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

Ročník XV, 2006, letos Listy č. 3 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 110) z 23. 2., stran 16, 

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

jako barevné bříško Plže č. 3/2006 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Moudrý člověk má moudrost v srdci,  

hlupák na jazyku. 
 

(Walther von der Vegelweide) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JABLONI. Po půl roce nás plzeňská 

Kulturní kavárna Jabloň přijala víc něž chladně. Ve čtvrtek 26. ledna 2006 nefungovalo topení a 

servírka nás utěšila slovy: “Nejsem instalatér!” Ti, kteří dorazili už ve čtyři, tak byli v modré 

místnosti už notně promodralí. Lubomír Mikisek s Milanem Čechurou alespoň plánovali účast na 

dalším ročníku festivalu Literární Vysočina v teplém červenci v Chotěboři a ještě dříve hromadnou 

návštěvu Polanovy síně – křtu sbírky Zory Šimůnkové a Vladimíra Babniče 1. března. Na Ireně 

Velichové jsme přirozeně vyzvídali, jaké to bylo při natáčení kabelové televize v kavárně Anděl. 

Byla však ještě plná vzdoru – nespokojená s Cenou Plže, jež byla udělena Vojtěchu Němcovi, a 

odtančila předčasně kamsi na taneční zkoušku. Jiří Č. Ulrich rozdával malé pozvánky na velké 

představení Krásné zelené oči. (Tentokrát jsme si výjimečně směli letáčky nechat! Dokonce vzít i 

“pro kamarádky”!) Helena Šlesingerová přinesla plnou tašku dárků: dvě alba asonklubích snímků od 

Marka Velebného, Lucie Koutné, Mileny Písačkové a Vladimíra Bidla Průchy, Slovníček Plže, 

Němcovu Mozkobouři, co vyvolává mozkobouři, čerstvou sbírku Milana Šedivého Sonáta pro vnitřní 

hlas a malé knížky z poslední doby. Radka Prokopová tak zažila svou první autogramiádu. 

Podepisovala přítomným žluťoučké Slony v porcelánu a Marek Velebný se přidal s novou autorskou 

publikací o historii města Březnice. Daniel Mikeš s přítelkyní nám připomněli, že nejen literaturou 

živ jest člověk, a dramaticky vylíčili problémy s rekonstrukcí nového bytu. (Co je proti tomu 

Mikešova odvážná báseň Mykologická?!) Milena Písačková s Luckou Koutnou si prohlížely 

fotografie. (Tentokrát nikdo nefotil). Simona Váchalová přišla až pozdě, po práci, a svěřila nám 

konečně letošní termín CHOPOJe… A potom zhasli. Promítání. Prý jsme si pořádně měli přečíst 

program…   
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* 

LISTOVÁNÍ 
 

* DĚKUJEME: 

     Plzeňská básnířka Barbora Smutková (*1977), která po studiích zůstala v Českých 

Budějovicích, se po delší době znovu ozvala. Z obálky na nás vypadla barevná fotografie jejího syna 

Adámka. Narodil se 12. listopadu 2005 a my jim oběma přejeme život jedna báseň! 

 

* VÍTÁME:  
     Poslední lednový den si nový prozaik Tomáš Votava přivedl do Ason-klubu kamarádku. Zuzana 

Lochmanová (*1990) žije v Plzni a píše též raději dlouhé řádky. A protože i Zuzana má píšící 

kamarádku – Svatavu Petkovou (*1990) ze Spáleného Poříčí, přivedla ji hned týden po té. Do třetice 

všeho dobrého ve stejné době do Ason-klubu přibyla básnířka Nikola Fořtová (*1987). Žije 

v Dobřanech u Plzně a v Plzni studuje na Střední průmyslové škole dopravní.   

 

Nikola Fořtová 

 

VE STÍNU ČOKOLÁDOVÉHO DORTU 

 
Svět probíhá mi ve stupnici klavírové noty, 

jsem malý trylek mizící do němoty, 

tichá, a přesto křičím směle 

s vločkou na dlani, a do duše mi sněží, 

nikdo mě neslyší a čas tak rychle běží. 

 

Běží a neohlíží se zpět, 

dohoní všechny, i luční květ. 

Běží, ale do srdce nevstoupí, 

to je jen mé, nikdo ho nekoupí. 

Jen pro mne a myšlenky, co plují si divoce, 

chráněné, křehké mé… 

 
 

Jak lžička ze stříbra na kraji talířku, 

vnímám svět ve stínu čokoládového dortu, 

jak fotka v medailonku, co byla kdysi milována, 

jak konec písničky, po které vlhnou oči, 

vnímám vše, co začíná a končí. 

 

Jsem malý plamínek s vlhkým ohněm v sobě, 

panenka z porcelánu, která žije potmě, 

hlasité ticho, které ze mě křičí, 

někdo ho zaslechne a dort z čokolády zničí. 

 

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* IRENA VELICHOVÁ PRVNÍ V POHÁRKU SČDO.  

 
     Od JIŘÍHO Č. ULRICHA: Irena Velichová zvítězila v oblastním kole soutěže ženských 

monologů dne 18. února t. r. v Horšovském Týně a kvalifikovala se do celostátního kola, a to 

monologem z divadelní hry Krásné zelené oči, kterou podle románu Arnošta Lustiga hraje plzeňský 

divadelní soubor Amceth. Při žádné přehlídce, které jsem dříve navštívil, jsem neviděl porotu i diváky 

tak nadšené a jednoznačné v názorech. Z ostatních Asoňáků byla pochválena za milý výkon  “šikovná 

dívčina” Martina Šimánková v blond paruce, v experimentálním “zadálním kontaktním dialogu s 

parapsychologickými prvky”, který hrála se mnou. Absurdní mnou napsaný text byl přece jenom 

příliš odlišný od běžných realistických dialogů a ztěžoval pochopení  “na jiný šálek čaje 

naladěné” porotě, byť diváky pobavil. Mne s Martinou ostatně také, stejně jako příjemný pobyt mezi 

divadelnickou “bandou”. (Plzeň, 19. 2. 2006) 

 

* IVO FENCL V POVÍDCE ROKU 2006. O vavříny v prvním kole soutěže Povídka roku 2006, 

kterou letos vyhlásily Literární noviny, se kromě jiných uchází také spisovatel Ivo Fencl (*1964) ze 
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Starého Plzence s povídkou Pronásledování paní Ivany. Součástí hodnocení je rovněž hlasování 

čtenářů. Pokud se Vám líbí jeho povídka a chcete krajana podpořit, můžete tak učinit na stránkách  

http://www.literarky.cz/povidkaroku2006.php?p=clanek&id=1435.  

 

* LUKÁŠ WEISHÄUPL V ZELENÉM PEŘÍ. Verše mladého plzeňského básníka Lukáše 

Weishäupla (*1986) byly ve čtvrtek 23. února 2006 ve 22:33 hodin uvedeny v Čs. rozhlase 2 – Praha 

v pořadu Mirka Kováříka Zelené peří. 

 

* 

FÉNIXOVY CESTY 
 

* DAVID RŮŽIČKA: Konec ledna prožíval Fénix ve znamení C. S. Lewise a filmové verze jeho 

Letopisů Narnie. Protože písemné záznamy o průběhu prvního Lewisologického sympozia v Praze 

organizátoři teprve chystají, ani Fénix nebude předbíhat jejich ušlechtilé snažení. Snad jen, že kdo na 

sympoziu byl, ten si užil, kdo nebyl, nechť ví, že má proč litovat.  

     Tak jako v Narnii lev Aslan zlomil moc zlé královny zimy, i Fénix a spol. vyhlížejí jaro. Prvními 

krůčky do nového fénixího roku bylo i prozkoumávání velkého města Prahy, kde Fénixovy kroky vedly 

také Chotkovými sady, kde mezi sněhovými vločkami došlo k objevu zajímavého pomníku kolegy 

spisovatele a básníka Julia Zeyera. A je to památník neuvěřitelně romantický. Umělá skalka s jeskyní, 

kde vytesány z bílého mramoru stojí sochy nejznámějších postav autorových děl, a to v životní 

velikosti. Z pod jejich bosých nohou tryská pramínek, který napájí soustavu jezírek nedaleko 

památníku. Fénix neodolal magii té chvíle a na malou chvíli se k postavám v jeskyni přidružil. A 

dobře udělal, neb mu našeptaly, že jen kousek odtud stojí zvláštní dům sochaře a výtvarníka Bílka, 

dům, jehož sloupoví má připomínat obilné klasy… a v domě je připomenut – byť letmo – další 

zajímavý básník, Březina. Když se Fénix vracel nazpět k Zeyerovu památníku, přemýšlel, jak podobné 

dílo postavit například na dvoře Knihovny města Plzně, pod okny oddělení dětí a mládeže. Či rovnou 

v průchodu do knihovny? Kdo z Asoňanů zaslouží si pocty srovnatelné s tou, kterou Pražané 

prokázali Zeyerovi. A jednoznačně z toho vyšel vítězně Milan Šedivý, autor žhavé novinky, Sonáty pro 

vnitřní hlas. Uspořádat sbírku? Památník by místo jeskyňky vyjadřovala veliká výkladní skříň, 

taková, jaké básník denně míjel při svých cestách na semináře v útrobách Západočeské univerzity, ve 

skříni by stály nahé figuríny pro předvádění šatů a v útlých prstech by svíraly indexy. Pod nohama by 

jim ležely rozházené mince a z reproduktorů tiše znělo Rekviem. Kolem by procházel pouliční 

prodavač a nabízel ke koupi Šedivého Sonátu. Však dosti snění, také chlebem živ jest člověk… 

