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

Ročník XV, 2006, letos Listy č. 4 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 111) z 23. 3. stran 16, 

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

jako barevné bříško Plže č. 4/2006 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Jsme zde jen na chvilku, 

ale písmem žijí naše myšlenky na věky. 
 

(Jan Neruda) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* PÍŠU, TEDY JSEM! Ve středu 15. března 2006 v 19:00 hodin se v Polanově síni Knihovny 

města Plzně uskutečnil autorský večer s názvem Píšu, tedy jsem! Název pořadu k 15. výročí 

založení Ason-klubu byl přirozeně odvozen od toho slavného “Myslím, tedy jsem!” (Descartes) – 

Obojí jistojistě platí, ale…  nemusí nutně platit pro každého autora…  

     Patnáct let – je to hodně, anebo málo? Kdyby byl Ason-klub jepicí, byl by už 15 let na onom světě. 

Kdyby byl krysou, byl by mrtev už 12 let. Kdyby zajícem, byl by mrtev už 8 let. Kdyby kočkou, ležel 

by právě na smrtelné posteli. Kdyby psem, vyhříval by se, chromý a slepý, kdesi na zápraží knihovny. 

Kdyby byl lvem nebo opicí, měl by před sebou ještě jednou tolik. Kdyby koněm, čekalo by ho možná 

ještě 30 let. A kdyby slonem, tak možná ještě 50. (I když: na Srí Lance se samec slona indického 

údajně dožil 81 let a jiný dokonce 130. Tyto údaje jsou prý vědecky nepodložené. - Poslední 

jmenovaný by byl stejně starý jako letos Knihovna města Plzně a tento fakt naštěstí podložený je!) 

Kdyby byl Ason-klub ježovkou, mohl by se dožít i dvoustovky… Jsme optimisté a občas se taky 

naježíme…  

     Původně se nám do oslavy v “Polance” moc nechtělo. Na fotografii Mileny Písačkové, co vyšla 

týden na to v Plzeňském deníku, je na pozadí řady prázdných židlí zachycen Milan Čechura s lahví 

šampaňského v rozmáchnuté ruce. Jenomže tak to nebylo! V knihovně bylo téměř plno a večer se 

docela vydařil. Helena Šlesingerová se pokusila alespoň v bodech shrnout základní “historická” 

fakta - zajímavosti z asonklubích dějin. Milan Benedikt Karpíšek, který nás věrně provázel na 

nejednom Dnu poezie, zahrál dobře (bohužel krátce) a druhá polovina programu pak byla literární. 

Nejprve vystoupila Radka Prokopová společně s dcerou Hanou Sadílkovou, která, ač ještě 

předškolačka, odvážně přednesla pár textů z maminčina cyklu Dětských veršů. Pavla Přesličková 
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měla blůzičku z pavučin a svůj blok zakončila oblíbenou básní Tygřice. Kateřina Kašička 

Kašáková dosáhla podobného efektu jako v červenci na festivalu Literární Vysočina v Chotěboři: 

tak přesvědčivá a naléhavá, že všichni ztichli a vážně poslouchali. Tentokrát nové poetické skladby, 

první inspirovanou souvislou pedagogickou praxí a druhou zvuky v novém plzeňském bytě. David 

A. Šakal nechal partnerku vyniknout a skromně přečetl několik kusů z poslední malé knížky 

Básnická brigáda.  

     Abychom ulevili velmi lyrické atmosféře, pokynuli jsme Milanu Čechurovi, v domnění, že nám 

přednese příležitostné verše z počátku února. Tehdy je poslal a hned prý zapomněl. A pro náš večer 

složil novou píseň! A i když sám měl pocit, že hrál a zpíval “strašně”, publikum zcela zjevně svým 

vystoupením rozjařil… (Jak by ne?! Vždyť je to Kašpar roku 2004.)      

 

Milan Čechura 
 

VĚNOVÁNO ASON KLUBU 
 

Já roztáhl jsem svoji hubu, 

když vstoupil jsem do Ason-klubu, 

a dělal jsem si plány smělé, 

teď půjde všechno přímo skvěle. 

 

Zavalím články všeho druhu 

redakci toho Ason-klubu. 

A proslulost má z prachu cest 

pozvedne se až k výši hvězd. 

 

Ve městě na vsi ba i v srubu 

já budu znám dík Ason-klubu. 

Stařenky, děti, všechen lid 

mě bude bez ustání ctít. 

