyči!“ křičel po chvíli bezbranného kymácení. Jakoby ho chtěla 

poslechnout, zrovna v tu chvíli povolila a Steve vešel do parku. Neváhal a rozběhl se blátivou cestou do 

středu parku. Běžel rychle. Příliš rychle na to, aby stihl zabrzdit u lavičky, která byla jen málo vidět 

v měsíčním světle. Lavičku přeběhl a snažil se zabrzdit. Steven běžící okolo lavičky blátem náhle měnící 

směr a padající v krásném smyku na zem. Vypadalo to více než jen směšně. Udělal ještě několik „sudů“ 

než se zastavil. Byl totálně od bláta. Jane ležící na lavičce vše viděla, jelikož kvůli dešti nespala. Ihned 

vstala a šla se podívat na jako hroudu bláta vyhlížejícího Stevena.  

     „Co tu děláš?“ ptala se udiveně. „Jak… Jak jsi se sem dostal? Proč…? Nechápu tě.“ 

     „Mám narozeniny a…“ 

     „Přišel ses vychloubat?!“ říkala skoro vražedně. Steven pomalu vstal, napřímil se a řekl: 

     „Ne. Uvědomil jsem si, že všichni se nemají tak dobře, jako se mám já. Viděl jsem, jaké je počasí 

pod psa a řekl jsem si, že sem musím, prostě musím! Vyrval jsem hlavní bránu, abych se sem dostal.“ 

Steven ze sebe chrlil slova tak rychle, že sám nevěděl co říká. 

     „Cože?“ ptala se nechápavě Jane. 

     „No… chtěl jsem se proběhnout,“ uhnul Steven. 

     „Vážně?“ 

     „Bez vtipu!“ potvrdil Steven. 

     „Ale já…“ 

     „Chápu. Nic neříkej. Já… ne. Myslím že ne. Byl to ubohej vtip. Zapomeň na to.“ 
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     „Zapomeň?“ 

     „ZA-PO-MEŇ!“ slabikoval Steven, kterému došla odvaha. Přesto však jak tam tak stál celý od bláta 

a promočený, uvědomil si, že to není pravda, ale že se sám dost bojí pravdy na to, aby ji přiznal 

někomu jinému. 

     „Ehm… není ti zima?“ ptal se Steven, přestože na sobě tentokrát měla onu zelenou bundu, kterou 

měla večer okolo pasu. Kupodivu na ní byl nápis BUS GIRL! Steven si vzpomněl na to, co mu říkal 

strýc, a z celého srdce si přál, aby se na něj nezlobila. 

     „Ne… tedy moc ne.“ 

     Pak bylo pro změnu chvíli ticho. 

     „Ty jsi fakt přišel kvůli mně?“ 

     „Jo. Já… bylo mi tě líto.“ Pomalu došli k houpačkám kousek od lavičky a sedli si na jednu z nich. 

Byly to dřevěné lavičky na řetězech. Když seděli, Jane se lehce odrazila od země a houpačka se začala 

jemně a příjemně pokyvovat.  

     „Promiň že… že jsem na tebe tak vyjela,“ omlouvala se. „Když jsi ležel na té zemi,“ dodala, když 

viděla jeho nechápavý obličej. 

     „To nic. Asi by mně to taky nebylo příjemné.“ 

     „Hm… Tak co… co jsi dostal?“ 

     „No… jedeme kempovat do Folkstone.“ 

     „Fakt? My jsme nikdy kempovat nejeli, protože… no… vždyť ty víš.“ 

     „Jo, jo,“ přitakal rychle Stiff. „První déšť na útěku?“ 

     „Ale jo. Docela příjemné ochlazení – po těch vedrech.“ 

     „Nemáš hlad?“ 

     „Ne!“ ujistila ho rychle Jane. Steven se na ni prozíravě podíval. 

     „Jo. Mám. A pořádnej,“ dodala Jane a upřela na Stevena své modré hluboké oči. 

     „Za rohem je Pizzerie. Zvu tě.“ 

     „A neměl bys být už doma?“ 

     „Upřímně řečeno – ano, ale nějak se mi nechce,“ řekl Steven a usmál se na Jane, která mu úsměv 

opětovala a řekla: 

„Pozvání musím odmítnout. Je mi líto. Obzvlášť teď, když nejsou příznivé podmínky pro život 

v parku,“ a koukla se do nebe, které bylo poseto černými mraky a měsíc za nimi jakoby proplouval. 

Náhle ho však překryl jeden obzvláště černý mrak a z něj se okamžitě spustil blesk. Uhodil jen několik 

metrů před Jane. 

     „Cos říkal o Pizzerii?“ zeptala se ihned Jane. Steven se usmál, vzal Jane za ruku a vedl ji parkem 

ven. Běželi a blesky okolo nich šlehaly jako umanuté. Jakoby se stále snažily uhodit zrovna do nich. 

Když doběhli k bráně, stalo se něco, co si Steve nedokázal ani představit. Blesk uhodil přímo do železné 

brány, a ta se rozletěla do všech stran. Steve zůstal stát na místě s pusou pootevřenou a koukal na 

místo, kde ještě před chvílí stála solidně upevněná železná brána. Koukal na ni, oči do kořán otevřené, 

a byl zřejmě v malém šoku. Jane ho vzala za ruku a vyběhla z parku. Odběhli na druhou stranu ulice 

přes silnici a Jane se opřela o zeď. Steven se vzpamatoval a koukal se na park. Jeho zjištění, že všude 

je klid, jen nad parkem šlehají blesky, jakoby se snažily něco nebo někoho najít, by ho bývalo 

„poslalo“ znovu do šoku, nebýt toho, že Jane promluvila: 

     „Co jsi říkal o pizze?“ 

     „Tam,“ řekl Steven polohlasem a ukázal menší stáneček. Došli k němu a koukli na rozpis provozní 

doby.  

     „Od tří hodin,“ řekl Steven.  

     „To je za dvě minuty,“ řekla Jane. 

     „Tak počkáme?“ ptal se Steven. 

     „To je na tobě, Stiffe.“  

     „Tak jo. Počkáme,“ ujasnil Steven. Asi za minutu vešel dovnitř nízký statný chlapík a odemkl dveře. 
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     „Heleďme se! Takhle brzo? Ty lidi by dneska člověka uhnali…“ řekl vysokým kuňkavým hlasem, 

takže si Steven myslel, že mluví žabák. „Copak to bude?“ 

     „Copak to bude?“ zopakoval otázku Steven směrem k Jane.  

     „Ehm… Kafe. Pořádně silný!“ řekla tvrdě Jane. 

     „Já to samé, ale ne moc silné. A dvě velké pizzy. Jednu se čtyřmi druhy sýra a druhou…“ začal 

Steven a Jane ho doplnila: 

     „To samé.“ 

     „Hm, hm. To bude… 2,25.“ 

     „Jo… tady,“ řekl Steven a podal Jackovi 2,30. „To si nechte, Jacku.“ –To jméno měl napsané na 

vizitce.  

     „Ta pizza by měla být hotova do dvaceti minut. Co si tak trochu promluvit?“ navrhl Steven. 

     „Klidně,“ souhlasila Jane. 

     „Takže zaprvé si ujasníme nějaké věci – Proč si utekla z domova? Nesnášíš tvoji rodinu,“ zeptal se 

a i odpověděl Steven. 

     „Hm,“ přitakala Jane. 

     „Proč tě ty týpci chtěli podle všeho zabít? Nevíš?“ 

     „Nemám moc kamarádů. Vlastně žádného.“ 

     „Jeden by se našel,“ ujistil ji Steven a začal pískat a otáčet se, jakoby stál za ním. „No nic… další 

věc – proč se nebe rozhodlo metat po tobě blesky, tak to mi samozřejmě taky neřekneš… že ne?“ 

     „Ne. Protože to nevím.“ 

     „Aha. Na tohle ti řeknu, že jsou tady minimálně dva lidi, kteří vědí to samé – nic!“ 

     „Hele Stevene, jediné, co ti řeknu absolutně jistě, je, že až se něco dozvím, tak to budeš ty, který se 

to dozví jako první.“ 

     „Čemu za to vděčím?“ 

     „Jsi můj jediný kamarád.“ 

     „A co ve škole?“ 

     „Ve škole mě oslovují asi tak, jako ti týpci večer v tom altánu.“ 

     „Aha. Tak to je mi líto.“ 

     „To nic není oproti tomu pro…“ načala, ale zarazila se. Přišel Jack a položil na stůl to kafe.   

„Děkuji“. 

     „Oproti čemu?“ ptal se Steven, když Jack odešel. 

     „Zapomeň na to. ZA-PO-MEŇ!“ řekla Jane a usmála se. Steven její úsměv oplatil, nebyl to však 

úsměv upřímný, ale ihned, jak se Jane otočila a zahleděla se do vchodu do kuchyně, nasadil Steve výraz 

jisté starosti a trápení.  

     „Jestli je to všechno, tak bych měla také pár otázek, na které mi samozřejmě nemusíš odpovídat,“ 

oznámila Jane a vytrhla Stevena z přemýšlení. 

     „Samozřejmě. Ptej se.“ 

     „Nebudu se ptát. Řekni mi něco o sobě.“ 

     „Takže… Jmenuji se Steven Chimmer, dnes je mi čtrnáct let. Narodil jsem se 25.07.83’. Tuším že 

v 19:25, ale nevím to jistě. Mám rád cokoliv, co se týče počítače, holek a hlavně hudby. Od desíti let 

hraji na kytaru. Mí rodiče jsou Helen Chimmerová a James Chimmer. Po prázdninách jdu do čtvrtého 

ročníku Hallenovy školy. A… to je všechno,“ dokončil Steven svůj životopis. 

     „Díky. Já jsem Jane… prostě Jane. Čtrnáct mi bude 2. srpna. Narodila jsem se 2.08.83’ v Londýně 

dvěma nezodpovědným lidem. Amélie a Cedrik. To jsou moji rodiče. Jediné, koho jsem měla z celé 

rodiny ráda, byly moje teta a babička. Teta byla také Jane. Jednoho dne ji našli doma na zemi. Bylo jí 

dvacet pět a prý měla silný infarkt. Její dům jsem měla zdědit já, ale mamince a tatínkovi se líbil. Bylo 

mi tehdy devět a nějaký den k tomu. Vyhrožovali mi, že půjdu na ulici, jestli neprohlásím, že jim ten 

dům odevzdávám. Až teď vím, že bych to za tu ulici vyměnila, protože jsem už v té době měla na ten 
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dům nárok. Stejně by mě ale dali do dětského domova, a tak jsem souhlasila. Děkuji. (Jack přinesl 

pizzy). Teď mám v plánu je úplně zruinovat. Dobrý ne?“  

     „No to je teda síla. To je mi líto.“ 

     „Mně ne,“ řekla a Steven vykulil oči. „Já jsem ráda. Mám klid, volnost a konečně myslím, že i 

kamaráda.“ 

     „Na mě, se můžeš spolehnout,“ řekl Steven a nastavil jí ruku. Potřásli si rukou a Jane řekla: 

     „Měla bych nápad.“ 

     „Jaký?“ 

     „Pustit se do té pizzy dřív, než vychladne,“ řekla Jane a Steven se zabořil do sedadla.  