 
     Co chystá Fénix na březen? Slavnost Zrození květů. Přibližně v polovině března jsou Fénixané i 

ostatní, kdo se přidají, pozváni do domu Vlaštovka ve Svinařích u Prahy na tradiční elfí slavnost 

Nosta Lótion (Zrození květů). Paní Laisi Finwen, básnířka a překladatelka, k tomu píše: Zváni jsou 

všichni, kdo touží po tom, aby to, co může růst (zejména v duších mluvících bytostí a jejich vztazích), 

dobře rostlo a přineslo ovoce - dovedou snést trošku hudby a trošku mlčení. Slavnost by se měla konat 

v domě Vlaštovka 18. března t. r. a samozřejmě i celý přilehlý víkend s doprovodným programem. Co 

s sebou (v pořadí podle důležitosti): maximum lásky a ohleduplnosti k ostatním (morálně se připravte 

na takové nesmysly, jako že v noci se spí, nádobí si myje každý sám po sobě a tak) - spacák, karimatku 

- jídlo (množství pro vlastní osobu, ale výběr může být takový, aby posloužilo jako příspěvek na 

slavnost;. vítány jsou zejména buchty pečené s láskou, pomazánky s vekou a také suroviny na toasty - 

je to neuvěřitelné, ale toastovač dosud funguje...). Pokud nemůžete přivézt jídlo, vezměte aspoň malý 

příspěvek na potraviny, odpovídající nákladům na to, co byste sami snědli, a nabídněte ho aktivně 

sami od sebe. Pokud tak neučiníte, bude se mít za to, že jste momentálně v tísni, a ostatní se na Vás 

složí. - Semínka, která potom opravdu zasadíte (raději tři, která si odvezete a postaráte se o ně, než 

plný pytlík, který tu pak zapomenete) - něco na sebe na slavnost (není povinné, ale v kostýmu se asi 

budete mezi podobně postiženými cítit lépe) - osobní hrníček na pití. - Instrukce ohledně cesty 

zájemcům ráda pošlu. PROSÍM HLASTE VČAS, ŽE PŘIJEDETE, zejména pokud chcete spát ve 

http://www.literarky.cz/povidkaroku2006.php?p=clanek&id=1435
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vytápěných prostorách!!! Mějte se moc hezky, těším se na Vás! Laisi Finwen - mail: 

laisifinwen@volny.cz.  

 
     Koncert v paprscích Zlatého slunce. Na Apríla připravuje plzeňský památkový ústav koncert 

středověké a renesanční hudby v podání skupiny Silencium na nádvoří domu U Zlatého slunce, tj. 

sídla ústavu v Prešovské ulici. V pozadí akce lze nalézt i Fénixovy drápky. Koncert by měl 

propuknout 1. dubna v 15 hodin. Osloven byl rovněž asonklubí básník Martin Šimek, který tedy 

možná v rámci koncertu přednese svoji poezii. 

 
     V jednání je také případné živé nahrávání Zeleného peří s plzeňskými autory přímo v Plzni. 

 
     Pečlivě sledujte www.fenixovycesty.netcafe.cz! (Plzeň, 21. 2. 2006) 

- D. R. (*1969) je básník, publicista a překladatel, žije v Plzni a zde nyní pracuje jako tiskový mluvčí Národní 

památkové péče.  

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 1. března 2006 v 16:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 

“13” (Pražská 13) na pořad s názvem Já pro lásku se zrodila. Mateří mozaika v podání herečky 

Ludmily Bednářové. Hudební doprovod Jan Pouska a Kristýna Bečvářová. 

 
* Ve čtvrtek 2. března 2006 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do A.C.W. Saloonu (Plzeň,  

Kollárova 18, http://www.country-military-plzen.cz/saloon/index.htm) na další společné posezení 

mladých a nezavedených autorů západních Čech a jejich přátel. Místo pro nás zamluvil David A. 

Šakal. Máte se na co těšit – prý jediná “fakt westernová” hospoda v Plzni! 

 
* V pátek 3. března 2006 v 9:30 hodin Vás Centrum JOHAN, kulturní a sociální projekty, ve 

spolupráci s Knihovnou města Plzně zvou do Polanovy síně KmP (B. Smetany 13, 2. patro) na 

Plzeňský poetický ševel. Městské kolo postupové přehlídky uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov 

2006 v kategorii jednotlivců pro Plzeň a okolí.  

 
* V pondělí 6. března 2006 v 19.30 hodin Vás manželé Eva a Jan Kosovi v součinnosti s Českou 

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

Krameriova ul.) na večer s názvem Jarní vánek. Svěží závan veršíků veselých i smutných. Autorské 

čtení Karolíny Pláničkové. (Ve vinárně jsou denně od 18.00 hodin kromě neděle též k dispozici 

Literární noviny, Přítomnost, Magazín klubu Vltava, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla 

regionálních autorů aj.) 

 
* Ve středu 15. března 2006 v 19:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do Polanovy síně Knihovny 

města Plzně na pořad s názvem Píšu, tedy jsem! Večer k 15. výročí založení Ason-klubu. Budeme 

rádi, zúčastníte-li se v co největším počtu. Je možné vystoupit při autorském čtení, pomoci při 

přípravě pohoštění, vymyslet překvapení do programu, připravit pro kohokoli dárek aj. Bláznivé 

nápady vítány! 

 
* V sobotu 18. března 2006 v 16:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 

“13” (Pražská 13) na pořad s názvem Jednou večer v Paříži… Café-concert ve francouzském stylu. 

Frederika Smetanová, Markéta Potužáková, Michal Lázňovský a klavírista Jan Neužil na malém 

kabaretně-poetickém výletu za slávou pařížských kabaretů 20. století. Česky i francouzsky zazní 

texty a písničky B. Viana, J. Préverta, G. Apollinaira, J. Brela, A. Bruanta, E. Piaf. R Queneana a 

dalších. 

http://www.fenixovycesty.netcafe.cz/
http://www.country-military-plzen.cz/
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* Ve čtvrtek 23. března 2006 v 15:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 

“13” (Pražská 13) na další díl cyklu Studentská šíráníčka. Komponovaný pořad tentokrát Střední 

odborné školy profesora Švejcara.  

 

* Ve dnech 24. – 26. března 2006 Vás Centrum JOHAN, kulturní a sociální projekty zve do Divadla 

Klatovy na Poezii na rynku – regionální festival poezie. Krajské kolo postupové přehlídky 

uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov 2006 v kategorii sólových recitátorů a divadel poezie pro 

kraje Plzeňský a Karlovarský.  

 

* Ve středu 29. března 2006 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy zve 

do klubovny ve Vrchlického sadech (Klatovy, tel.: 376 312 877, e-mail: hifiklub-klatovy@pcse.cz) na 

pořad s názvem Dopisy z Libérie. Druhou část literárních “perliček” s obrazovými dokumenty 

z jihozápadní Afriky připravili a uvádějí Jarmila a Jindřich Pohlovi. 

 

* Literární pořady Kruhu přátel knižní kultury v Polanově síni Knihovny města Plzně – viz bílé 

stránky Plže. Další literární pořady – viz Kultura – Plzeňský kulturní přehled. 
 

 

* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* KAŠPAR ROKU 2006. Plzeňská reklamní, produkční a modelová agentura RLA Stallion, s. r. o., 

Město Plzeň aj. vyhlašují už VII. ročník literární soutěže Kašpar roku. Úkolem je napsat nebo 

nakreslit vtip z oblasti cestování či gastronomie. Uzávěrka je 17. března 2006. Adresa: RLA 

Stallion, s. r. o., Lobezská 55, 326 00 Plzeň, tel.: 377 455 590, e-mail: rlastallion@rlastallion.cz; 

http://www.rlastallion.cz. Připojte jméno a příjmení autora, kontaktní adresu a telefon. Vyhlášení 

výsledků, předání cen a sošky Kašpar roku z rukou zástupců města proběhne 1. 4. 2006 v rámci 

programu Apriliády na nám. Republiky v Plzni. Vítěz dostane prestižní sošku Kašpar roku z dílny 

Uměleckého sklenářství Vopat. 

 

* CENA MAXE BRODA 2006. Společnost Franze Kafky v Praze vyhlašuje XII. ročník studentské 

literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe Broda. Soutěž je určena studentům středních škol do 20 

let, přihlásit se mohou i mladí lidé, kteří žádnou školu nenavštěvují. Mohou psát na témata: 1. Rodiče 

a děti, láska a boj., 2. Co bych chtěl v životě zažít., 3. Esej o povídce Proměna Franze Kafky. 
Téma lze uchopit nejrůznějšími způsoby podle autorova zájmu, založení a zkušenosti. Může být 

pojato jako historické či aktuální, politické či obecně kulturní, nebo naopak důvěrné, osobní. 

Oceněno bude zvláště dodržení žánru eseje, tj. úsilí o vyjádření vlastního názoru, a stylistická úroveň 

textu. Účastníci zašlou text o max. rozsahu 5 stran strojopisu ve čtyřech kopiích do 27. března 2006 

na adresu: Společnost Franze Kafky, Maiselova 15, 110 00 Praha 1. Vyhlášení výsledků soutěže se 

uskuteční do konce školního roku 2005/2006. Případné další informace jsou k dispozici též na tel.: 

224 227 452 (Společnost Franze Kafky) nebo na e-mailu: uherkova@franzkafka-soc.cz; 

http://www.franzkafka-soc.cz. Soutěž je anonymní, příspěvky nepodepisujte, na volném listu papíru 

přiložte jméno a příjmení autora, věk, adresu bydliště, telefon a adresu školy, kterou navštěvujete. 