 

Musel jsem sice slézti z dubu, 

ze stromu na zem v Ason-klubu. 

Představy moje vzaly za své, 

jako když nova v dáli zhasne. 

 

Říkám však známým z hospod, z pubů, 

stejně jsem rád v tom Ason-klubu. 

Ptají se, co ti nadělil? 

Já setkal jsem se s přáteli. 

(Plzeň, 1. 2. 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- M. Č. (*1949) je básník a prozaik, žije v Plzni  

a zde také pracuje jako prodavač dřeva. 

*    *     * 
 

Já tuhle zprávu rád jsem uslyšel 

když na setkání to jsem dnes přišel 

že jsou tu skoro všichni z Asonu 

tak to se zalknu ba i utonu 

hej hej to má být  

Ason Ason to je náš hit 
 

Před chvílí tady někdo zapískal 

kouknu a vidím pískat Mikiska 

s radostí bych vám teďko zvěstoval 

že je tu Hela Šlesingerová 

hej hej to má být 

Ason Ason to je náš hit 
 

Já ve tváři se celý rozzářím  

když vidím sál plný známých tváří 

všechny je znám aspoň od vidění  

rád na ně svoje zuby vycením 
 

Jsem rád že vidím Jirku Ulricha 

očima dál po tvářích pospíchám 

doufám že tenhle můj zpěv klopotný 

ocení i Vladimír Novotný 

hej hej to má být 

Ason Ason to je náš hit 
 

Tak díky vám co sešli jste se tu  

omluvte prosím pěkně poetu 

který vám tady takhle krákorá 

a doufá že dneska nic nezvoral 
 

Do písně kdo jste se mi nevešli 

ze smutku nemusíte být sešlí 

a věnujte se zase dál péru 

já si vás možná příště vyberu 

hej hej to má být 

Ason Ason to je náš hit 

(Plzeň, 15. 3. 2006)
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     Jiří Č. Ulrich nejprve pozval na pódium Milenu Písačkovou, střídavě četli společně psanou 

báseň na pokračování a osvětlili proces jejího vznikání. Jiří Č. Ulrich s Martinou Šimánkovou poté 

předvedli scénický dialog, postmoderní a s tak abstraktním názvem, že jsme si ho nestihli 

zapamatovat. (Kdo ví, proč hrála Martina v blond paruce?) Lucie Koutná vsadila na prózu a oprášila 

jednu ze svých nejlepších povídek – Imaginární rozhovor s Janou Grencis. Milena Písačková (kterou 

nám počítačový opravník pravopisu znovu a znovu opravuje na Písečkovou, ačkoli přece každý ví, že 

její příjmení je odvozeno od slova “psát” a ne od slova “písek”) přidala řadu dobrých drobných básní. 

Čas už nás tlačil a my jsme jako obvykle zase tlačili na Milenu… Daniel Mikeš ve svátečním (nebo 

pracovním?) obleku přišel na řadu jako poslední. Čekali jsme ho s napětím: co bude? Slavná báseň 

Mykologická? Byly květiny pro Helenu a básnička tak kratičká… 

     Když má člověk patnácté narozeniny, dostane dort s patnácti svíčkami. A když má narozeniny 

literární klub? Ason-klub dostal velký dort ve tvaru rozevřené knihy, s marcipánovým logem na 

pravé a cukrovými květy na levé stránce. (David Růžička byl později v přísálí Milenou přistižen při 

kanibalismu – vyfotografován, kterak ulupuje sladkou růžičku.)     

     Když je člověku patnáct let, dostane občanský průkaz. Symbolický občanský průkaz, o něco větší 

než ten opravdový, převzala za Ason-klub Irena Velichová. A potom? Přípitek. Gratulace. O 

půldruhého roku mladší bratr Kruh přátel knižní kultury nám popřál ústy Jany Horákové a ředitelka 

knihovny si vzadu v koutku pomyslela zdravici. 