 

     Když dojedli vstali a dali se na odchod. Venku už bylo mnohem lepší počasí. Steven pocítil náhlý 

nával únavy. 

     „Tak ahoj!“ řekl Steven a Jane taky.  

     Když Steven došel domů, vyšplhal se do pokoje, převlékl se a lehl si. Usnul během několika minut. 

Zdálo se mu o tom, že je v bouřce v lese a že utíká tygrům. Docela zajímavé. Probudil se ráno v půl 

deváté. Zajímavé věci se dozvěděl, když došel na snídani, a proto si začal myslet, že to budou velmi 

zajímavé prázdniny… 

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2005. V sobotu 3. prosince 2005 v 10:00 hodin se ve společenském sále 

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

Šumava. Porotu letos tvořila čtveřice odborníků: Vladimír Novotný, Helena Šlesingerová, Alena 

Zemančíková a Ondřej Vaculík. A protože už v prosincovém Plži šéfredaktor čtenářům slíbil, že najdou 

výsledky v Listech Ason-klubu, tady jsou! 

     V kategorii poezie do 25 let se na první příčce umístila Milena Písečková (*1980) z Plzně, na druhé 

Petra Vonášková z Prahy a na třetí Vít Procházka (*1988) z Horažďovic. Čestné uznání získala 

Tereza Mašlová z Domažlic. Mezi básníky starší kategorie nejvíce zazářila Vlasta Bakalová z Prahy, 

druhá byla Jakuba Katalpa (*1979) ze Zbůchu a třetí Delície Nerková rovněž z Prahy. V kategorii 

mladších prozaiků porota udělila 1. místo Tomáši Bramborovi z Prahy, druhé Radce Poslušné 

z Dražetic u Nového Knína a třetí Haně Šustkové z Úpice. Z prozaiků starších 25 let byli nejlepší 

Zdeněk Huspek (*1947) z Loučimi u Kdyně, Luboš Pavel a Zora Šimůnková (*1965), oba z Prahy. 

Zvláštní cena za příspěvek o Šumavě připadla Josefu Bulkovi (*1939) z Nemilkova, Cena Františka 

Pravdy – cena Českého rozhlasu Plzeň pak Evě Vondrákové z Hor Matky Boží. 

 
     Od HELENY ŠLESINGEROVÉ: Literární Šumava se zaoblila, patnáctý ročník svádí 

k bilancování. (Ostatně v roli porotce jsem byla v Klatovech už počtrnácté!) Mnohem více než kritika 

mě ale vždycky zajímá, o čem a o kom celý ročník je. Jako by všichni soutěžící byli jedinou bytostí, 

hovoříme-li o poezii, potom jediným básníkem. Odkud k nám přichází a co chce sdělit?  

     Zatímco vloni pořadatelé dostali 47 příspěvků, letos jich bylo 91. A zatímco byl vloni poměr 

věkových kategorií (do 25 let a nad 25 let) 21 % : 79 %, letos už 38 % : 62 %. Zatímco vloni byly ¾ 

autorů ze západních Čech a 7 lidí přímo z Plzně a jen 5 z Prahy, letos jich „od nás“ zabralo něco málo 

přes jednu třetinu a počet Pražáků se ztrojnásobil. Možná se místní postupně vyčerpali a potřebují 

nabrat dech, načerpat nové zážitky, rozpomenout se v jádru duše? A ti vzdálení naopak - když tentokrát 

se nekonaly Hořovice V. Hraběte, ba ani Literární Varnsdorf?  

     Zatímco vloni byla úroveň vyrovnaná, bez překvapení, vrcholků a propastí, s rozdílem mezi 

generacemi hlavně v oblasti sdělení, letos se zdály texty dobré, celá třetina aspoň slušná a rozdíl méně 
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patrný. Svižné a nápadité prózy! Zatímco loňští básníci se tradičně pokoušeli definovat, co je co, co je 

láska apod., letošní definice posunuli a teď se ptali: kdo jsem já, kdo jsi ty, kým jsem já pro tebe. 

Rozplynuly se mlhy abstrakcí, papíry zabydleli živí lidé. Zatímco minule se k nejčastějším motivům 

řadily slunce, hvězdy, nebe, bůh, láska… něco nad námi, co nás přesahuje, ovšem obecně, jako 

symboly, letos to byl víc člověk, lidé. K nejfrekventovanějším patřilo slovo „návrat“.  

     Jenomže odkud kam se vracíme? Čím to, že se svět zrychluje? Boj. Stres. Shon. SMS. Zkratka, Tlak, 

Únava. Vina… Vít Procházka pracuje s úsečnou formou, co slovo, to verš. A Soňa Patočková napsala v 

básni Shon: „…dejte přednost před shonem svému životu“. Moře utrhlo kotvu hodnotám, obrovská 

ruka reality shaw nám hrábla ke dnu. Normální je nechat se natočit na záchodě, stát se tak národním 

hrdinou a vyhrát deset miliónů. Otevřelo se předpeklí, otevřete nám prosím nebe! Básníci volají o 

pomoc. A jako by sem shora opravdu cosi prosakovalo, přicházelo k nám domů z jiných dimenzí, časů 

a věků, z jiného světa, ze sna. Nereality shaw, surreality shaw… Jan Fiebinger (v b. Anděl) potkal 

anděla, který měl zlomené křídlo („…mě bolelo to křídlo a jeho má duše, tak jsme si slíbili vzájemnou 

pomoc“). Někteří se skutečností bojují, jiní jí kladou do cesty obrazy (Vlasta Bakalová). Jakub P. Malý 

si v b. Kolik unesu viny klade otázku: „Jak jsem se zaplet do spirály času, co na nic nečeká?“ Radek 

Lehkoživ nazval svou práci Duše bez těla. Petra Parketová (v b. Malá letní hysterie) „chce postavit 

dům na písku a pak rychle odejít, dřív než spadne, dřív než jí ho někdo zboří, kašle na něj, stejně se 

v něm nedalo žít“. „Slepí básníci v mlze mohou lépe osahat své sny“ (Martin Remeš: Čas). Ladislav 

Assenov se v b. Bojovník s realitou ptá, co to znamená zvítězit nad realitou, co bude pak? Pavel Štýbr 

„otevře plechovku a v ní z mlh, zvedá se zámořská krajina, na skále dědek suší zelí…, otevře druhou, 

velryba s mládětem, právě ho kojí, oceán šplouchnul mu do ksichtu…“ Pokojem Zdeňky Líbalové 

„něco málo po páté prošla srna“…  (Plzeň, 2. 12. 2005) 
- H. Š. (*1963) je básnířka, knihovnice a předsedkyně Ason-klubu, žije v Plzni. 

 

 
 

* HLEDÁME TALENTOVANÉ AUTORY ANEB NEPIŠTE DO ŠUPLÍKU 2005. Dne 9. prosince 

2005 v 17:00 hodin se v hudebním oddělení Městské knihovny Havířov uskutečnilo slavnostní 

vyhlášení výsledků letošního, už XVI. ročníku soutěže Hledáme talentované autory aneb Nepište do 

šuplíku. V kategorii poezie obdržel čestné uznání Pavel Jonák (*1984), člen Ason-klubu a posluchač 

Fakulty strojní ZČU v Plzni. Jedna z jeho básní byla také zařazena do sborníčku (a sborníček je 

k dispozici v Ason-klubu).  

 

Pavel Jonák 
 

EROZE 
 

Proměněnou, sytou… 

zašívám tě do peřin 

Nití, tvojí naivitou, 

kapkou vína, rudou zpitou. 

Nejlevnějším ze všech vín. 

 

Odpařím a nechám tělu, 

prosákneš se do flanelu 

a chaos je na světě… 

 

Sčítám rány po erozi 

šípem, který tajně hrozí 

a pak v noci 

protne Tě

 
 

* O CENU PROFESORA ANTONÍNA VORÁČKA 2005. Rovněž IV. ročník literární a výtvarné 

soutěže o Cenu profesora Antonína Voráčka, kterou pořádá Šmidingerova knihovna ve Strakonicích, 

už zná své vítěze. O třetí příčku v kategorii prózy se zde Martin Ulč z Masarykova Gymnázia v Plzni 

podělil s Magdalénou Rysovou z Gymnázia Strakonice.  
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* 

FÉNIXOVY CESTY 

 

* DAVID RŮŽIČKA: Fénixův rok 2005: 

     Ani nevím jak, ale Fénix zas prolétl velmi rychle oblohou roku mého života. A nejen mého, ale i řady 

dalších účastníků. Dokázali jsme toho docela hodně, ale o tom všem jste si mohli číst průběžně zde, na 

stránkách Listů. Na našich oblíbených hradech a zámcích, jako jsou Velhartice či Chudenice po nás 

zůstal kus práce. Pomáhali jsme ale třeba i jako organizátoři. Kromě výletů se nám podařilo uspořádat 

ve spolupráci s Asonem a Spolkem za starou Plzeň i koncert renesančí hudby s recitací poezie Kateřiny 

Kašákové a Martina Šimka nazvaný Pád krásou času. Navázali jsme nová přátelství se spoustou 

zajímavých lidí, nejvíce asi s Domaslavskými, ale třebas také s vyznavači fantasy literatury a Tolkiena, 

kteří se scházejí čas od času ve Svinařích u Prahy. 

     Důležité je, že díky Fénixovi vznikla i spousta nových přátelství a někdy spolu pracují na nových 

projektech lidé, kteří by se třeba jinak nepoznali. Nebo se tam potkají i človíčci, kteří pak spolu začnou 

chodit. Skvělé je i to, když někdo řekne, že mu Fénixovy akce vrátily chuť do života. Tím vším Fénix 

mohutní nad svým ohnivým hnízdem, z něhož by rád zapálil co nejvíc lidí smyslem pro krásu, fantazii i 

chuť žít jinak. 