Cena Maxe Broda se uskutečňuje s podporou Ministerstva kultury ČR a je dotována finančně: za 1. 

místo 6.000,- Kč, za 2. místo 3.500,- Kč a za 3. místo 2.000,- Kč. 

 

* JERGYM TEXT 2006. Gymnázium a Střední pedagogická škola v Jeronýmově ulici v Liberci 

vyhlašuje IV. ročník literární soutěže JerGym Text. Soutěž je určena studentům gymnázií z celé 

České republiky a bude hodnocena ve čtyřech věkových kategoriích: a) prima a sekunda osmiletých 

gymnázií; 2) tercie, kvarta a odpovídající ročníky šestiletých gymnázií; 3) 1. a 2. ročníky čtyřletých a 

odpovídající ročníky víceletých gymnázií; 4) 3. a 4. ročníky čtyřletých a odpovídající ročníky 

víceletých gymnázií. V každé kategorii mohou být udělena tři první místa v pořadí a čestné uznání. 

mailto:hifiklub-klatovy@pcse.cz
mailto:uherkova@franzkafka-soc.cz
http://www.franzkafka-soc.cz/
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Vyhlášen může být také absolutní vítěz. - Motto: “Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli 

pracovat.” (Guillaume Apollinaire) – Mottem se můžete, ale nemusíte inspirovat. Lze zaslat 

libovolný literární žánr: povídku, báseň, fejeton, esej aj. (v soutěži budou hodnoceny dohromady). 

Každý účastník může JerGym Text obeslat jedním či více příspěvky v českém jazyce o souhrnné 

délce max. 4 normované strany A4, ve čtyřech kopiích. Uzávěrka je 31. března 2006. Adresa: 

Gymnázium a SPgŠ, prof. Vlasta Hejnicová, Jeronýmova 27, 460 07 Liberec 7, tel.: 482 771 326, fax: 

482 771 329. Obálku označte heslem “JG Text”. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, na 

zvláštní list papíru uveďte jméno a příjmení, adresu bydliště, telefon, e-mail, školu, třídu a kategorii, 

ve které soutěžíte. Porota složená ze studentů a profesorů vyhodnotí došlé příspěvky pod pořadovým 

číslem do konce května, výherci budou písemně či telefonicky vyzváni k účasti na vyhlášení 

výsledků a převzetí drobných odměn. Bližší informace na e-mailu: jgt06@seznam.cz (koordinátor 

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

 

* PROPAGUJTE SVOU ŠKOLU 2006. Dětská tisková agentura (DTA) spolu s Národním muzeem 

v Praze a pořadateli výstavy Zlaté časy médií vyhlašuje soutěž pro školní časopisy a všechny malé 

novináře na téma Propagujte svou školu. Úkolem je propagovat školu, do které chodíte. Jak, to už je 

jen a jen na vás. Můžete zvolit jakýkoliv novinářský žánr (fejeton, zprávu, rozhovor, reportáž, ale i 

kresbu či reklamní text apod.). Soutěž bude hodnocena v kategoriích: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, 

střední škola. Lze zaslat text, případně obrázek o max. rozsahu jedné strany A4. Autor uvede jméno a 

příjmení, adresu školy a třídu, kterou navštěvuje. Soutěž bude vyhodnocována každý měsíc, 

uzávěrka je 30. dubna 2006. Adresa: Dětská tisková agentura, Na Nivách 314, 141 00 Praha 4, 

e-mail: dta@cmail.cz. Nejlepší práce budou zveřejněny na stránkách Malých (ale našich) novin a 

budou k dispozici také návštěvníkům výstavy Zlaté časy médií.  
 

* CENA JOSEFA JUNGMANNA 2006. Obec překladatelů za přispění Nadace Český literární fond 

a Ministerstva kultury ČR vypisuje Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překladové dílo 

publikované v prvním vydání v českém jazyce v roce 2005: v oblasti prózy, poezie, eseje a dramatu; 

a rovněž za nejlepší překladové dílo nebeletristické literatury v oblasti humanitních věd. Základním 

vodítkem je vročení v tiráži. S udělením ceny je spojena finanční odměna ve výši 50.000,- Kč. 

Návrhy na ocenění může podat každá právnická a fyzická osoba (tj. občan, knihovna, nakladatelství 

apod.) na adresu: Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel.: 222 564 082, 

e-mail: obecprekladatelu@hotmail.com; http://www.obecprekladatelu.cz. Uzávěrka je 31. března 

2006. Cena bývá vyhlašována na slavnostním shromáždění ke Dni překladatelů vždy 30. září. V 

rámci vyhlášení Ceny Josefa Jungmanna uděluje Obec překladatelů rovněž Prémii Tomáše Hrácha 

za mimořádný překladatelský počin mladého překladatele (zhruba do 33 let; mírné překročení této 

věkové hranice se toleruje). Tato prémie se nevyhlašuje, pokud v daném roce nevyšel překlad 

splňující zmíněná kritéria 
 

* ANTICENA SKŘIPEC 2006. Obec překladatelů za přispění Nadace Český literární fond a 

Ministerstva kultury ČR vypisuje Anticenu Skřipec. Každoročně se udílí překladovému dílu z 

předchozího roku (rozhoduje vročení), které výrazně porušilo požadavky kladené na překlad z 

cizího jazyka do češtiny, tzn. je určena především překladům, jejichž autoři nebyli schopni 

přetlumočit cizojazyčný text věcně a významově správně, bezdůvodně opustili umělecké sdělení 

předlohy a spíše než překladu se dopouštějí interpretace (aniž by uvedli, že se jedná o volnou 

adaptaci), při překladu nadužívají výpůjček z překladů předešlých, nedokázali přetlumočit estetické 

sdělení uměleckého textu, zřetelně k překladu využili překlad výchozího textu do jiných jazyků apod. 

Anticena se uděluje v květnu, a to ve dvou kategoriích: Skřipec - za umělecký překlad, který 

nejvýrazněji naplňuje jednu či více z výše uvedených charakteristik; Skřipeček - za překlad 

nebeletristický. Kandidáta může navrhnout kdokoli. Uzávěrka je 31. března 2006. Adresa: Obec 

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

obecprekladatelu@hotmail.com; http://www.obecprekladatelu.cz. 
 

http://www.jergymtext.euweb.cz/
http://ftl.epj.cz/ftp/dev/media/
mailto:obecprekladatelu@hotmail.com;
mailto:obecprekladatelu@hotmail.com;
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* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PAMÁTNÍKU TEREZÍN 2006. Památník Terezín vypsal XII. ročník 

literární soutěže, letos na téma Vidina ráje. Soutěž je určena žákům základních škol a studentům 

středních škol. Lze zaslat příběh, úvahu či jiný literární útvar, který prozradí, jak si představujete ráj. 

(Těm, kteří raději kreslí a malují, je určena výtvarná soutěž s tématem Můj obraz 20. století.) 

Uzávěrka je 7. dubna 2006. Adresa: Památník Terezín, Principova alej 304, 411 55 Terezín, tel.: 

416 782 225, http://www.pamatnik-terezin.cz. 

 

* PSANÍČKO 2006. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem vyhlašuje již IV. ročník 

dětské literární soutěže Psaníčko. (Od roku 2000 se Psaníčko pravidelně střídá s Drápandou Městské 

knihovny ve Varnsdorfu. V roce 2004 se ho zúčastnilo 106 autorů s 69 příběhy a 37 básničkami.) 

Soutěž je určena žákům 6. – 9. tříd základních škol a studentům odpovídajících ročníků víceletých 

gymnázií z celé České republiky. Texty budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (žáci 6. až 

7. tříd a žáci 8. až 9. tříd). Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce poezie a prózy na volné 

téma (např. příběhy z prázdnin a výletů, zážitky s kamarády, domácími mazlíčky apod.), psané na 

stroji nebo počítači po jedné straně papíru, o max. rozsahu 3 strany formátu A4. Pořadatelé uvítají 

alespoň 2 práce od každého autora. Autor uvede jméno a příjmení, adresu bydliště, případně e-mail, 

adresu školy a třídu, kterou navštěvuje. Listovní nebo elektronickou zásilku označte heslem 

“Psaníčko”.  Uzávěrka je 7. dubna 2006. Adresa: Severočeská vědecká knihovna, oddělení pro děti 

a mládež, Winstona Churchilla 3, 401 34 Ústí nad Labem, e-mail: odm@svkul.cz, 

http://www.svkul.cz. Na vítěze prý čekají hodnotné ceny! 