 

     Od DAGMAR SVATKOVÉ: Milí přátelé a členové Ason-klubu, 
     ani jsme si neuvědomili, že je to již 15 let, co jste se stali nedílnou součástí pracovního života 

Knihovny města Plzně. Velice nás těší, že naše představa o potřebnosti sdružení těch, kteří chtějí 

pracovat s krásným českým slovem nebo mu dobře porozumět, se setkala s  porozuměním a brzy i 

s konkrétními výsledky Vaší práce. I když vzrůstající potřeba získávat finanční prostředky pro práci a  

pro rozvoj klubu nás dovedla k tomu, že jste se “osamostatnili” a jste občanským sdružením, vždy 

budeme spojeni mnohočetným pouty více než úzkými. To nejsilnější představuje paní Mgr. Helena 

Šlesingerová, která se této práci věnuje s obdivuhodnou vitalitou a nebývalým nasazením. Jí patří 

poděkování největší. Děkuji i Vám, kteří zde aktivně pracujete, i Vám, kterým je ASON klub vítanou 

příležitostí k poznávání toho, jak zvládnout náš krásný český jazyk i jak porozumět literárnímu textu. 

Blahopřeji Ason-klubu k významnému výročí a těším se na výročí příští, ještě významnější.  

                                     Vaše Dagmar Svatková, ředitelka Knihovny města Plzně (Plzeň, 20. 3. 2006) 

 
     Dort. Víno. Chlebíčky. Koláčky. Šunko-salámo-sýrové ruličky zavinuté Radkou Prokopovou. 

Vlastnoručně upečený štrúdl od Kašičky, štola od Marka Velebného, plněné čokoládové piškoty od 

Lucky Koutné… Kouzlus mňamózus. Markéta Čekanová s kameramanem kabelové televize vytrvali 

až do samého konce. Po dlouhé době se v hojném počtu sešli i ti, kteří dnes nevystupovali: Lubomír 

Mikisek, David Růžička, Milan Šedivý, Martin Šimek, Tamara Kopřivová, Svatava Heinlová, 

Pavel Jonák, Viktorka Rybáková… Píšeme, tedy jsme! Alespoň ten večer jsme tam byli.  

* 

NABÍDKA 

 
* BESEDY SE SPISOVATELEM VLASTISLAVEM TOMANEM. Publicista a spisovatel 

Vlastislav Toman (*1929), který žije v Praze, ale narodil se v Plzni, vystudoval zde Vyšší 

průmyslovou školu elektrotechnickou a nyní je zde členem Střediska západočeských spisovatelů, 

nabízí knihovnám, školám a dětským zařízením besedy. Nepožaduje honorář, pouze úhradu cesty 

hromadnou dopravou (a má zlevněnou jízdenku). Pětatřicet let pracoval jako redaktor časopisu ABC 

mladých techniků a přírodovědců, dlouhá léta jako jeho šéfredaktor. Je autorem řady knih pro 

mládež, zejména dobrodružné beletrie a komiksových scénářů, např. Objevení Sluneční země (1978), 

Trampoty s kapitánem (1981), Trampoty na pokračování (1987), Příběhy psané střelným prachem 

(1988), Velká kniha Strážců (1991) nebo Můj život s ABC – ábíčkem (2005). E-mail: 

scifiveta@quick.cz, v případě vážného zájmu další kontakty poskytne Ason-klub. 

mailto:scifiveta@quick.cz


 4 

* 

LISTOVÁNÍ 
 

* DĚKUJEME: 

     Za peníze. Zastupitelstvo města Plzně na svém zasedání 2. března 2006 v rámci grantových 

programů schválilo poskytnutí dotace na celoroční činnost Ason-klubu ve výši 27.000,- Kč a dotace 

na asonklubí Dny poezie 2006 ve výši 25.000,- Kč (projekt zahrnuje např. tradiční Den poezie na 

velhartickém hradě nebo Den poezie k výročí narození Karla Hynka Máchy (16. 11.). Děkujeme! 

 

* VÍTÁME:  
     V noci z 16. na 17. března 2006 se manželům Iloně a Josefu Gruberovým v Plzni narodil syn 

Filip. (Ilona prý do poslední chvíle seděla u počítače a psala “Staré Římany”…) Vítáme nového 

Plzeňana a moc blahopřejeme!  

     V polovině března se do Ason-klubu přišel přihlásit šestnáctiletý Lukáš Banda z Plzně. Píše 

povídky a od září bude navštěvovat SOU elektrotechnické. Na ukázku z jeho tvorby se těšíme. 

 

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* TOMÁŠ T. KŮS RECENZOVÁN V ČASOPISE ČMELÁK A SVĚT. Zajímá-li Vás hodnocení 

tvorby západočeských autorů v rámci širší literární scény, můžete nahlédnout na webové stránky 

internetového časopisu Čmelák a svět, který vydává Petr Motýl a spol. 