     Díky Petrovi Dvořákovi lze několik sad dokumentárních fot, zobrazujících Zamykání Velhartic a 

poslední brigádu v Chudenicích, spatřit i na internetu: http://petr.touskov.net/foto. 

     Osobně musím hodně poděkovat také Heleně zvané Glatterin, která se v posledním půlroce ujala 

vedení valné většiny akcí poté, co mne sklátila periodicky se vracející chřipka. Díky ní fénixí akce 

mohly běžet dál. Díky Helenině obětavosti se nakonec bude moci konat i oslava silvestra na 

velhartickém hradě, obohacená i o tajuplný skorotolkienovský obřad zvaný Narwinie. Doufám jen, že 

příští rok bude ještě lepší. Že ho Fénixané i všichni Asoňané, ale i naši přátelé budou moci prožít v co 

největší pohodě a že přání šťastného nového roku nezůstane jen zdvořilostní frází. 

     Co pro vás chystá Fénix na rok? Naše akce naleznete vždy inzerované na webu: 

www.fenixovycesty.netcafe.cz. V nejbližší době se chystá lednové sympozium milovníků díla britského 

spisovatele C. S. Lewise, jehož Letopisy Narnie přicházejí ve zfilmované podobě právě do kin. Snad 

filmové plátno příběhu příliš neublíží. O Letopisech i dalších Lewisových knihách si budete moci 

popovídat na I. českém lewisologickém symposiu v sobotu 28. ledna 2006 ve sborovém domě Obce 

křesťanů (názvu se nelekejte, jde opravdu o literární akci a nikoliv náboženskou propagandu) na Letné 

(ulice Na Špejcharu 3, vedle Izraelského velvyslanectví). Přednášet bude přední český odborník na C. 

S. Lewise Pavel Hošek, ThDr., jemuž vyšla v češtině o Lewisovi dokonce kniha, a  Milan M. Horák. 

Vstup zdarma. Kdo se chce na sympozium přihlásit nebo potřebuje domluvit přespání, nechť kontaktuje 

muže s nickem Šnek na mailu: milan.m.horak@volny.cz. Další akce naleznete na webu. Hodnotnou 

diskusi o C. S. Lewisovi na www.okoun.cz v klubu C. S. Lewis, kam se dostanete přes odklikanou 

kaskádu hypertextových názvů Kultura/Literatura/C.S.Lewis. (Plzeň, 13. 12. 2005) 

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

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* V úterý 10. ledna 2006 v 19:00 hodin Vás básník Martin Šimek (*1975) zve do Kulturní kavárny 
Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na večer hudby a poezie u příležitosti vydání sbírky Rozcestí dne. Hudební 
doprovod skupina Blue zebra 3. 
 

* Ve čtvrtek 26. ledna 2006 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve na další společné posezení 

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

mailto:milan.m.horak@volny.cz
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* Ve čtvrtek 2. února 2006 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Klatovská 7) na 

Literární večer. Účinkují: J. Straka, P. Pazdera Payne, J. Sojka a D. Charvát. Vstupné 50,- Kč. 

 

* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* SVĚT FANTAZIE LITER CUP 2005/2006. Magazín Svět Fantazie.cz vyhlašuje II. ročník 

literární soutěže Svět Fantazie Liter cup. Soutěž (která prý u nás nemá obdoby) je určena básníkům a 

prozaikům z celé České republiky. Jedná se o celoroční soupeření v tvůrčím psaní na dané téma. To se 

vždy na počátku nového měsíce (kola) objeví na úvodní stránce www.svetfantazie.cz - v rubrice 

Soutěž. Zde bude také zveřejňováno a aktualizováno průběžné umístění autorů v celoročním žebříčku. 

Pravidla soutěže: Povídku nebo báseň o neomezeném rozsahu zasílejte vždy do měsíční uzávěrky na e-

mail: soutez@svetfantazie.cz. Autor uvede jméno, příjmení a kontaktní e-mailovou adresu. Povídka 

musí vždy splňovat zadání, tedy téma. Není-li předepsáno, zda má být soutěžní práce povídkou, nebo 

básní, je na vás, jakou formu zvolíte. Vítězem se stává soutěžící, který za celý rok získá z jednotlivých 

měsíčních etap v součtu nejvyšší počet bodů (max. 120). V jednotlivých kolech se nezískávají žádné 

ceny. Absolutní vítězové si na konci roku odnesou diplomy, PC hry, knihy a finanční podíly z banku. -

(Vítězkou minulého ročníku se s 42 body stala Růžena Augustinová z Plzně, třináctou příčku žebříčku 

obsadila studentka ZČU v Plzni Andrea Vašáková.)  

  

* MAGNESIA LITERA 2006. Občanské sdružení Litera vyhlašuje V. ročník Výroční knižní ceny 

Magnesia Litera. Cílem soutěže je propagace kvalitní literatury a úplné a reprezentativní zhodnocení 

knižní produkce za předchozí rok. Do soutěže může přihlásit knihu každý (zejména však 

nakladatelství), kdo řádně vyplní přihlášku a zašle na adresu OS Litera dva exempláře přihlašovaného 

titulu s datem vydání v tiráži 2005. Tyto výtisky jsou nevratné. Soutěž bude hodnocena v sedmi 

kategoriích, tj. Litera za nakladatelský čin, Litera za překladovou knihu, Litera za naučnou literaturu, 

Litera za poezii, Litera za prózu, Litera za objev roku a Litera za knihu pro děti a mládež. Rovněž je 

vyhlášena Cena čtenářů: prostřednictvím pohlednic a internetu mohou vybírat z knih přihlášených do 

kategorie Litera za prózu. Uzávěrka je 28. ledna 2006. Adresa: OS Litera, Švédská 25, 150 00 Praha 

5, kontaktní osoba: Pavel Mandys (PP Production), tel: 606 631 239 e-mail: office@pp-production.cz. 

Formulář přihlášky naleznete na internetové stránce www.magnesia-litera.cz (tam mohou hlasovat pro 

svou nejoblíbenější knihu také čtenáři). Porota se skládá z pětičlenných odborných porot. Vítězové 

budou vyhlášeni 24. dubna 2006. Oficiální trofejí spojenou se všemi kategoriemi je soška Litera, 

případně finanční ocenění. Hlavní cena Magnesia Litera – Kniha roku je spojena s finanční prémií ve 

výši nejméně 200.000 Kč. 

 

* CENA HAVRANA 2006. Výbor české sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury 

(AIEP) vyhlašuje pro rok 2006 další ročník Ceny Havrana. Do soutěže může každý autor přihlásit dvě 

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

po 60 úhozech), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2005 

a je třeba je dodat ve dvou výtiscích a rovněž na disketě nebo CD-romu. Uzávěrka je 30. ledna 2006. 

Adresa: Ladislav Šobíšek, Na Petřinách 392, 162 00 Praha 6. Bližší informace:  Andrea Vernerová 

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

Výsledky budou zveřejněny v červnu 2006. Pořadatelé připomínají, že povídky zaslané do soutěže jsou 

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

ceny dle rozhodnutí své poroty.  

 

mailto:soutez@svetfantazie.cz
http://www.magnesia-litera.cz/
mailto:ada99@mbox.vol.cz
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* CENA EDUARDA FIKERA 2006. Výbor české sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní 

literatury (AIEP) vyhlašuje pro rok 2006 další ročník Ceny Eduarda Fikera. Odměnou v soutěži 

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

elektronické podobě. Uzávěrka je 30. ledna 2006. Adresa: Ladislav Šobíšek, Na Petřinách 392, 162 

00 Praha 6. Bližší informace:  Andrea Vernerová (předsedkyně AIEP), e-mail: ada99@mbox.vol.cz, 

mobil 602 386 359; http://www.mvcr.cz/detektiv. Výsledky soutěže budou zveřejněny v červnu 2006. 

 

* O VAVŘÍNOVOU KORUNU 2006. Česká sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury 

(AIEP), časopis Zabezpečení a kriminalita + SAFE, ve spolupráci s webovými stránkami Ministerstva 

vnitra vyhlašují literární soutěž O vavřínovou korunu. Soutěž je určena mladým autorům ve věku 15 – 

35 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované detektivní a kriminální povídky o max. rozsahu 10 

normovaných stran. Jeden autor může přihlásit nejvýše 3 povídky. Příspěvky budou přijímány 

výhradně v elektronické podobě na adrese: sobisek@mvcr.cz (Ladislav Šobíšek). Autor uvede jméno a 

příjmení, rok narození, adresu a souhlas s uveřejněním povídky na webovém serveru MV. Uzávěrka je 

31. ledna 2006. Dne 1. února 2006 budou všechny příspěvky anonymně zveřejněny na internetových 

stránkách http://www.mvcr.cz/detektiv, do 30. dubna proběhne na výše uvedených stránkách hlasování, 

ve kterém mohou čtenáři vybrat nejlepší povídku, 1. května pak bude soutěž vyhodnocena a k 

povídkám doplněna jména autorů. Předání diplomů a cen autorům tří vítězných prací proběhne v 

měsíci červnu, zároveň s předáním ostatních prestižních cen výboru AIEP. Nejlepší povídky budou, po 

dohodě s autory, otištěny v resortních časopisech MV.  

 

* ČÍM NECHCI BÝT 2006. Základní umělecká škola Louny vyhlásila literární soutěž Čím nechci 

být. Soutěž je určena žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol z celé republiky. 

Práce budou hodnoceny ve čtyřech věkových kategoriích: 6. a 7. třída, 8. a 9. třída ZŠ, 1. a 2. ročníky a 

3. a 4. ročníky SŠ. Podle pořadatelů všichni nutí děti uvažovat o tom, čím v životě chtějí být, čím být 

mají. Pro člověka je ale jednodušší uvědomit si, čím nebo kým v životě být nechce. Lze zaslat 

libovolný literární útvar (báseň, prózu aj.) neomezeného rozsahu. Autor uvede jméno a příjmení, 

adresu, soutěžní kategorii a školu, kterou navštěvuje. Uzávěrka je 31. ledna 2006. Adresa: ZUŠ Louny, 

Osvoboditelů 1174, 440 01 Louny, tel./fax: 415 672 446, e-mail: hlouchova@zuslouny.cz, 

http://www.zuslouny.cz. Práce bude hodnotit porota, kterou sestaví škola.  