 

* LÁSKY A SMUTKY BOHDANA KAMINSKÉHO 2006. Základní škola a Mateřská škola 

Pěnčín na Liberecku vyhlašuje I. ročník autorské literární soutěže Lásky a smutky Bohdana 

Kaminského. - Bohdan Kaminský, vl. jm. Karel Bušek (*1859 v Huse u Sychrova - †1929 v Poděbradech) se původně 

věnoval rodinné tradici - řezbářství, vystudoval výtvarné umění v Praze, poté hodně cestoval, navštívil Itálii, Turecko, 

Francii, Holandsko a Německo, a věnoval se literatuře. Přesídlil do Prahy, odkud měl do kulturních kruhů blíže. Byl 

nazýván básníkem milostného zklamání a teskných nálad. Překládal rovněž z francouzštiny a němčiny. Je autorem téměř 

čtyřiceti knih. - Soutěž je určena dětem i dospělým z celé republiky a bude hodnocena ve věkových 

kategoriích: do 15 let, 16 - 30 let a nad 30 let. Lze zaslat dosud nepublikovanou poezii na volné téma 

o max. rozsahu 5 básní, psanou na stroji nebo počítači, ve dvojím vyhotovení. Přihláška musí 

obsahovat jméno a příjmení autora, věk, adresu bydliště a soutěžní kategorii. Uzávěrka je 30. dubna 

2006. Adresa: ZŠ a MŠ Pěnčín, 463 45 Pěnčín 17, tel.: 485 177 257, e-mail: škola@zs-pencin.cz, 

http://www.pencin-obec.cz. Práce prý bude posuzovat tříčlenná porota v čele se známým českým 

básníkem. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční 26. srpna 2006 u příležitosti Dne 

obce Pěnčín v budově základní školy. Vítězové na prvních třech místech každé kategorie obdrží 

věcné ceny, diplomy, případně čestná uznání. 
 

* DARTH ERBEN 2006. Academia Sithia et Res Publica Sithia vyhlašují II. ročník zcela unikátní 

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

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

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

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

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

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

Anno III Rei Publicae Sithiae, tj. 30. dubna 2006 občanského kalendáře. Rozsahem by příspěvek 

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

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

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

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

Academiae Sithiae a případným otištěním ve sborníku (bude-li vydán). Porota bude hodnotit nejen 

nápad, pointu, humor a celkovou veršotepeckou zručnost, ale též pravopis a povědomost o světě Star 

Wars. Slavnostní vyhlášení spojené s předáním cen nejlepším autorům proběhne v rámci Star Wars 

mailto:odm@svkul.cz
mailto:darth.zira@centrum.cz


 8 

programové linie na Festivalu fantazie 2006 počátkem července v Chotěboři. Více informací na 

http://sith.mysteria.cz.  

 

* TRAPSAVEC 2006. Sdružení Avalon (Draculea) vyhlašuje XXXII. ročník literární soutěže 

Trapsavec. Soutěž je tematicky zaměřena na práce o přírodě a trampování, soutěží se v próze a 

poezii, a to ve třech věkových kategoriích (autoři do 23 let, nad 23 let a oldpsavci - ti, co již 

v Trapsavci získali tři a více cen bez ohledu na věk). Každý účastník může zaslat max. 3 povídky o 

rozsahu max. 4 strany A4 a max. 3 básně (celkem tedy jeden soutěžící nejvýše 6 prací). Každou práci 

zašlete v devíti nepodepsaných kopiích (tj. 8x pro porotce a 1x pro archiv). K textům přiložte lístek se 

jménem a adresou, datem narození a ofrankovanou obálkou se zpáteční adresou pro zaslání “zvadla” 

na slavnostní oheň - předávání cen. Účastí dává autor pořadatelům právo uveřejnit práce ve sborníku 

nebo je použít k propagaci soutěže ve spřátelených časopisech (např. Wampum Neskenonu, Puchejř, 

Portýr, Severka, Stopř, Oslavské Boudy, Tomík, Řádky, Cesta, Trampský zpravodaj aj.). Kromě 

pozvání na vyhlášení výsledků získává také nárok na sborník vítězných prací posledního ročníku a 

roční zasílání literárního občasníku Řádky zdarma. Uzávěrka je 30. dubna 2006. Adresa: Sdružení 

Avalon, Iva Spurná - Draculea, Komořanská 87/13, 143 00 Praha 4. Nejlépe ohodnocená práce bez 

ohledu na kategorie získává hlavní cenu - ZLATÉHO TRAPSAVCE. Pořadatelé se zavazují oslovit 

alespoň dva účastníky soutěže a nejpozději do jednoho roku od vyhlášení výsledků jim vydat sbírku. 

Více na http://avalon.unas.cz. 

 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* WWW.XKULTURA.CZ.  
 
     Od DAVIDA KITTLA: Dobrý den, možná již víte, že byl spuštěn projekt nové xkultury 

(www.xkultura.cz). Posílám Vám proto podrobnější informace a nabídku spolupráce. Xkulturu 

bychom nyní rádi situovali do pozice kulturního časopisu města Plzně. Proto došlo k její obnově jak 

grafické, tak technické a hlavně k vytvoření publicistické sekce, kterou má na starosti Roman Černík 

a která se postupně zaplňuje články od profi novinářů i lidí z oboru.  

     Jedna ze sekcí je i literatura. Chtěl bych Vás tedy požádat o zasílání informací týkajících se 

literatury v Plzni, Ason-klubu a dalších literárních plzeňských organizací, literárních akcí, Plže, 

autorů apod. (můžete mailem). Dále je připravená kategorie Osobní tvorba (po názvu ještě pátráme), 

kde by měla být již samotná literární díla (básně, povídky aj.). Chápu, že konkrétně v tomto případě je 

internet médiem, které pro mnoho lidí s literární činností nejde dohromady, ale kolik podobných 

situací bylo v minulosti a nyní nám připadají “normální”. Třeba vytvoříme něco nového. 

      Nyní k publikování na xkutuře. Xkultura.cz je opravdu otevřeným komunikačním prostorem. My 

- administrátoři a provozovatelé - kontrolujeme při schvalování příspěvků jen gramatickou a 

formální stránku, aby měly určitou úroveň, a dále to, aby příspěvky byly vyvážené, pravdivé, slušné a 

nebyly v rozporu s §§ ČR..Jak přispět? Díky novému internetovému redakčnímu systému je to 

jednoduché: 

1. Prvním krokem je registrace na adrese http://redakce.xkultura.cz (to je i obecná adresa redakce).  

2. Po úspěšné registraci již leze zadávat články, krátké zprávy, pozvánky aj.  

3. Po uložení článku do systému tento již jen čeká na schválení administrátora, aby mohl na 

    veřejnost. 

     Registrovat se může každý, a pokud chce tvořit např. jednou pod vlastním jménem a jednou pod 

pseudonymem, může se registrovat i 2 x. Budeme velice rádi, pokud budete přispívat na xkultura.cz a 

budete se tedy podílet na možném vzniku opravdového otevřeného kulturního časopisu v Plzni. (V 

případě minimálně sedmi uveřejněných příspěvků během šesti měsíců můžete od provozovatele získat 

potvrzení redakční činnosti, např. pro přijímací zkoušky na VŠ, do zaměstnání apod.) Děkuji! S 

laskavým pozdravem David Kittel, xkultura, web & media association (Plzeň, 2. 2. 2006)   

http://sith.mysteria.cz/
http://avalon.unas.cz/
http://www.xkultura.cz/
http://www.xkultura.cz/
http://redakce.xkultura.cz/
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* SERVER XKULTURA.CZ HLEDÁ REDAKTORY A FOTOGRAFY. Máte-li přehled o dění 

v konkrétní oblasti, vládnete slovem i písmem a máte opravdovou chuť aktivně se zapojit do 

budování xkultury, přidejte se! Právě hledají redaktory pro obory: hudba, divadlo, výtvarné umění 

a literární dění v Plzni. Redakce nabízí: zázemí kulturně-společenského serveru, volné vstupy na 

akce, presskartu a možnost dostat se tam, kam jiní nemohou. Požaduje: výborný psaný projev, 

schopnost přispívat kvalitními příspěvky min. 5 x měsíčně, samostatnost, nápaditost, odpovědnost, 

iniciativnost a dlouhodobější spolupráci. U fotografů je podmínkou vlastní kvalitní fotoaparát a 

zkušenost. Práce není placená, předchozí redaktorská praxe není podmínkou. JEN VÁŽNÉ 

ZÁJEMCE! Nabídky spolu se stručnou informací o vás (základní osobní údaje, zkušenosti, motivace, 

zájem o kokrétní obor) posílejte na e-mail: david@xkultura.cz. Redaktoři nechť připojí dva vlastní 

ukázkové články týkající se kultury. Fotografové nechť zašlou dvě své fotografie a uvedou typ 

fotoaparátu. 
 

 

* CHODSKÉ POETICKÉ JARO 2006. 

 
     Od SIMONY VÁCHALOVÉ A LUCIE POPOVIČOVÉ: Moji milí! Rok se s rokem sešel a 

nebude trvat dlouho, přijde duben, čas aprílového počasí i aprílových nálad. Proto se do zajištění 

Chodského poetického jara 2 (CHOPOJa) pouštíme už teď, abychom v co největší možné míře 

zamezily právě těm aprílovým náladám sponzorů a jim podobným, kteří by nějak naši akci mohli 

ohrozit. Vše se teprve rozjíždí, proto je jisté, že na překážky určitě narazíme. 

     Prozatímní datum je stanoveno na 7. - 9. 4. 2006, neboť o následujícím víkendu jsou bohužel 

Velikonoce. Hrubý program bude přibližně jako vloni. V pátek příjezd, ubytování, večer večeře. 

V sobotu prezentace literárních klubů, slavnostní zakončení v restauraci, odjezdy. Neděle odjezdy. 

Přesné časy a místa vám samozřejmě ještě pošleme. Žádný strach! 

     Letos bychom však chtěly trochu eliminovat problém, který nastal loni, a to s přihlašováním 

účastníků. Jsme přece jen o nějakou tu zkušenost chytřejší, a proto:       

     Každý účastník se musí přihlásit sám, popř. literární klub přihlásí své zástupce. Ale ne v jedné 

přihlášce, ale jmenovitě, v tom počtu, ve kterém přijedou. (Můžete to poslat jako přílohu najednou, až 

zjistíte všechny zájemce, ať nemusíte trávit na internetu celý život.) 

     Přihláška na CHOPOJ by měla obsahovat: jméno účastníka, název klubu, město, počet 

požadovaných noclehů (z pátku na sobotu a ze soboty na neděli), informace o příjezdu (čím přijedete 

- zda nejspíš vlakem, autobusem, nebo autem; a kdy - stačí zatím přibližně čas a den, samozřejmě), 

kontakt (to je velice důležité, abychom věděly, kam máme další informace posílat; můžete napsat 

vlastní e-mail, nebo klubový e-mail hromadný, popř. telefon; pokud se budete přihlašovat pomocí 

SMS, pište ve tvaru: CHOPOJ,JMENO,PRIJMENI,MESTO,POCET NOCLEHU+o jakou noc by se 

jednalo; postupovat můžete podle pořadí uvedeném na přihlášce). 
     Uzávěrka přihlášek bude 20. března 2006! Dobře si toto datum zaškrtněte červenou tužkou ve 

svém  kalendáři. 22. - 30. 3. 06 jsme pryč a nebudeme na mailu. A až se vrátíme, už nebude moc času 

na nějaké velké vyřizování. Telefonní spojení by mělo fungovat, ale je možné, že budeme bez signálu. 

Podrobnější informace ohledně tohoto týdne vám samozřejmě ještě napíšeme. Nemáme  moc adres, 

hlavně na Slováky, takže si to tak nějak  rozpošlete. 

     Na vaše mejlíky se těší 

Lucka Popovičová (mobil: 608 420 706, e-mail: leila.poe@post.cz) 

Simona Váchalová (mobil: 720 575 011, e-mail: simona.vachalova@seznam.cz) 

(Domažlice, 13. 2. 2006) 

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Tacitus aneb Piš bez zášti a předpojatosti 
 

…mezi Hercynským lesem, řekou Rýnem a řekou Mohanem sídlili Helvetiové, dál za nimi Bojové, oba 

kmeny galské. Jméno Boiohaemum trvá dosud a svědčí o dávných dějinách země… (Tac.germ. II.28) 

mailto:david@xkultura.cz?subject=Redaktor/ka%20%FAnor%202006
http://www3.mail.post.cz/~~b08b5d52a3aa458264e78d4b2b4d0a89/app/compose.php?mode=new&to=leila.poe@post.cz
mailto:simona.vachalova@seznam.cz
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Obzvláštní je sláva a moc Markomanů. I samotná svá nynější sídla získali statečností vyhnáním 

Bojů… Je to jakoby čelo Germánie směrem k Dunaji….(Tac germ. II. 42) 

 

     Pro svou zmínku o Boiohaemu je Tacitus, římský historik 2. století, vážený historiky českými, pro 

spisek věnovaný Germanii zas historiky německými a pro popisy Britanie, když líčí činy svého 

slavného tchána Agricoly, zas historiky z ostrovů. Zdálo by se, že se Tacitus téměř vyhřívá na 

podušce čtenářské slávy, pravdou však je, že jeho cesta ke čtenáři bývá trnitá. 

     Dnes o Corneliu Tacitovi (asi 56 - po 117) nevíme ani, zda se jmenoval Gaius či Publius. Ale jeho 

životní pouť zůstává mementem: jak se žije spisovateli za totality, jak za svobody. První polovinu 

života prožil za vlády krvavého Domitiana (81 - 96), sám píše: během patnácti let, což je značně 

dlouhá doba v lidském životě, byli mnozí zahubeni… Jen několik nás přežilo nejen jiné, nýbrž, smím-li 

se tak vyjádřit, i sebe samy, když zprostřed života bylo vytrženo tolik roků, v nichž jsme v nuceném 

mlčení jako muži dosáhli stáří, a jako starci téměř už samých hranic celého života. (Tac. agr. 3) Po 

takové zkušenosti se není co divit, že jeho řádky jsou plné odporu k tyranům všeho druhu, císařský 

trůn nevyjímaje, a naopak obdivu k osobnostem s velkým o. Jakmile Domitiana pokryje zem, oslaví 

Tacitus život perzekuovaného Agricoly, schopného generála a dlouholetého správce provincie 

Britanie (Život Iulia Agricoly). A záhy po liberalizaci poměrů za císaře Nervy a pak za Traiana, 

tvůrce největšího impéria, pracuje na historickém poli. Po již zmíněném drobném spisku Germánie, 

tvoří životní dílo – podle Hieronyma mělo prý 30 knih. Nejdřív chce Tacitus psát o tom, co sám zažil. 

Proto spis nazve tradičně Historiae (česky Dějiny) a popíše léta 69 – 96, plná vzpour a politických 

výstřelků. Pak teprve vylíčí dobu předchozí: v Annalech (Letopisech) zachytí dobu od Augustovy 

smrti do roku 69. Jenže my si můžeme přečíst jen torzo. 

     Ačkoli římská literatura před Tacitem zná tucty spisků o historii, až Tacitus napíše v latině první 

díla historická, čili správněji historiografická. Jako každý autor díla o dějinách nezanedbal ani Tacitus 

uměleckou stránku zpracování svých spisů. Ani nemohl. Byl vynikajícím řečníkem, částečně se živil 

jako obhájce a první, co kdy napsal, byl právě teoretický spis o řečnictví (Dialog o řečnících). Ale 

jako první si byl vědom práce s prameny – knihami, listinami a dobovými svědectvími.  A na rozdíl 

od slavnějšího Livia se slušně vyznal v diplomatice, vojenství, geografii a dalších oborech důležitých 

pro zhodnocení dějinných událostí.  

     Proč tedy vítězí Livius nad Tacitem? To kvůli osobitosti stylu. Livius, autor 1. století, autor 

augustovské éry, používá klasickou latinskou periodu – nekonečně dlouhé, formálně i obsahově 

prokomponované souvětí, které jakoby přetékalo v další a to zas v další. Tacitus oproti tomu miluje 

stručný, zhuštěný výraz – často úplně chybějí přísudková slovesa, zkrátka, čtenáři, domysli si! A to je 

právě oním Tacitovským kamenem úrazu. Když ho čtete v latině jen po tichu a pro sebe, je to celkem 

prima, má to spád. Ale zkuste to pořádně  - písemně či nahlas – přeložit do jiného jazyka! A tak 

potenciální čtenář-latinář si nad jeho řádky zavzpomíná na své státnice (protože ač je seznam 

latinských prozaiků hodně dlouhý, stejně každý adept dostane nakonec právě Tacita), zatímco 

čtenář-nelatinář netuší, že ten málo čtivý text není ani tak produkt Tacitův, jako překladatelův. Ani 

Horatiovsky laděné metafory, ani propracované řeči hrdinů čtivost nezachrání. Navíc Tacitus ve 

svých historických spisech dodržuje analistický princip, tj. události nelíčí vcelku jako epizody, ale po 

jednotlivých letech, tedy rozkouskovaně, až na tu kterou událost opět přijde řada: pěkně postupně 

vždy nejdřív situaci v císařském Římě, pak v Itálii, pak teprve dění v provinciích. Čtenáři, tuž svou 

paměť!  

     Na čem, si ale čtenář skutečně zlepší chuť, to jsou Tacitovy charakteristiky – ať jsou černé, nebo 

bílé. Protože převažují ty černé, mluvívá se o tacitovském pochmurném vidění dějin (oproti Liviovu 

zachycování převážně eticky kladných příkladů). Něco na tom určitě bude. Vždyť odkud známe 

k smrti podezřívavého a zvrhlého staříka Tiberia, Claudia neschopného vymanit se z rukou manželek 

či krvavého Nerona zapalujícího Řím? Tyhle příběhy mi hodně zavánějí Shakespearem. Ono totiž 

vůbec není snadné psát o dějinách bez zášti a předpojatosti (sine ira et studio). 

 

- 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. 
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* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Vynález, který by otřásl světem: 