 

* KONKURZ NA NOVÝ ZÁBAVNÝ POŘAD ČESKÉ TELEVIZE. Česká televize vypisuje 

konkurz na nový zábavný pořad v oblastech zábavná show, talk show, soutěž, hudba a tanec, 

reality show a sitcom. Soutěž je určena autorům z řad amatérů, tvůrcům, kteří již mají za sebou praxi 

v médiích, profesionálním scenáristům, kteří se z nějakých důvodů takovým tématem dosud 

nezabývali, a samozřejmě také těm, kteří již zábavné pořady vytvářeli. Obdržené náměty (o max. 

rozsahu 2 strany textu) budou posuzovány ve čtyřkolovém výběrovém řízení dramaturgy a odbornou 

komisí. Autoři námětů, které odborná komise vybere jako zajímavou a originální myšlenku, budou 

honorováni a vyzváni k dalšímu rozpracování. Uzávěrka je 31. ledna 2006. Adresa: Česká televize, 

Kavčí hory, 140 70 Praha 4, e-mail: zabavnyporad@czech-tv.cz; http://www.czech-tv.cz. Zásilku 

označte heslem „Zábavný pořad“. Vyrozumění o posouzení svého námětu obdržíte do konce února 

2006. 

 

* ŘEKNI MI, CO ČTEŠ 2006. Nadace Škola hrou a Labyrint Bohemia, o. p. s. ve spolupráci 

s Rádiem Černá hora, Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, s Deníky Bohemia – Libereckým dnem 

a Knihkupectvím a antikvariátem Jaroslava Fryče vyhlašují IV. ročník  literární soutěže Řekni mi, co 

čteš… - Motto: „Jestliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst.“ (Anton 

Pavlovič Čechov) - Díla musí postihovat vztah autora ke knihám a vztah čtení k vlastnímu psaní. - Jaký 

vliv měla konkrétní kniha na můj život, činy a myšlení? - Soutěž je určena žákům 2. stupně základních 

mailto:ada99@mbox.vol.cz
mailto:sobisek@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/detektiv/
mailto:hlouchova@zuslouny.cz
http://www.zuslouny.cz/
mailto:zabavnyporad@czech-tv.cz
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škol a studentům 1. - 4. ročníku víceletých gymnázií a jejím cílem je podpora dětského čtenářství a 

tvůrčího psaní. Lze zaslat libovolný literární útvaru o max. rozsahu 2 strany A4, psaný čitelně rukou, na 

stroji nebo počítači. Každá soutěžní práce musí být řádně označena následujícími údaji: jméno a 

příjmení autora, věk, adresa bydliště, název a adresa školy, třída či ročník. Uzávěrka je 10. února 

2006. Adresa: Nadace Škola hrou, Jeronýmova 24/62, 460 07  Liberec 7, fax: 482 416 300, e-mail: 

soutez@labyrintbohemia.cz, http://www.labyrintbohemia.cz. Obálku označte heslem „Soutěž“. Texty 

(ucelený dojem a kompaktnost práce, jedinečnost pojetí a projevu, gramatickou bezchybnost a úpravu) 

bude hodnotit odborná porota. Vyhlášení výsledků proběhne na Veletrhu dětské knihy v Liberci ve 

dnech 16. – 18. 3. 2006. Oceněno bude 10 nejlepších prací, vítěz obdrží poukázku na nákup knih v 

hodnotě 3.000,- Kč a poukázku k volnému vstupu do aquaparku, za 2. místo poukázku v hodnotě 

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

1.000,- Kč, za 6.-10. místo v hodnotě 500,- Kč a také poukázku k volnému vstupu do Muzea 

zábavného poznávání.  

 

* CENA JIŘÍHO MARKA 2006. Výbor české sekce AIEP (Mezinárodní asociace autorů detektivní 

literatury) vyhlašuje pro rok 2006 další ročník Ceny Jiřího Marka. Autoři mohou přihlásit jednu 

knihu z oblasti detektivní literatury vydanou v roce 2005. Uzávěrka je 28. února 2006. Adresa: 

Ladislav Šobíšek, Na Petřinách 392, 162 00 Praha 6. Bližší informace: Andrea Vernerová 

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

Výsledky soutěže budou zveřejněny v červnu 2006. 

 

* LITERÁRNÍ VARNSDORF 2006. Město Varnsdorf a Městská knihovna Varnsdorf vyhlašují další, 

už VII. ročník soutěže Literární Varnsdorf. Věk účastníků ani téma soutěžních příspěvků nejsou 

omezeny. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oblasti prózy, poezie a publicistiky 

(reportáž, črtu, rozhovor, fejeton, literaturu faktu) o max. rozsahu 10 stran, psané na stroji nebo počítači 

po jedné straně papíru A4 o řádkování 2, ve čtyřech vyhotoveních. Z děl většího rozsahu je nutno 

vybrat pouze úryvek. V záhlaví každé práce uveďte její název a literární žánr. Soutěž je anonymní. Díla 

nepodepisujte, k textům přiložte zalepenou obálku opět s názvem soutěžní práce, dále se jménem 

autora, datem narození, adresou bydliště, telefonem a e-mailem. Na zvláštní list papíru podepište, že 

souhlasíte s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na autorský honorář. Porota otevře 

obálky až po vyhodnocení příspěvků. Celou zásilku označte v levém dolním rohu heslem „Literární 

soutěž“. Uzávěrka je 28. února 2006. Adresa: Městská knihovna Varnsdorf, Legií 2574, 407 47 

Varnsdorf, tel.: 412 372 476, 412 372 088, e-mail: info@mkvdf.cz. Práce bude hodnotit odborná porota 

ve složení: Jaromír Kulhánek - Rumburk (próza a publicistika), Antonín Bajaja - Zlín (próza a 

publicistika), Karla Erbová - Praha (próza a publicistika), PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. - Praha 

(poezie), Miroslav Huptych - Praha (poezie) a PaeDr. Ivo Harák - Ústí n. L. (poezie), tzn. v kategoriích 

podle žánru. Tři nejlepší v každém oboru budou odměněny cenami. Porota si vyhrazuje právo některou 

z cen neudělit, případně udělit čestná uznání. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v sobotu 17. 

června 2006 v Městském divadle Varnsdorf a nejúspěšnější autoři budou pozváni ve dnech 16. - 18. 

června na odborný seminář a závěrečné setkání s porotci a organizátory soutěže. Do konce roku se 

pořadatelé  chystají vydat sborník vybraných prací - zařazení autoři obdrží jeden výtisk zdarma. 

 

* HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2006. Městské kulturní centrum Hořovice spolu s Městem 

Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte v Hořovicích, za finanční podpory Středočeského kraje, pod 

záštitou senátora za ODS Jiřího Oberfalzera a starosty města Mgr. Jana Hájka a pod odbornou záštitou 

Českého centra mezinárodního PEN klubu, redakce časopisu HOST a Českého rozhlasu Plzeň 

vyhlašují VII. bienále soutěže Hořovice Václava Hraběte. Soutěž je inspirována osobou básníka 

Václava Hraběte (*1940 – †1965), který v Hořovicích studoval na gymnáziu a žil v nedalekých 

Lochovicích. Soutěže se mohou zúčastnit všichni autoři od 14 do 25 let věku, kteří dosud knižně 

mailto:soutez@labyrintbohemia.cz
http://www.labyrintbohemia.cz/
mailto:ada99@mbox.vol.cz
mailto:info@mkvdf.cz
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nepublikovali. Lze zaslat poezii (max. 5 básní), prózu (povídku, ukázku z novely či románu o max. 

rozsahu do 5 stran textu) či publicistický příspěvek (fejeton, esej, reportáž o max. rozsahu do 5 stran 

textu) v českém jazyce, psané na stroji nebo počítači na formátu A4, ve čtyřech vyhotoveních. Téma je 

volné a soutěžit lze zároveň ve všech oborech. Soutěž je anonymní, každé práci bude přiděleno číslo. 

Proto je nepodepisujte, texty vložte spolu s vyplněnou přihláškou do velké obálky, tu v rohu označte 

symbolem „HVH 2006“ a na zadní stranu napište čitelně zpáteční adresu. Práce se nevracejí. Uzávěrka 

je 28. února 2006. Adresa: MKC Hořovice, Vrbnovská 1138, 268 01 Hořovice, tel.: 311 512 564, e-

mail:mkc@mkchorovice.cz, http://www.mesto-horovice.cz/kulfr.htm, http://www.mesto-

horovice.cz/kul/hvh2006.htm. Práce je rovněž možné poslat e-mailem - textový soubor soutěžních prací 

(jako dokument aplikace WORD nebo RTF) přiložit ke zprávě, do předmětu zprávy vyplnit „HVH 

2006“, do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, 

datum a místo narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, názvy a počet soutěžních příspěvků do 

jednotlivých žánrových kategorií a případný zájem o zajištění ubytování. Formulář přihlášky a další 

informace naleznete na webu. Díla bude hodnotit odborná porota, tři nejlepší příspěvky v každé 

kategorii budou odměněny finanční částkou v celkové výši 12.000,- Kč (za 1. místo 2.000,-, za 2. místo 

1.300,-, za 3. místo 700,- Kč) a věcnými cenami, dalších sedm míst bude odměněno věcnými dary. 

Tradiční setkání soutěžících s vyhlášením výsledků se uskuteční ve dnech 28. dubna až 30. dubna 

2006. Součástí bude literární seminář i řada kulturních akcí pro příznivce výtvarného umění, hudby a 

dalších tvůrčích oblastí. Pořadatelé si vyhrazují právo otisknout práce v úplné nebo zkrácené podobě ve 

Sborníku HVH. 

 

* SETKÁNÍ 2006. Památník Karla Čapka ve Strži vyhlásil literární soutěž Setkání. Soutěž je určena 

žákům II. stupně ZŠ a studentům středních škol. Pište o své návštěvě Strže, o „setkání“ se spisovatelem 

Karlem Čapkem, o světě a o životě, o sobě, o věcech krásných, smutných i veselých, zkuste si 

nějakým zajímavým způsobem ve svém psaní podat s autorem ruku… Lze zaslat libovolný prozaický 

útvar (úvahu, fejeton, povídku, esej aj.) o rozsahu 1 – 2 normalizované strany A4. Uzávěrka je 28. 

února 2006. Adresa: Památník Karla Čapka, 262 02 Stará Huť 125. Vyhlášení výsledků se uskuteční 

v průběhu dubna 2006. Nejlepší práce ocení porota originální keramikou, vyjdou také v ilustrovaném 

sborníku a budou prezentovány v tisku. Pořadatelé by rovněž rádi zorganizovali malý literární seminář. 

 

* O CENU DANNY SMIŘICKÉHO 2006. Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého v Praze 

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

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

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

nerozlišují. V porotě zasednou spisovatelé Josef Škvorecký, Zdena Salivarová, Alexandra Berková, 

Michal Viewegh a Martin Šafránek, literární kritici Vladimír Novotný a Vladimír Just, pedagogové 

Pavla Doležánová, Petr Šrůta a další. Autoři se nemohou přihlásit sami, ale musí je delegovat škola. 

(Obraťte se proto na Vaše učitele češtiny!) Každá škola smí zaslat nejvýše tři práce: jednu z  oblasti 

prózy (max. 5 stran A4), jednu z oblasti poezie (3 až 5 básní) a jednu z oblasti dramatických útvarů 

(neomezeno). Texty musí být odeslány na e-mailovou adresu: danny@sgjsvos.cz ve formátu *.doc, *.rtf 

nebo *.txt. Na každé straně musí být uvedeno jméno a škola soutěžícího. K příspěvkům je nutno 

připojit vyplněnou přihlášku (formulář naleznete na http://www.sgjsvos.cz/images/danny2006.rtf). 

Nebudou-li vyplněny všechny údaje, práce nebude do soutěže přijata. Soutěž je uzavřena pro dosavadní 

vítěze nultého až jedenáctého ročníku, tzn. nesmějí již soutěžit ti, kteří v uplynulých letech obsadili 

první místo nebo získali zvláštní cenu. Veškeré doplňující informace poskytne vedoucí soutěže Mgr. 

Václav Krištof (tel.: 224 261 173). Uzávěrka je 28. února 2006. Vyhlášení výsledků se uskuteční 

v květnu 2006. Na vítěze čekají finanční i knižní odměny, na nejlepšího pak zvláštní cena – bezplatné 

studium na Soukromém gymnasiu Josefa Škvoreckého.  

 

http://www.mesto-horovice.cz/kulfr.htm
http://www.mesto-horovice.cz/kul/hvh2006.htm
http://www.mesto-horovice.cz/kul/hvh2006.htm
mailto:danny@sgjsvos.cz
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* ZLATÁ TUŽKA 2006. Dům dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové ve spolupráci s časopisem 

Krkonoše a Jizerské hory vyhlašuje již XI. ročník literární soutěže pro děti a mládež Zlatá tužka. 

Soutěž je určena žákům základních škol (bude hodnocena ve dvou věkových kategoriích: 5.- 6. ročník 

a 7.- 9. ročník) a studentům od 16 do 20 let. Lze zaslat poezii a prózu (zpracovat vlastní zážitek či 

napsat jiný vymyšlený příběh na volné téma), nebo přihlásit práci na téma „Básnička pro mladšího 

bratříčka“ (tedy vtipná, hravá, originální básnička určená malým dětem), „Já zvoním!“ (příběhy i 

úvahy na téma mobil jako pomocník či droga) anebo „Jak jsem bránil přírodu“. Texty mohou být psány 

čitelně rukou, na stroji nebo počítači. Každá práce musí mít na první stránce v pravém rohu nahoře 

jméno autora, název příspěvku, téma, věkovou kategorii, školu, e-mail a adresu bydliště. Nedostatečně 

označené příspěvky budou ze soutěže vyřazeny. Jeden autor může zaslat max. 2 práce, budou-li 

z různých tematických kategorií, musí být každá na zvláštním papíru s vlastní popiskou. Uzávěrka je 

28. února 2006. Adresa: Vladimír Jiřička, DDM Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem; e-mail: ddmdk@seznam.cz. Připište heslo „Zlatá tužka“.  

 
 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* VEČERY PŘIMĚŘENÝCH DEPRESÍ V PRAŽSKÉ LITERÁRNÍ KAVÁRNĚ OBRATNÍK.  
 
     Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Večery přiměřených depresí budou v druhé polovině sezóny probíhat 

takto: 27. ledna, 24. února, 24. března, 21. dubna, v květnu buď 19., anebo 26. (upřesním) a v červnu 

16. v měsíci. Vždy jsou to pátky, tradiční začátek v 19 hodin. Pokud chcete být v programu - ať s texty 

nebo muzikou, ozvěte se mi prosím. www.zorasimunkova.wz.cz (Praha, 13. 12. 2005) 

- Z. Š. (*1965) je básnířka, prozaička a organizátorka literárního života, žije v Praze a pracuje jako knihovnice v Knihovně 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

 
 

* FESTIVAL LITERÁRNÍ VYSOČINA 2006. 

 
     Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Všechny autory, kritiky, literární vědce, milovníky a čtenáře knih 

zveme na 4. ročník festivalu Literární Vysočina, který se bude konat v Chotěboři od 14. do 16. 7. 

2006. Vše o festivalu a jeho minulých ročnících na www.literarni.vysocina.cz nebo 

http://www.zorasimunkova.wz.cz/
http://www.literarni.vysocina.cz/
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www.leonet.cz/petrmusilek. Přihlášky k účasti v programu zatím u Zory Šimůnkové - 

simunkov@prf.cuni.cz . (Praha, 13. 12. 2005) 

 
* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Longínos aneb Těžký život literárního kritika 

 

     Sváteční dny konce roku už odplynuly, ve starověkých Athénách by spíše odkapaly na klepsydrách 

ve Věži větrů, ať už šlo o svátky křesťanské nebo pohanské. V oněch dobách, kdy se pro jistotu ctilo 

obojí, chodil na agoru kolem těchto vodních hodin proslulý literární kritik Longínos. Cesty plné 

pouštního písku, úcta pohanů i křesťanů alexandrijských, přízeň královny, ale i poprava v curriculu 

vitae Athéňana Longína jsou jasným důkazem toho, že život literárního kritika, rétora a filozofa 

rozhodně nemusí být fádní. 

     Zatímco dnes, jen co se nějaký spisovatel či básník vytasí s novým dílkem, hned je tu nejméně jeden 

kritik, abychom i my ostatní věděli, zda je toto dílko hodnotné a jaksi „co nám dává“, v antickém světě 

něco takového dlouho neznali. Recenze, jak je známe dnes, se zřejmě nepsaly vůbec. Literární kritika 

byla chudičkou popelkou v náručí všeobjímající filologie, která favorizovala kritiku textovou (chápejte, 

už k Homérovi potřebovali athénští prvňáci komentář). Literární estetika, čili poetika, s níž kritik-

recenzent také blízce obcuje, byla disciplínou samostatnou; v Řecku se jí věnovali převážně filozofové 

a nemůžete si představovat, že takový Platón či Aristotelés sednou a budou plýtvat svým časem i 

papyrem na posuzování jakéhosi cizího literárního výtvoru. V Římě se k estetickým spisům snaží hlásit 

dopis básníka Horatia K Pisonům; jinak se do nauky o krásnu míchali hlavně řečníci, kteří posuzovali 

(či spíše odsuzovali) v útržkovitých větách svých rétorik jen sebe navzájem. Snad jediný Cicero 

občasnými šťavnatými výroky staromilce odsuzuje básníky mladořímské moderny. Pár let poté, za 

Augusta, je naopak hájí jistý Caecilius (vlastně Řek Kaikilios z Kalakty na Sicílii), rétor a literární 

kritik římský, který natolik ovlivnil námi zmiňovaného Longína, že dnes nevíme, komu z nich přisoudit 

jedinečné estetické pojednání  O vznešenu (Peri hypsús). 

     Longínos (tedy po latinsku Dionysius Cassius Longinus, 213 – 272/3 n. l.) se nespokojil 

s proslulostí v rodných Athénách. Za filozofií cestoval hlavně do Alexandrie, kde se stýkal 

s novoplatoniky -  jeho dopis je zachovaný v Životě Plótínově sepsaném od Porfyria, žáka Longínova i 

Plótínova. Názory novoplatoniků o nejvyšším Dobru (Jedno), z něhož pak vyzařují další dva 

„nadzemské“ principy, byly zřejmě silně inspirující pro učení o trojjedinosti Boží alexandrijských 

křesťanských učenců.  

     Ke své smůle ale Longínos cestoval i dále na východ, takže se jeho jméno nějak doneslo k sluchu 

královny Zénobie. Paní nad oázou Palmýra, ztracenou uprostřed syrské pouště přesně na hranicích 

mezi Římem a Parthskou říší, profitovala z jejich nesmiřitelnosti a z karavanního obchodu s Asií. 

Město vzkvétalo, tak proč si nepozvat slavného Athéňana. Longínos tedy nad nabídkou postu rádce 

bohaté, rázné a inteligentní královny asi také příliš neváhal. Jenže moc chutná moc: Zénobiá, sesadivší 

svého syna následníka, s mocnou armádou dobyla Sýrii, Arábii, Mezopotámii i obilíplodný Egypt, a 

dokonce začala razit vlastní mince, kde hlava římského císaře, jejího „pána“, zcela chyběla. To už bylo 

ale na Řím moc. Císař Aureliánus vytáhnul na syrské tažení, které ho stálo hodně úsilí, takže když už 

konečně vyhrál, chtěl si to užít. Zénobiá prý byla hlavní atrakcí císařova římského triumfu a Longínos 

byl jako rádce královny a tedy zrádce Říma popraven.  

     Aureliánus pak ještě za trest vyplenil Alexandrii s její knihovnou tak, že se už nevzpamatovala. 

Učenci, hlavně ti křesťanští, se přesunuli do Caesareie, kde skriptorium a knihovna ještě voněly 

novotou (byvše založeny po alexandrijském plenění pro změnu císaře Caracally už roku 231 Órigenem, 

inu vztah císařů ke vzdělání tehdy rozhodně pozitivní nebyl). Do Říma si Aureliánus přináší orientální 

http://www.leonet.cz/petrmusilek
mailto:simunkov@prf.cuni.cz
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královské mravy: jako první na mincích hlásá, že je „pán a bůh“; čímž senát v politice zúplna končí a 

nastává období známé jako dominát.  

     Snad proto, že císař je jen jeden, i bůh – alespoň ten hlavní – musí být jen jeden. A tak Aureliánus 

importuje do Města syrského boha slunce ovšem pod latinským jménem Sol invictus (neporažené 

slunce); uznejte, to se k novému císařskému lesku hodí líp než otřepaná jména řeckořímských bohů. 

Jeho svátky ustanovil na konec roku, kdy křesťané také slavili svého, v záři paprsků zobrazovaného 

boha. Jenže každý pokus o monoteismus nahrával křesťanům, a ti, jak známo, císaře-boha nikdy ctít 

nebudou.  

     Z Longínových kritik se nedochovalo nic. Ctil prý průzračný styl vyjadřování, tehdy – za narůstající 

obliby nepřímých vyjádření, tj. metafor a různých přirovnání – docela konzervativní. A podle historika 

Eunapia jej nazývali „živá knihovna a chodící muzeum“. To mě by tedy neurazilo. 
 