(souběžně posláno na ministerstvo dopravy) 
     Toho roku měl ředitel železnic jisté země velké chmury na čele. Problémy se kupily. Zvětšoval se 
počet stížností na drncání vlakových souprav na výhybkách a kolejnicových spojích, neb národ byl 
znechucen. Průměrná výška obyvatelstva pojídajícího zvířectvo krmené hormony nezadržitelně 
vzrůstala. V důsledku toho stoupal počet úrazů hlavy v příliš nízkých dveřích vagónů. Nárazy temen 
na zavazadlové poličky v kupé způsobovaly pád kufrů, a hle, další pohmožděniny, neřkuli zlomeniny. 
I vypsal ředitel drah výběrové řízení na odstranění těchto závadových jevů. 
     Jan Hadrbolec byl železničářem tělem i duší. Celý život hledal odpověď na otázku, proč vlaky na 
obzoru nevykolejí, když se tam kolejnice sbíhají do jednoho místa. Naopak ho uspokojovalo, že vlak 
jede po kolejích plynule, kdežto chodec musí mezi nimi skákat z pražce na pražec. Což ovšem 
rezolutně odsuzoval. Doma v obýváku měl železniční kolejiště a dlouhé hodiny pozoroval jízdu 
mašinek po oválu mezi příborníkem a knihovnou. Hodně přemýšlel o kulatosti kol a nudnosti 
kružnicové trajektorie, kdy každý jednotlivý bod kola se dotýká kolejnice po projití téhož 
stereotypního délkového oblouku. 
     Hadrbolec přemýšlel a vymyslel revoluční řešení problému drážního ředitele, které navzdory 
tomu, že nepřiložil žádnou obálku či kapříka, výběrové řízení vyhrálo. 
     Co tak závratného Jan Hadrbolec navrhl? Zcela jednoduchý princip: nahradit kruhová kola 
vagonů elipsovitými! Poněkud finančně náročné, vyrobit taková kola a vyměnit je na všech vozech, 
ale získá se tím větší prestiž této zemi než např. podstatně dražšími Pendolíny. 
     Důvod nadšení všech, kteří pochopili, ač nepodplaceni? Jízda ve vagónech s elipsovitými koly 
získá nezaměnitelné kouzlo. Tak mnohotvárné možnosti, ovlivnitelné parametry elipsy kola a 
způsobem sladění resp. rozladění jednotlivých kol u téhož vagónu. Vozy s jemným kolébáním se 
stanou velmi oblíbenými u rodičů s malými dětmi: nebude třeba kolébek a hajíhají v náručí matek. 
Vozy s erotickým pohybem umožní vlakové milování bez jakékoliv tělesné námahy milenců. Budou 
vyvinuty vozy masážní. Vozy sportovní poskytnou během jízdy cestujícím cvičebně zdravotní pohyb, 
např. jako míčku při squashi (ochranné helmy zapůjčovány zdarma!). Tak zvané vagóny 
homogenizační ocení ti, kterým se potrava do zažívacího traktu ukládá nerovnoměrně (prý se 
doporučují i při větrech a zácpě, zde je  nutno v soupravě zdvojnásobit počet WC). Další výhody: 
Znemožní se popíjení alkoholických nápojů za jízdy! Kuřáci si připálí spíš vlasy než cigaretu!! Také 
čtení denního tisku bude ztíženo!!! 
     Jak obrovský příliv cizinců lačnících shlédnout tento Hadrbolcův vynález! Zprvu se posmívali, 
když pozorovali klátící se a jako pudlík se klepající davy cestujících, kteří se mátožili z nádražních 
budov. Po první jízdě byl posměch vystřídán přívalem emocí. 
     A konečný efekt vzhledem k zadaným parametrům? Na otřesy vlakových souprav na výhybkách a 
kolejových spojích si již nikdo nestěžoval. Počet cestujících využívajících služeb drah vzrostl o 30 % 
(anebo poklesl o 90 %, jak tvrdila záškodná opozice?). Jeden negativní důsledek tu přece byl:  
pouťové horské dráhy a panoptika hrůzy zkrachovaly. Ale co nejdůležitějšího: průměrná výška postav 
cestujícího obyvatelstva poklesla o 9,2 cm v důsledku setřásání!!! (Plzeň, 5. 2. 2006) 
- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik, dramatik, herec i režisér Divadla pro Nepřítomného Diváka a souboru Amceth, žije 

v Plzni. 
 

* IVO FENCL: Ještě jednou Rychlé šípy: 
     V Plži 12 jsem se obracel k těm z Vás, co ještě neodepsali vlastní dětství. Tací mohou kdykoli 
přispět i na foglarovské stránky www.bohousek.cz, kde se mi právě zdařilo odhalit, že létající kolo 
vynalezl už před Tleskačem britský mág Crowley (r. 1900) a kde vedu rozhovor s V. Noskem-Windym, 
znalcem Foglarova díla. A že je poezie Stínadel infantilní? Poezií podle mého přesto zůstává. Ví to i 
Foglarův přítel Jiří Raba, jehož novou knihu na webu připomínám. Chvíle infantilnění zkrátka 
neškodí, ne? Byť uznávám, že přehánět se to nemá. (Starý Plzenec, 5. 2. 2006) 

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

http://www.bohousek.cz/
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* MILAN ŠEDIVÝ: O vztahu autora, díla a kritiky Čechurovi: 

     Takových ohlasů ve dvojce jsem se nenadál. Kde se vzaly? Proč? Povedené byly i 

k osvobozujícímu uřehtání. I upřímné a jemné i rezervované. Díky, díky za ně.  

     Je správné, že v Plzni můžu říct k literatuře své juj stejně jako fuj. Ano, dobře je to; dílo totiž, jak 

kdysi pravili literární teoretici přede mnou, nesplývá s autorem. Luxus ztotožnění díla s původcem si 

dovoluje běžný čtenář, ale u autora by to byla osudová chyba. Jen ten, kdo chce psát literaturu zcela 

vážně, ví, že dílko není absolutním odrazem našich já, tlumočením vlastních příhod, vizí, pocitů atd. 

Tlumočíme také cizí příhody, cizí vize, cizí pocity. Na tu obecnost ostatně spoléháme, když doufáme, 

že ostatní porozumí, že nás pochopí. Ne nezpodobňujeme v díle naše nitro zcela a bůh nás chraň 

autorů (publikujících autorů), kteří se ve svém díle zhlížejí, rozplývají se nad ním a činí si na něj 

ustavičný privátní nárok. Takoví ať si potom svůj počin nechají doma v šuplíku, jestliže se obávají, že 

se o něj někdo otře, jako by se otřel o ně samé. Kdo jim brání, aby své trauma týkající se kritiky 

vyřešili tímhle smírčím způsobem?! 

     Skutečnost je taková, že jsme osobnostmi mimo dílo, mimo to dílo, v němž povedeně či méně 

povedeně předvádíme své kousky. Ve chvíli publikování jej opouštíme, a patřilo-li nám kdy, již nám 

nepatří. Zvolna se od nás vzdaluje, míří k jiným... Jsme v tu chvíli odděleni; dílo a já. Sledujete ten 

odstup? Je to důležité. Neboť odstup je právě ona deviza, která autorovi zaručuje královské přijetí 

každé kritiky bez ublížení, kritiky, která je vrtkavá a občas se postaví zády i k dílu mistrnému 

(zopakujme si: postaví se zády k dílu, nikoli k autorovi). Neboť budeme-li se nadále držet naší optiky, 

není kritizován spisovatel, ale pouze jakási literatura – co na tom, že vzešla (ach, kdy to jenom bylo?) 

z mé ruky a hlavy..., nejsem přece ješitný a majetnicky založený megaloman, jsem literát hodlající 

publikovat – tj. ten, který se chce pravidelně vzdalovat od díla; aktem publikování se autor od své 

práce odrazil a nyní splývá k další. I kritik si musí držet odstup; nahlíží na opus hnedle anonymní, jak 

jen lze nejobjektivněji a nejobecněji, jestliže nemá být “reklamním agentem svých literárních přátel” 

(Žáček). V zájmu svobody kritika i v zájmu netrápícího se nitra autora je myslím takový náhled 

obecně dobrý, obecně nutný, obecně prospěšný... Zdají se mé myšlenky příliš odtržené od reality? Od 

ní možná, od literatury nikoli. (Úvahu sepsal Milan Skorokundera) 

 
     Jinak vzkazík poslaný Milanu Čechurovi: Samozřejmě že náklad 160 výtisků mě nepobuřuje, jen 

jsem na tu nestandardní (a potěšitelnou) výšku chtěl vykřičníkem upozornit; od toho tu koneckonců 

vykřičníky jsou... A jestliže se mé věci ve dvanáctce zdály být blbé – proč ne. Nechápal jste je? Ale jo, 

pochopil jste. To nebyla ani báseň ani kritika, jak správně píšete, to bylo prostě nic. Veselé nic to 

bylo, a jestli nebylo veselé pro Vás či pro jiné, jen otravné, jak píšete (jaká škoda), krčím rameny. Jak 

je tvá veselost otravná, říkáte! Hm, otravná, kývám bezbarvě hlavou. Takže má veselost je otravná už 

i humoristům. No co, škoda. 

     Pane Ulrichu, Vaše sny, šílenství, humorné eskapády, rady a surrealistická zvěrstva jsou někdy 

obdivuhodné. 

     Pane Malino, druhý Váš smajlík a zase brilantní a skvělý! Jak to děláte? (Dubí, 13. 2. 2006) 

- M. Š. (*1977) je básník a prozaik, žije v Dubí, po absolvování Pedagogické fakulty ZČU v Plzni pracoval jako 

knihovník v Regionální knihovně Teplice. 
 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Nový pohled na filozofii identity ve vztahu k Vesmíru: 

(Tento text není parafrází na kohokoliv, nýbrž odpovědí neznámému divákovi, s kterým jsme     

diskutovali téměř do 23 hodin, v divadle po představení Hlasů lesa. Je věnován milému příznivci  

abstrakce V. N. nebo milému budoucímu velikánovi abstrakce V. N.) 

     Pokud vyloučíme dosažení identity splynutím u dvou libovolných subjektů  (v naší studii Prvního a 

Druhého), lze uvažovati následovně: 

     1. Existencionální identita bez použití čísel (přesněji řečeno: používáme jen jednu číslovku): 

     První: “Jsem.” Druhý: “Jsem.” První: “Byl jsem.” Druhý: “Byl jsem.” 