- 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! 

 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Nový objev v oblasti psychoanalýzy, v Plži poprvé použita cenzura aneb 

Špatný příklad dětí dospělým: 

     Úvod. Vždy jsem si své příspěvky do Plže vymýšlel. Tento však popisuje skutečnou událost: můj sen 

a co mu předcházelo. Je to sen naprosto autentický, dušuji se naprosto vážně (nikoliv silvestrovský), a 

zajisté neposlouží mé pověsti. Neboť následující ten sen není příliš chutný. K publikaci jsem ho poslal 

jako příklad, jak křivolaké jsou někdy cestičky imaginace vedoucí k velkým objevům. A též proto, abych 

potvrdil svou pověst prý všeuměla Ferdy Mravence a doplnil předchozí nejnovější charakteristiku 

největšího sprosťáka  o další odbornost psychoanalytika. 

     Nuže vyjevení snu:  Uprostřed noci kolem jedné hodiny mě poloprobudil smích a třes mým tělem. 

Probudím se a zjišťuji: to já se tak směju. Přehrávám si sen v paměti a nepřestávám se smát. Jdu do 

kuchyně zapít prášek a zuby mi drkotají o skleničku. Pak se pořád směji a nemohu usnout a za 

neustálého smíchu  ihned sen vypisuji. Už dlouho jsem se takhle dlouho a srdečně a nahlas nezasmál.. 

Ráno zaspím a zmeškám rehabilitaci dolních končetin. 

     Obsah snu: Starý byt v dětství, v jídelně zřízena třída, zřejmě dospělých, vykládá se učivo 

z humanitního oboru. Taktně se dovoluji na WC. Projdu chodbu, otevru dveře na WC. Na zemi leží 

papírky od bonbonů, dětská malá rukavička, dětské kresbičky. Říkám si: malé děti měly v našem domě 

exkurzi, záslužné, a sem si odskočily (aniž se dovolily!) na záchod. Při pohledu na obsah mísy strnu. 

Obrovský různě hnědý strukturovaný kopec a pár toaletních papírků. Nepřemýšlím, v šoku tahám za 

splachovadlo. Voda stoupá, přelévá se přes okraj místy, kvapem a ne zcela úspěšně uskakuji před 

ženoucí se hnědou záplavou. Zděšen běžím zpátky do jídelny a stydlivě hlásím katastrofu. Posluchači se 

hrnou do předsíně, je zcela plna. Někteří lidé zvracejí. Ostatní většina se začne hurónsky smát a křičí: 

Xxxxxxxxxxxx to taky. A co prohlašovali, splnili! Yyyyyyyy to všude. Zzzzzzz celý byt! Krásné podzimní 

odstíny hnědi. Ano! Vůně podzimní přírody a tlejícího listí? Ne!  

     Směji se v polospánku a sen pokračuje. Jdu přírodou, zřejmě malý, neboť tráva mi sahá k ramenům 

a postavy muže v černém obleku a ženy v pestrých šatech mě velice převyšují. Není jim vidět do 

obličeje. Jsem u nich asi na návštěvě. Vypravuji jim předchozí sen, smějí se. Večer v jejich bytě jsme 

všechno zzzzzzzzzzz. 

     Vědecký význam snu: objevil jsem tzv. Freud-Ulrichův komplex: z dětství přenesený potlačený 

strach  z pokakávání se či dokonce z průjmu (odborně: anální pedoinkontinence).    
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     Spouštěcí mechanismus snu: předspánková četba knihy Ivana Wernische (oblíbence našeho milého 

pana V. N.), o názvu: Virtuos na prdel (Petrov, Brno 2002), str. 11, cituji: „Mně stačí zaslechnout jen: 

„Byl jednou jeden, abych se posral.“ (konec citátu). A snad přispěly i mé obavy z nesprávné činnosti 

svěračů během náročného rehabilitačního cvičení. Resp. má reakce na mluvu a činy některých politiků 

dle novin a TV. (Plzeň, 1. 12. 2005)  

      Komentář redakce: xxxxxxx, yyyyyy, zzzzzzz = cenzurováno (v přesmyčce xxxxxx= mezerese, 

yyyyy=lirazes, zzzzz= snárez atd.) Hahaha, hihihih… Pardon! Fuj! Pane J. Č. U.!!! (šl)  

- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik, dramatik, herec i režisér souboru Amceth, žije v Plzni. 
 

* LUCIE KOUTNÁ: Jaroslav Rudiš, U-Bahn a 3 krát Alois Nebel (Jabloň, 30. 11. 2005): 

     Když se řekne Jaroslav Rudiš, pak někomu se možná vybaví skupina U-Bahn nebo kniha Nebe pod 

Berlínem (příběhy z berlínského metra), komiks Alois Nebel... Na letáku jsem se dočetla další 

informace o autorovi: scenárista, novinář, píše písňové texty, sbírá staré jízdní řády a železniční mapy. 

Abych pravdu řekla, mně tohle jméno příliš známé nebylo, do doby, než jsem ho slyšela mluvit o knize 

Nebe pod Berlínem na Českém rozhlase.  

     V Jabloni mluvil Jaroslav Rudiš především o komiksu Alois Nebel. Tenhle černobílý komiks o 

nádražákovi A. Nebelovi mě čímsi oslovil – je to spíš román v komiksu. Zatím vyšly tři knihy – Bílý 

potok, Hlavní nádraží a Zlaté hory. Děj se odehrává v minulosti. Autor nás varoval, abychom si 

nenechali napsat věnování „pro někoho“, ale jen podpis, pokud by se kniha nelíbila, můžeme ji tak 

snáz prodat. A opravdu tento komiks působí i ponuře (nejen tím, že je černobílý).  

     Řeč byla i o divadelní hře Alois Nebel (komiks převedený do divadelní podoby). Hra se hrála 

v Činoherním studiu v Ústí nad Labem a v Paláci Akropolis (Praha).  

     Nejvíc mě zaujala dlouhá ukázka z knihy Grandhotel. Má být i zfilmována. Hlavním hrdinou je 

jakýsi blázen, který má rád předpovědi počasí a sám předpovídá počasí. Dokonce i píše dopisy 

hlasatelce, kde ji upozorňuje na chyby, kterých se dopustila – např. místo teplé fronty má být studená 

apod. A vždycky obdrží na oplátku jen její fotku s podpisem. Na předpověď počasí se dívá společně 

s člověkem, který ho má na starosti (dozorce?) – Fleischmann. Ten však obdivuje hlasatelku, zatímco 

jeho svěřenec sleduje, kde udělá hlasatelka chybu. Dochází kvůli tomu i k hádkám. Fleischmann se 

nejvíc zajímá o ženské a o fotbal a tyto své zájmy vnucuje i ostatním. Nebudu tady vyprávět celý ten 

příběh, ale je to hodně zajímavé. Na závěr jsme vyslechli píseň Ich bin Berlin – zpívali Jaroslav Rudiš a 

Joachim Dvořák. (Plzeň, 4. 12. 2005) 

- L. K. (*1980) je básnířka a prozaička, absolventka Pedagogické fakulty ZČU (oboru manažer výtvarné kultury), žije 

v Plzni a nyní pracuje ve zdejším muzeu. 
 

* MAREK VELEBNÝ: Audience: 

     Byl to záměr, či náhoda hrát Havlovu Audienci sedmnáctého listopadu? On asi jiný volný termín 

nebyl. Začalo to tím, že mi Jirka Ulrich koncem října napsal SMS, zda bych nechtěl hrát Vaňka. Řekl 

jsem si: proč ne? Tu hru znám a docela mi role Vaňka sedí. Odepsal jsem, že klidně. Pak jdu do 

knihovny pro Plže a už slyším, tak prý hraješ Vaňka 17.11. Tak to je docela fofr. Určený den je svátek, 

volno. Původně jsem ho měl mít i já, ale byl jsem v práci. Přišel jsem na roh u divadla Dialog před 16. 

hodinou, jak bylo domluveno. Trochu jsem mrzl na studeném větru, než přišel Jirka, který se ještě 

vracel domů, a proto se zdržel. Připravovali jsme světlo, scénu, křesílka. Kamarádi, které jsem pozval, 

to odřekli. Trochu jsem měl strach, zda to nebudeme muset zrušit. Čtvrt hodiny před oznámenou 18. 

hodinou začátku se dostavila stará paní, která je stálou návštěvnicí divadla Dialog, a lístek si koupila 

v předprodeji - co kdyby bylo plno. Říkala, že špatně slyší a vidí, a protože si nemůže dovolit koupit 

lístky dopředu do DJKT, tak chodí do Dialogu. Skoro jsem si řekl, že až mě uvidí či uslyší ve hře, budu 

skoro rád, že špatně vidí a slyší. Nerozvita povolila těsně před začátkem, kdy se v barovém sálku 

divadla nakonec sešlo 13 diváků, což bar docela zaplnilo. S Jirkou jsme si stoupli za barový stůl a 

obsloužili příchozího Vejdu i Vejdovou pivem, čajem, limonádou a kávou. Na víno jsme zapomněli. 
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Víno, ten tekutý chléb umělců! Před lety v Německu mně mistr z pekárny chtěl nabídnout práci 

barmana, ale nechtěl jsem to. A vida, dnes jsem stál za barovým pultem i s Jirkou Ulrichem. Tak jsme 

se přesunuli k záchodkům, tedy ne přímo do nich, ale k improvizované scéně v blízkosti divadelních 

toalet. Usadili jsme se na barové židličky a začali pivní dialog. Jirka bravurně zvládal svého sládka, já 

jsem trochu křečovitě držel ruce a seděl a snažil se správně reagovat na Jirkovy repliky. Hlavně: 

„Nebuďte smutnej.“ A já na to: „Já nejsem smutný…“ Měl jsem strach, byla to moje premiéra s delším 

textem – dialogem. Měl jsem za scénou položený tahák, ale stejně bych ho nemohl použít. Jirka mne 

nakonec svými replikami přivedl k slovům, která mi vypadla. Představení mělo docela úspěch, 

divákům, respektive divačkám se líbilo. Hezké holky přišly, chtěl jsem je pozvat na další představení, 

ale bylo mi hloupé se jich ptát na kontakt. Inu, já nešťastník. V baru divadla měl člověk aspoň blíž 

k lidem, i když jsem je přes reflektor neviděl. Z divácké obce nás přišla podpořit Mili s foťákem a 

Honza Heinl jako kolega. Tak nakonec to dobře dopadlo a pan Havel bude mít z tantiém pivní 

Audience aspoň na pivo. M. V. (Plzeň, 6. 12. 2005) 

 
* IVO FENCL: Můj poslední kroket s králíkem: 

     Milí Asonklubáci, prožil jsem něco, oč bych se rád podělil. Aspoň takhle. V dubnu mi zemřela 

partnerka - a toto je vzpomínka na všecka jara s ní. 

     První těžká kapka dopadla na verandu. Stáli rodinně v dveřích chalupy a najednou se chvěli zimou, 

i když byli spolu. Mraky zastřely slunce. Nad zahrádkou se zatmělo. „Nezvedej, Andreo, radši prst, 

jinak ti do nehtu sjede blesk,“ varoval dcerku tatínek. Znovu zahřmělo. Blíž. Zvedl se vítr, napříč 

zahradou letěly stíny. Korunami harašily kostlivé prsty, aspoň v představě osmileté. Hrůza? ptala se. 

Smrt? Na některých místech trávníku se vítr divně točil. Trychtýřky. Malá tornáda. „Tati, co zakrýt 

pingpongový stůl?“ Vzali plachtu, ale fičelo až od lesů. Fúú – a celá rodinka pod ní zmizela. Ve tmě se 

hledali. Venku se zatím rozpoutalo peklo. Vzhled zahrady se změnil. Šlo už jen o to doběhnout ke 

dveřím. Vtom strnuli. „Lorenci! Kde ses tu vyčaroval?“ dotázala se pak upjatě Eva. 

     „Ani nevím.“ 

     Jako zázrakem přestalo pršet, vítr se utišil. Znovu vyšlo slunce, ozlatilo jabloně. „Výlet s Evou za 

město - do stínu jabloní,“ zpíval s Kristoffersonem Evin manžel a ovoce na větvích teprve dozrávalo. 

Bouřka přešla a Andrea teď honila králíka až někde mezi lopuchy. Mávala chrabře kroketovou 

paličkou. „Ó, chceš hrát kroket?“ ptal se tatínek, i když ho Lorencova přítomnost trochu zaskočila. 

„Jo, chci, a třeba s králíkem.“ 

     Tak hráli. Lorenc šel lehkým krokem k prvnímu kolíku. Jako pán všeho: „Jestli nade mnou 

vyhrajete, tak budou tví rodiče volní.“ „Nejsou snad?“ píplo děvče. Zavrtěl hlavou. 

     „A co když vyhraješ ty, Lorenci?“ „Pak tví rodiče zůstanou v zajetí.“ 

     „Fajn, hrej.“ Andrea mu podala mokrou modrou paličku. „Můžeš začít, ty Fantomasi.“ 

     „Dám přednost dámě.“ 

     Uvolnila se a klepla žlutou paličkou do žluté koule. Slušný úder! Koule šla brankou. Andrea ji došla 

a její otec připomněl pravidla: „Kdo prostřelí branku, smí hrát znovu.“ Andrea ťukla podruhé a žlutá 

se brankové tyčky jen dotkla. „Teď ty, táto.“ 

      Otec rodiny zahrál průměrně. „Teď ty, mami,“ velela dcera. Eva pinkla, taky nic moc. Andrea 

vybídla Lorence: „A jestli prohraješ, mamka tě zakleje." 

     Udeřil do koule zodpovědně. Jako zázrakem šla dvěma branami naráz. Ťuk. Stála u koule Eviny. 

Ten dotek Lorence opravňoval k dalšímu úderu. Přitiskl svou kouli do trávy podrážkou a ťuk. Evina 

odlétla do sousední zahrady. Zasmál se a chladnokrevně prostřelil další branku. Trefil i kouli Evina 

manžela. Nato ji nemilosrdně kroketoval na uprášenou ulici a tím opět získal nárok pokračovat. Tak 

prošel devíti brankami. „Vypálím vám rybník.“ Bezstarostně vypálil na cílový kolík zaražený v 

udusaném kopečku. Trefil. Letargicky kopeček obcházel. Odpálil. Vracel se stejnou cestou k výchozímu 

kolíku, ale začal si být moc jist sám sebou, a tak předposlední branku minul. 
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     „No, sláva,“ ulevila si Andrea. Teď zase ona mohla předvést umění. Hrála také soustředěně a 

prošla posečenou zahradu bez chybičky. „Hezký,“ smál se šťastně její táta a králík Vavřinec hopkal 

tak, jako by Andreu uznale provázel. Škoda, že pro něj neměla malinkou paličku. Došla pod kopeček, 

ale kolík na vrchu netrefila. „Táto!“ vydala povel. A táta zahrál dobře. Pronikal brankami, 

propracoval se pod kopeček, ale kolík netrefil. „Mami! Hrej.“ Andrea dělila úkoly, jako to chtěla dělat 

v celém životě. 

     „Rodiče dirigovat umíš,“ prohodil Lorenc, „ale já vás stejnak vyřídím. Všechny tři.“ „Jak to?“ 

„Než se strefíte do kolíku, budu u toho prvního dvacetkrát.“ A pobaveně pozoroval zoufalé odpaly. 

Vedly i ze sousední zahrádky či ulice. Eva se rozplakala, byť jenom na oko. Andrea matičku objala. 

„Neboj, vyhrajem,“ konejšila - a po Lorencovi šlehla okem s výčitkou. Už zas šel s koulí skrz dvě 

branky najednou. Už jen úder mu scházel, aby strefil startovní kolík. 

     Vhopkej mu tam, ať to zkazí, špitla v duchu Andrea ke králíkovi - a Lorenc dával bedlivý pozor, aby 

nepřestřelil. Ťukl do koule. Zlehýnka. Všichni viděli, jak se to kulí k cíli, ale tu kol prosvištěl králík a 

koule... Zastavila se milimetr před kolíkem. 

     Lorenc se ale dál bezstarostně usmíval. „Ten milimetr rozhodne o osudu tvých rodičů, Andreo.“ 

Shrbil se, podlec. Ale dcera už se nebála. Sebejistá a silná došla pod kopeček a ke své žluté kouli. 

„Držte mi palce!“ vyzvala rodiče. Bystře si měřila dráhu. Rozvážně ťukla. TONK. Žlutá koule se 

poslušně vykulila do kopečka a zastavila se u kolíku. Lorenc už však poblíž taky stál. Pozorný. „Taky ti 

chybí milimetr, Andreo. Takže bohužel.“ 

     „Tak si dej propláchnout oči.“ A opravdu. Andreina koule se kolíku dotýkala. 

     „Pokračuj,“ vybídla dcerku Eva a šlehla okem po vetřelci. „Musíš!“ křikl táta. A Lorenc? „Stejně 

to zkazíš.“ Zatahal ji zlehounka i za cop, ten padouch. 

     „Nepleť se, králíku,“ řekla a ťukla do koule. Ta se skulila z kopečku a čistě prošla první z devatera 

branek. Holčička byla na cestě zpátky. Ke kouli došla povzbuzována rodiči. TONG! Dvě branky 

překonány naráz. Šlo jí to. „Jde ti to,“ uznal i Lorenc. A šel spolu s králíkem podle ní a oba pozorně 

sledovali údery. V jednu chvíli se dívce zazdálo, že jí chce podrazit nohu, Lorenc však jen uhýbal před 

Vavřincem. Kdepak podrazit, věděl, že by byl diskvalifikován. TONNNG! Žlutá Andreina koule se 

bezchybně kulila brankou. „Do toho!“ vzkřikla Eva. „Nedostávej strach!“ vzkřikl tatínek. Pak však 

Andrejka přestřelila. 

     „Tati. Mami. Je to na vás!“ 

     Její otec se teď soustředil. TONK. Vyšlo to a znovu taky, bezchybně se proplétal brankami a 

najednou do toho přišel. Stanul bez přerušení před úvodním kolíkem a před Lorencovou zamrzlou 

koulí. „A teď se musíš strefit, táto.“ „Jenže Lorenc mi tam překáží.“ „Uhni mu, ty králíku!“ Táta se 

odhodlal a ťuk! Jeho a Lorencova koule třeskly. Dotkly se kolíku zároveň. „No, tak je to nerozhodně,“ 

zasmál se flegmatik Lorenc. Už ho to celé trochu nudilo, kvůli kroketu na návštěvu nepřijel a byl rád, 

že si jdou konečně sednout na verandu, jenže Andreu nebavilo sedět. „Chci hrát!“ 

     „Tak si zahraj už jenom s Lorencem.“ 

     Jenže tomu to nešlo, když ho dospělí pozorovali ze židlí. Zato Andrea hrála jako mrštné kotě, 

nestačil se vzpamatovávat. „Lorenci!“ opakovala pokaždé. Stejně zpomaloval. „Lorenci, Lorenci!“ 

Byla paní hřiště. „Ach, to je smutné,“ říkávala na oko sklíčeně, když se opět netrefil, a chichotala se 

podobna matce. Eva se smála s ní. Andrea vyhrála. „Ale, ale, Lorenci. Tys mi to nechal?“ 

     Vydýchával pohru. „Ne, to bych si nikdy nedovolil.“ „Tak to je teprv smutné.“ Lorenc se otočil. Eva 

stála těsně za ním s proutkem i králíkem, který snad byl zakletý. Přitiskla si Vavřince něžně na tvář a 

prý: „Já tě osvobodím.“ 

     „Hned, jak jsem Evu prvně viděl, jsem poznal, že je čarodějka,“ prohodil rychle Lorenc k jejímu 

manželovi. Ještě dělal, že se nebojí. 

     „Tak proč sis nedal pozor?“ řekl manžel. A už Eva Lorence táhla za chalupu. 
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     „Ne před dětmi,“ vysvětlila a... „Nashle, pane králík!“ slyšel ještě zpoza rohu dcerku, a pak už se 

Eva vracela v náručí jen s kotětem. „A kde je Lorenc?“ vzala Andrea kocourka. „Odešel.“ „Tak to 

moc nepobyl. Ach, to je smutné.“ Ale říkala to zvesela. A kotěti. 

     „Smutné? Ale není.“ Eva laskala kotě i dceru. „Byl se mnou přece hodně ve svých snech - a za to ho 

mám ráda i takhle. Š – š – š!“ (Starý Plzenec, 7. 12. 2005) 

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

* JIŘÍ Č. ULRICH: Úvaha o kritice aneb Ad V. Němec: 

     Jednou z chorob dneška je to, že si lidé málo rozumějí. Neporozumění bývá tím větší, čím více se řeč 

odchyluje od logiky, na jedné straně do demagogie, na druhé pak do metaforické oblasti. Mnohdy je 

neporozumění přirozeně lidské: máme přece rozdílné zkušenosti, rozdílný úhel pohled. Špatné je, když 

se neporozumění absolutizuje a dělá se z něho zbraň na druhého. Relativizace je široký pojem, zvláště 

v nedefinovaném prostoru. A záleží na spektru okolností, zda původně dobré je na konci děje dobrým, 

či zlým, a naopak. Tolik k východiskům mých úvah. 