     Přípustnost jen jedné číslice znamená, že není číselný rozdíl mezi Prvním a Druhým, a délka 

přítomnosti a minulosti u obou je stejná, daná jedním stejným (a libovolným) číslem, které samo o 

sobě ovšem postrádá jakéhokoliv smyslu. Dosud jsme opomenuli budoucnost, pokračujme tedy: 

První: “Budu”. Druhý: “Budu”. Dosáhnout identity mimo minulost a přítomnost vyžaduje, aby oba 
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časové úseky v budoucnosti byly stejné, což vyvolává nutnost zavedení a řízení zvláštního druhu 

predikace. Jedna z cest obejití tohoto problému předpokládá, že tento úsek je nulový, tedy, že 

budoucnost neexistuje, První i Druhý ukončí své bytí v přítomnosti, např. současnou sebeanihilací, či 

reciproční anihilací (ovšem zde je přesná časová shoda ukončení málo pravděpodobná). Pokud by 

toto ukončení nastalo v minulosti, pak pojem přítomnost se mění v pojem minulá přítomnost a 

současná přítomnost je součástí v minulosti probíhající budoucnosti.  

     Zahrneme-li do úvahy postuláty Ericha Fromma, budou znít následující formulace takto: První: 

“Jsem. Jseš?” Druhý: “Jsem. Jseš?” První: “Byl jsem. Byl jsi?” Druhý: “Byl jsem. Byl jsi?” Anebo 

v obráceném pořadí. První: “Jseš? Jsem.”… atd. Dále viz výše. Při hlubším pozitivním pojetí tohoto 

duálního kontaktu by se v uvedeném dialogu objevilo ve všech odpovědích slůvko “Ano”. 

V symbolizované bezeslovné formě by se uvedený princip komunikace mohl zapsat takto (poznámka: 

dvojtečka znamená výzvu k pokračování): ?!:-?!:-?!:-?!:- atd., resp.: !?:!?:!?:!?: atd.  nebo 

?!.:?!.:?!.: atd., resp.: !?.:!?.:!?.: atd. 

     2. Existencionální identita s použitím čísel: 

     Zdrojem neidentity je v tomto případě diferenciace na Prvního a Druhého. Tu by bylo možno 

teoreticky odstranit rychlou záměnou Prvního za Druhého a naopak, avšak ne tak rychle, aby došlo 

k splynutí, nýbrž tak rychle, aby nebylo možno změnu rozlišit. Hodnotu této rychlosti dosud 

nedovedeme stanovit, tušíme jen, že její limitou je nekonečno. Další potíž je s nutností definování 

totožných dob, stejných číselných hodnot minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Nejelegantnější 

řešení je převedení všech čísel v jedinou stejnou totožnou hodnotu, současně všechna čísla ve svém 

souhrnu obsahující, a to: 

a)  V hodnotu nulovou, čímž vlastně definujeme tzv. naplněnou nicotu (znaménka + a – se v 

souhrnu vyskytují se stejnou četností výskytu). 

b)  V hodnotu ležaté osmičky nekonečna (znaménka + a -  se vyskytují s rozdílnou četností 

výskytu, avšak vždy nekonečněkrát opakovanou). Tím jsme zrušili Přítomnost a definovali 

Nekonečný Počátek Vesmíru (při převaze znamének mínus) a Nekonečný Konec Vesmíru (při 

převaze znamének plus). Při přechodu do Antivesmíru jsou ovšem znaménka přehozena. 

     Takto pojatá identita výchozího Prvního a Druhého má pak tvar v nejprostším tvaru: ležatá 

osmička: ležatá osmička: ležatá osmička: graficky vyjádřeno:  řetězec ležatých osmiček je stočený do 

kruhu (což ovšem na počítači nedovedu napsat, stejně jako ležatou osmičku). Při dovršené abstrakci 

se tvar ležatoosmičkového kruhu (či kružnice) přemění v cosi podobného ležatoosmičkové kouli a ta 

v útvary v dalších n prostorech, přičemž n je buďto nekonečné číslo nebo se rychle mění od nuly do 

nekonečna, a to nekonečně velkou frekvencí. Obdobným změnám může (exaktně řečeno: musí) 

podléhat také hodnota poloměru r (poloměrů r s indexem i, přičemž i se mění od nuly do nekonečna) 

v závislosti na časoprostorovém parametru. Takto tedy můžeme popsat rozpínání a smršťování 

Vesmíru až do extrémních poloh a tvarů, kdy tzv. koule je koulí jen v nepredikovatelném 

infinitesimálním okamžiku. Pak snadněji pochopíme tvrzení, že Vesmír nemá začátek ani konec, ať už 

topologický nebo časový. O kauzalitě (na příklad dle Šedivého) už ani nemluvě. 

     Uvedeným postupem jsme tedy od pouhého zamyšlení nad dialogem existencionální identity 

dospěli k vyjádření Prapodstaty, či chcete-li Nejvyšší Inteligence, Vesmírného Architekta, Boha atd., 

které sice naráží na hranice naši schopnosti poznávat, ale současně je schopno zahrnout všechny 

dřívější představy (včetně představ obou V. N.). Absolutní a nekonečné zahrnutí pak představuje 

definitivní Identitu. Výše uvedené jsme dokázali nikoliv čistou abstrakcí, ale naopak racionálním 

postupem. A navíc: můžeme poprvé tuto Prapodstatu graficky vyjádřit, opět s prioritou publikace v 

Plži. Takto: 

                                                                                                       Ano, prázdným místem (lépe řečeno 

“neviditelným”, pro názornost v jednorozměrném zjednodušeně definovaném prostoru a ve zkrácené 

formě). Pokud by někdo postrádal praktický závěr či aplikaci do “obyčejného života” resp. do 

literatury, pak zní takto: nevíme, kdy se smát a kdy plakat, a  nad čím a v jakém pořadí. V předchozím 

textu jsem se snažil i tuto polohu definovat (pokud smích a pláč je slučitelný s Prvním a Druhým). 

(Plzeň, 12. 2. 2006) 
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* TOMÁŠ T. KŮS: V. Juríkovi k nové grafické “tváři” Plže:  

     Je to vážně běs, teď Plž vypadá hůř než kdejaký školní časopis. To už to bylo lepší předtím, to 

přece vidí každý... Vážně po této stránce je to absolutně neprofesionální. A jak už jsme si zvykli, že Plž 

občas chválí Plže, tedy sebe sama, co se týče stránky vizuální, Plž dostává svému jménu a plazí se 

jako ošklivý slimák daleko za všemi ostatními. Ason tak rád polemizuje, tak vyvolejte polemiku? Vám 

při čtení nevadí, že nadpisy se plazí jeden tak a druhý onak přes ¾ už tak malé stránky, že teď stránky 

dokonce lemuje jakási neopodstatněná rádoby perokresba, že zvolené fonty, tloušťky linek se k 

“logu” a úpravě absolutně nehodí? Řada mladých lidí si s grafikou pohrává, co třeba vypsat soutěž o 

nejlepší návrh? (Plzeň - Praha, 16. 2. 2006) 
- T. T.  K. (*1978) je básník, absolvent Západočeské univerzity v Plzni,  žije v Plzni a v Praze. 

 

* MILAN ČECHURA: Prvního února 2006 jsem prožil něco velmi pěkného,  

     až dalo by se říct krásného, a rád bych se s vámi o ten prožitek podělil. Nevím, jak je to možné, ale 

potlačil jsem vrozenou lenost a večer navštívil divadlo Dialog, abych shlédl pořad Jirky Ulricha 

“Hlasy lesa”. Když mě na něj v Jabloni lákal, sliboval mi nevšední zážitek. A nekecal. Chtěl bych 

podotknout, že tohle mé vyprávění je pouze o pocitech, takže nehledejte v něm žádná fakta 

dokumentaristicky popsaná. V tom Markovi Velebnému a ostatním reportérům nesahám ani po 

kolena a nikdy sahat nebudu. 

     Mrzlo jako z konve, jak říká staré české přísloví, nebo tak nějak a já kráčel setmělým průjezdem, 

na jehož konci probleskovalo ze dveří divadla světlo. Přivítání bylo skvělé. Jirka Ulrich říkal: “To 

čumim,” Luboš Mikisek a ostatní něco podobného a Irena Velichová se na mě dívala svými velkými 

kukadly a nevěřícně vrtěla hlavou. Ani jsem se nedivil, neboť, a to říkám s uzarděním, příliš na 

podobné akce nechodím. Koupil jsem si dvě deci červeného, které mi barman Jiří bryskně nalil, a 

chvíli plkal o všem možném. Tedy já jsem plkal, aby nedošlo k mýlce. Jirka se připravoval za barem 

na vystoupení. Ještě jsem zapomněl říci, že “Hlasy lesa” nezvučely přímo v divadle, ale v předsálí. 

Měl jsem výhodné místo, od stolu, kde měl rozloženy své propriety hlavní protagonista, jsem byl sotva 

dva metry a na vše jsem se díval takzvaně z první ruky. No díval. Možná je to příliš silné slovo. Ale 

abych nepředbíhal. 

     V předsálí se setmělo. Kdo setměl, nevím. Ale nebylo to podstatné. Jirka Ulrich nám řekl, o čem to 

asi bude. Pak zapnul magnetofon, z něhož se začala linout relaxační hudba. To byla kombinace. 

Teplo, dvě deci červeného a ta uklidňující muzika. A když si recitátor ještě ke všemu osvítil obličej, 

takže vypadal jako Drákula, nedivte se, že jsem už moc ze slov, kterými nás zahrnul, nevnímal. Ale 

vůbec mně to nevadilo. Rád Jiřího Ulricha poslouchám. Číst, přednášet a vůbec se slovně projevovat, 

to on umí. A tak mě řeka hudby a slov unášela k branám lesa, až jsem tam byl. Ležel jsem v mechu, 

nad hlavou mi kroužili motýli nebo nějaký podobný potvory a já se s tím mechem pod zády propadal 

do říše spánku, až jsem se opravdu propadl. Doufám jen, že jsem nechrápal. 

     Pohyb, sotva tušený, mě vrátil zpět. Vytřeštil jsem oči a rychle mrkal opuchlými víčky. Metr přede 

mnou tančila víla. Chtěl jsem si na ni sáhnout, ale pak mně došlo, že by se možná rozplynula a to by 

byla škoda. Otočil jsem hlavu kousek doprava a uviděl stále osvíceného Jirku. A pak jsem si 

vzpomněl, kde se nacházím. I vílu jsem poznal. Irena. Ale že byla z masa a kostí, jí nic na vílovství 

neubralo. Vzpínala se, otáčela, rukama vyhazovala lehounký šátek a bosýma nohama se neznatelně 

dotýkala podlahy. Přátelé, povšimněte si téhle věty. Bosýma nohama. Venku bylo nějakých minus 15 

a dveřmi pěkně čišelo. Klobouk dolů. Takhle si představuju obětovat se pro umění. Byl jsem nadšen. A 

když mě Jirka Ulrich dovedl na konec svého lesa a Irena Velichová sebou něžně flákla o zem, zeptal 

jsem se opatrně, abych nezničil svým dotazem kouzlo, jestli mohu tleskat. Jakmile mi oba hlavní 

hrdinové dali jemným pokývnutím hlavy svolení, propukl jsem v ovace. Škoda, že nás tam nebylo dvě 

stě. To by byly ovace jako bejk. Ale i tak jsem se snažil. 

Pak jsem účinkujícím jménem svým a i ostatních poděkoval, dal si další červené a přečetl báseň. 

Zřejmě jsem tím inspiroval ostatní, míním tím Lucku Koutnou, Tomáše Makaje a určitě ještě někoho, 

ale už nevím koho, a z jejich tašek vykoukly sešítky s výtvory, bez nichž se sice žít dá, ale svět by nikdy 

nebyl tak krásný, kdyby neexistovaly. A četli a četli a jestli nedočetli, čtou tam dodnes. Ale to já už 

neslyšel, protože jsem se rozloučil a stále tmavým průjezdem odcházel domů. Pravda, nebyl už tak 
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tmavý jako předtím. A určitě za to nemohly stále skomírající žárovky. To světlo vycházelo z duší těch 

lidiček, kteří zůstali v divadle a jejichž hlasy ke mně stále, i když už slaběji, doléhaly. Děkuji. (Plzeň, 

16. 2. 2006) 

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

 

* LUCIE KOUTNÁ: Hlasy lesa (Dialog, 1. 2. 2006): 

     Je docela příjemné uprostřed týdne se ocitnout někde “mimo realitu”, trošku si zarelaxovat. Ten 

večer v Dialogu zněly básničky, krásná uklidňující hudba, ptáčkové zpívali. Pořad Jirky Ulricha a 

Ireny Velichové navštívilo málo diváků, jen asi šest, což je škoda, ostatní se připravili o ten 

odpočinek. Většinu posluchačstva tvořili Asoňáci – Marek Velebný, Milan Čechura, Lubomír 

Mikisek. Irena moc hezky tančila – coby lesní víla na paloučku. Taky nám zarecitovala dlouhou 

básničku od Šrámka, úplně zpaměti. Součástí večera bylo i volné čtení kohokoliv z přítomných. 

Z počátku jsme se báli přihodit nějakou básničku, ale později jsme četli vtipné i vážné básničky a 

dostalo se i na literární a neliterární vtipy (o šnekovi, o mladém autorovi, o zvířátkách apod.) Večer 

se mi moc líbil, užila jsem si hodně legrace a odpočinula jsem si. (Plzeň, 19. 2. 2006) 

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

v Plzni a nyní pracuje ve zdejším muzeu. 

 

     Chlap stál na balkoně a koukal, že po zábradlí mu leze plž. Scvrnknul ho. Chlapovi se zdálo, že o 

pět pater níž se po plži slehla zem. Dva roky poté někdo zvoní. Chlap jde otevřít, stojí v otevřených 

dveřích, kouká, ale nikdo na něj nekouká, nikdo proti němu nestojí...  Zdá se. A tu se ozve hlas: “Kam 

koukáš?! Sem dolů se mi dívej, do očí! Myslel´s, že už mě neuvidíš? To ses škaredě spletl. Dnes 

zúčtujem spolu!” - Tam dole! ... stál DORUDA ROZŽHAVEN onen PLŽ ...  (Zde publikovatelná část 

příběhu končí. I literární opis by byl neobvyklou drastičností zdraví duše čitatelovy ohrožující.) Vtip 

mi poslal a četl jej Míra Sinkule, účastník pořadu Hlasy lesa. 

 

* MILAN ŠEDIVÝ: Co vyšlo: 

     Poezie tří žen či dívek se sešla na konci roku 2005. 107. svazek Malých knížek nazvaný Těm, co 

mají vlastní ostrov nám vypravila mladičká sedmnáctiletá gymnazistka Martina Šimánková. Je to 

poezie, samá ruka a noha, jak v tom věku bývá. Sem tam aforismus, jinde verše, na jejichž pozadí se 

chvěje lidová píseň. Milé juvenilní čtení.  

     Malým objevem byla pro mě publikace, řekněme debut, letos šestatřicetileté plzeňské rodačky 

Radky Prokopové. Vyšel jí titul Sloni v porcelánu (svazek 112). Vedle umělecky ambiciózních 

výtvorů, které jsou v našich zeměpisných šířkách vytvářeny, v nichž přečasto nalézáme zapomenuté, o 

to silněji do očí bijící neumělosti odhalující nedouka, se prezentuje jiskřivou žitou poezií, poezií, která 

se dává všanc tím, čím je. Jde o zdravý, nepoučený poetický kmen, který roste z půdy barvitých 

prožitků a životních situací, nebanálních, zdravě cítěných, lidsky sympatických. Je to přesně typ dílka, 

z něhož se poezie obrozuje v době, když došla na okraj, stejně jako vedle tesané holanovské propasti 

let šedesátých náhle vyběhla z prázdna svěžest Hrabětových “pouličních” veršů. Ačkoli tvůrčí gesto 

Prokopové je prostší a skromnější, sluší jí sporadický i přerývaný rým, odvaha, když “drtí realitu 

úsměvem” a když si trvá na svém “Nechte nás bejt.”  

     Zato Inspirace Kateřiny Pánkové (svazek 110) je špatné čtení. Chudé a slabé, jak oči toho, jenž 

hodně přečetl, veškerá inspirace té knížky se vyplýtvala na vepsání onoho cizího slova na titulní list. 

Pryč s tím ode mě. Jak vidno, studium umění nečiní studovaného a priori básníkem a biblické náměty 

samy nevnesou do básnického slova kýžené jiskřící duchovno. Snad příště. (Dubí – Praha, 20. 2. 

2006) 

- M. Š. (*1977) je básník a prozaik, žije v Dubí a v Praze, po absolvování Pedagogické fakulty ZČU v Plzni pracoval jako 

knihovník v Regionální knihovně Teplice. 
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* MILENA PÍSAČKOVÁ – JIŘÍ Č. ULRICH: Tzv. seriálové psaní: 

 

     M. P.: 
 

DYFENBACHIE 
 

V čekárně u doktora dlaždičky cení zuby jako pes 

protože tě neznají – dlouho jsi tu nebyl 
 

Dyfenbachii v rohu žloutnou listy  

asi taky strádá nějakou nemocí 

a tak čeká, až jí doktor předepíše medicínu 

možná i hnojivo, ale stačila by voda 
 

 

 

 

Kytkám se mají dávat pozitivní myšlenky 

ale tahle poslouchá jen vzdechy pacientů 

nikdo ji nevnímá a nestará se o ni  
 

Líp by jí bylo v ekvádorském pralese 
 

Tam je to rostlina,  

jejíž jed přidávají indiáni  

do hrotů jedovatých šípů curare 

 

     Reakce J. Č. U.: 
 

Rozdurděn svou zdravostí a hořem nad květinami 

pořídil jsem si chronickou pohlavní nemoc, 

abych tam mohl častěji chodit zalévat. 

Psovi dám buřta a do dlaždiček kopnu, 

až mi řeknou: jak se to chováte, paní? 

Chodím tam totiž kvůli incognitu v paruce 

a ani doktor si ještě nevšiml, že na gyndu nepatřím. 

Třeba si myslí, že jsem ten indián, co přines tu kytku 

nebo chce vnutit curare nějakýmu potměšilýmu amorkovi, 

co by se na gyndě mohl vyskytovat. 

Bylo by míň práce. 

 

     Reakce M. P. (v prvním verši básně se objevuje narážka na fenomén obchodních domů s 

věcmi pro ženy, jehož autorem je J. Č. U.): 
 

V obchodním domě s věcmi pro ženy 

utratil jsem nemalý peníz 

za sukni, paruku, lodičky a dva 

silikonové implantáty 
 

Ale těch výdajů nelituju 

neboť teď můžu často chodit 

zalévat dyfenbachii 

na gyndu do čekárny 
 

a hlavně okukovat budoucí maminky  
(Plzeň, 21. 2. 2006) 

- M.  P. (*1980) je básnířka, prozaička a fotografka, žije v Plzni, po absolvování Pedagogické fakulty ZČU působí jako 

učitelka jazyků. 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 21. 3. 2006. Těšíme se na Vaše příspěvky! 
(V elektronické podobě potěší…) 
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