     Můj článek v prosincovém Plži nezamýšlel být kritikou, nýbrž reflexí subjektivních dojmů 

z přečteného, nečinil si tedy nároků jediných a absolutních soudů. Proč jsem ho psal? Mrzelo mě, že 

někteří mí známí prózu V. Němce odložili bez přečtení a zamyšlení jako blábol nehodný literatury. Mně 

se přes některé výhrady líbil a chtěl jsem ukázat, co v ní lze najít, pro co si zaslouží být do literatury 

zařazena. Ano, chtěl jsem autora nejen potěšit a pochválit, ale ukázat mu možné pohledy a souvislosti, 

které si třeba neuvědomuje, třeba i nějaký ten podnět přidat. Domnívám se, že jsem předsevzetí učinil 

zadost. Kdyby si pan V. N. můj článek pozorně a nezaujatě přečetl, jistě by zjistil, jak v mnohém se 

shodujeme. Nechtěl jsem kritizovat či se dostávat do sporů. Je ovšem těžké se vždy shodnout se 

s autorem, který je tak výrazně extravagantní a protikladný s prvky egocentrismu a necitlivostí k dobré 

vůli.  Na jedné straně tvrdí, že exprese je vše a výraz, že vládne obsahu, a nemá rád logiku, na druhé 

straně se obává, že lidé přestanou přemýšlet. Mám rád fantazii. Ano, je třeba rozvíjet fantazii čtenáře, 

avšak čtenář je naprogramován na pragmatickou životní logiku, kdo se jí příliš drží, nepozná fantazii. 

Na druhé straně fantazie je dvojče logiky, domnívám se, že jen kontrapunktem k ní (třeba skrytým) 

dostává  fantazie své dimenze účinku. Obdobně jako je vědomí a podvědomí těsně spjatá dvojice. 

Opravdu nechci dále filozofovat či slovíčkařit a ohrazovat se proti neporozumění či překrucování mých 

názorů, jak to občas p. Němec činí, když mi přičítá omyly, kterých jsem se nedopustil (hle, on tak 

svobodomyslný, jak někdy kategoricky zjednodušené soudy pronáší!). Žádá mne, abych dokázal, jak 

senzitivní je člověk, a že není křehký? Není třeba plnit tento naivní požadavek. Stačí si pozorně přečíst 

prózy pana V. N. a jeho někdy až hysterické reakce. Ale senzitivita a křehkost je přece pozitivní 

vlastností  určitých typů spisovatelů a poznají se i za vizáží drsňáka. A prorazí i zpod masky. Možná, že 

jsem pana V. N. poučoval o tom, co dávno zná nebo dávno odmítá, tak jak on nyní činí mně. Dělá to 

bohužel arogantnější a dogmatičtější formou.I taková bývá osamocená exprese. Ach, co je objektivní a 

co subjektivní… když se proplétají svými kořeny. 

     Kdybych chtěl říci bonmot k napadení, řekl bych: umělec je provazochodec mezi objektivitou a 

subjektivitou, mezi expresí a impresí, potřebuje oba konce lana… jen múzou navštívení modernisté 

dovedou plout vzduchem. Avšak vždycky, třeba i jen po očku, mrknou, kde je nebe a kde je zem, a kde 

jsou diváci.  

     A nejen pošetilá královna rozbíjí zrcadlo, když se jí nelíbí obraz, který v něm vidí. Nechť si pak 

najde prodejného malíře-chameleóna. Avšak ukazuje-li druhým svou tvář… Ano, vždycky je možnost 

otočit se a dívat se jinam. (Plzeň, 11. 12. 2005) 

 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Zora Šimůnková se dobře čte! aneb Pár poznámek o knížce Sprosťák a jiné 

povídky (Protis 2005): Zora Šimůnková je dlouholetá přítelkyně Ason –klubu, organizátorka různých 

literárních akcí a soutěží, kde je zpravidla výborně hodnocena a v jejím pořadu Večery přiměřených 

depresí v poetické smíchovské kavárně Obratník četla již možná polovina Asoňáků. 
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     Pravda, moc se mi do čtení knížky nechtělo, excitován a saturován apretací a finišováním povídek 

vlastních i svých kolegů (promiňte ty výrazy, mám jen technické vzdělání). Prý je o obyčejném životě, 

lidech a srdečních příbězích (lásky, neporozumění, rozchody, smutky mužů a žen, atd). Ach jo! Ale 

začetl jsem se a na další čtení se pak těšil jako na bonbónek z kouzelné bonboniéry. 

     Každá povídka, jak se říká: co pes, jiná ves, a ještě k tomu strakaté. A každá překvapovala. 

     Snad je to tím, že Zora měla to štěstí, že u její kolébky stala hned přehršle múzových sudiček: 

sudička Prozaička, Básnířka, Humoristka, Fantazijka, Ušinutka, Pohádkářka, a ty se při psaní povídek 

navzájem perou. Vítězí-li pohádkářka, pak dobrá víla Múza pomůže dokončit samotářskému vědci jeho 

veledílo a nakonec ho i ožení, Ježíšek se maskuje za bezdomovce, či v baru potkáme své druhé já a 

v ráji hudrujeme se Stvořitelem. Zvítězí-li prozaička, dočkáme se zdařilých psychologických sond a 

břitkých dialogů (povídka Ples), zvítězí-li Ušinutka, bojíme se hororů a nečekaných průšvihů. Strakaté 

jsou i pointy povídek: někde jsou nečekané jako rána palicí (no tohle by mě v životě nenapadlo!), někde 

se musejí vyšťourávat, někde chybí. Obyčejný život a lidé, ano, ale oni jsou svým způsobem zvláštní a 

nádherní, byť mnohdy smutní, dějí se jim často magické věci a balancují na pomezí normálnosti.  

     Jak to ta Zora dělá, že se povídky čtou jedním dechem jako detektivky? Začíná vcelku banálně 

popisem, ale hle, ten popis je náhle nějak zajímavý, plastický a břitký, s neotřelými detaily, a najednou 

šlehne metaforická zkratka a zatřpytí se diamantek poezie či moudrosti a nečekaného expresního 

výrazu. Postavy trochu požvaňují, trochu básní, trochu jsou krásně pošetilé (občas až hrabalovsky), 

přivolávají na sebe různé trable a čelí jim někdy groteskně, někdy klaunsky (vzpomeňme i smutných 

klaunů). Egocentrické já, čímsi zraňované (nejsem to, u čerta, já sám?), ale co to, náhlá změna!:  

psychika mizí a skládá se z odrazů na zrcadlových ploškách lidí a věcí okolo (vzpomeňme: promluví 

houpací křeslo, pouliční lampa, růžové botičky), vynoří se skrytý sekundární podprahový děj, 

poetistický, surrealistický, symbolický, žije vlastním životem, ale vždy je omračující. 

     Ale také vždycky: obrovský soucit s lidskou duší, bez nasládlosti, někdy až dost drsně, zvlášť když se 

žongluje se smrtí, ale tady pak nechybí zlehčující a černá groteska - povídka Josef a jeho bratři. 

Smutek nad zašmodrchanci osudů a trochu vztek nad parchantem náhody, která mnohdy s naším 

chtěným nebo nechtěným přičiněním život zvrtává, i když přicházívá i s magickou nápovědí a 

předpovědí, jen ji rozšifrovat (povídka Věž). 

     Bavíme se, smějeme se s klaunem, s ním vyroníme i glycerínové slzy, a jsme-li pozorní, zahlédneme i 

ty pravé. Zorka z nás svléká pragmatickou hroší kůži, abychom viděli svou pošetilost (povídka Petr 

Chléb), většinou v koktailu s krásou (Malá Bláhová). Inu, klauni se smíchem i trably, hrdostí i bídou 

v jednom ranečku, to přece jsme my. A za tenhle vytříbeným, básnickým, někdy groteskně ujetým  

jazykem a stylem namalovaný obraz pravdy ti, Zorko, děkujeme. A pozor: nenechme se oklamat 

zdánlivou ledabylostí textu i autorky, cítí a myslí přesně a navýsost lidsky. (Plzeň, 11. 12. 2005) 

 

* KRISTÝNA DUŠKOVÁ: Dobrý den všem Asonklubákům! 

     I když se v Plzni příliš nevyskytuji, neznamená to, že bych k Vám nepatřila nebo že bych netvořila. V 

mém životě se teď chystají zásadní změny: 1) Měním zaměstnání. Z právníka intervenčního fondu 

přejdu na pozici na právního konzultanta-redaktora v nejmenovaném médiu pro podnikatelskou vrstvu. 

Kombinace práva a žurnalistiky mi byla vždy blízká. 2) V únoru završím svůj pětiletý vztah svatbou. 3) 

Rozhodla jsem se prózu Středoevropanky, jejíž ukázka kdysi vyšla v Plži, koncipovat jako niternou 

novelu. Tuto sobotu jsem text zdárně dokončila a předala k posouzení jistému redaktorovi. Uvidíme, 

jestli na textu bude třeba pracovat, nebo ne. Dám si tvůrčí pauzu aspoň do února, abych se pak na své 

dílko podívala jinýma očima.  

     Zdá se, jako bych básnický (tzn. snílkovský a pasivní) svět definitivně opustila a odešla k próze a 

prozaickému životu, že? Ale tak to není. Přijde mi, že v pražském chaosu a chladu je pro poezii ještě 

větší prostor než v malé útulné Plzni. Kdo chcete být ještě niternějším básníkem – radím přestěhovat se 

na Žižkov. Obzvlášť blízkost Olšanských hřbitovů je inspirující. Virtuálně Vás zdraví a příjemné svátky 

přeje Mgr. Kristýna Dušková, novinářka a spisovatelka (Praha, 12. 12. 2005) 
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- K. D. (*1981) je básnířka, prozaička a publicistka, autorka knihy Nahá Godotka (2001), po absolvování Právnické 

fakulty ZČU v Plzni působí v Praze. 
 

 

 
 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 1. 2006. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 

 

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

KONTAKT: 

Ason-klub, Knihovna města Plzně, ul. B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

tel.: 377 201 427, fax: 377 201 438, mobil (SMS): 721 281 635, 

e-mail: asonklub@kmp.plzen-city.cz; http://www.kmp.plzen-city.cz 

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