(http://zebry.cz/cmelakasvet.cz). V rubrice Knižní hlídka tam kromě jiného naleznete recenzi na 

poslední sbírku plzeňského básníka Tomáše T. Kůse (*1978) Příbytky (Brno, Weles 2005). Autor 

článku – Starý Brumlal – připouští, že se knížka čte velmi příjemně, ale… 

 

* PLŽ V LITERÁRNÍM INTERNETOVÉM ČASOPISE PROMLKY. Měsíčník Plž reflektují a 

hodnotí také redakce jiných periodik. V literárním internetovém časopise Promlky, za kterým stojí 

zejména básnířka a výtvarnice Lucie Filipská (http://promlky.unas.cz) se například píše o Plži č. 

5/2005 (viz rubriky  Servis  Časopisy  Plž). 

 

* 

FÉNIXOVY CESTY 
 

* DAVID RŮŽIČKA: Fénixovy cesty na duben: 

 

     Zima neslušně zůstávala v našich končinách i během března. Fénix si tedy ohříval letky za kamny, 

leč nikoliv v nečinnosti. Spoustu práce zabrala příprava Koncertu v záři zlatého slunce, který se konal 

na Apríla v atriu sídla plzeňského územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu.  

Objednáno bylo Silencium z Hořovic, k jehož produkcí gotické a renesanční hudby byl přizván 

asonklubí básník Martin Šimek, coby kontrapukt znějící na sice novou, leč podobně laděnou strunu. 

     Fénixí lid zatím neustále  mailoval a volal po nových akcích. Nakonec vše vykrystalizovalo coby 

košatá sněhová vločka přibližně do této doby.  Doufám, že se nerozplyne v nicotě působením času, 

ale že podobně jako básník Wolker hovoří o zabití snu tím, že jej uskutečníme, tak snad to budeme 

my, kdo způsobí tání této pomyslné vločky tím, že na akce prostě pojedeme a vše, co si naplánujeme, 

prostě bude! Tak tedy: 

 

* MOFANCON 2006. Několik případných zájemců se ještě může přihlásit na akci s tajuplným 

názvem MOFANCON 2006. Ta se koná 21. – 23. dubna 2006. Jedná se o společný víkend lidí, kteří 

se před léty sešli na netu a pak i na hradě Velhartice jako fanoušci hudebníka Mike Oldfielda. Časem 

http://zebry.cz/cmelakasvet.cz/index.php?s=K%C5%AFs
http://promlky.unas.cz/
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ale poznali, že nejen Oldfieldem je člověk živ, a setkání se přesunula do prostor zámku Nečtiny, 

školícího střediska ZČU. Ne, že by se nám na Velharticích nelíbilo, ale v Nečtinech to přece jen lépe 

svědční technice i starším ročníkům. Někteří si na sraz berou nejen partnery, ale i rodiče. Kromě 

disputací o tvorbě a prezentace vlastních kousků v jakési dílně patří mezi nedílné součásti akce také 

pořádný výlet. Vloni jsme dobrodružně prolétali nad Plasy, Mariánskou Týnicí, Rabštejnem a 

Nečtinami v stařičkém dosluhujícím letounu L – 60 Brigadýr, letos je plánován výlet koňmo do okolí 

Rabštejna nad Střelou. Pokud to nevyjde, zkusíme alespoň pokořit horu keltského vládce, nedaleký 

vrch Vladař. Koneckonců, letadla, koně i keltství patří nakonec i ke zmíněnému Mike Oldfieldovi. 

Podrobnosti o tom, jak a kde se přihlásit, naleznete na www.fenixovycesty.netcafe.ct, eventuelně 

pište na fenixovycesty@netcafe.cz. Přihlásit se ještě můžete do 10. dubna 2006. 

 

* CHUDENICKÉ TÁČKY. Chudenice, krásné to místo poblíž Klatov, již také patří mezi tradiční 

destinace Fénixových výletů. Práce na tamním zámku, neuvěřitelné zážitky, popsané i zde, na 

stránkách Listů, spousta úžasné zábavy. Hitem těchto Chudenic by měl být předpůlnoční poslech árií 

z Rusalky poblíž Kvapilova jezírka, kde básník nalezl inspiraci k sepsání libreta stejnojmenné 

Dvořákovy opery. Stačilo, aby si vzpomněl na časy mládí, kdy se do jezírka chodily koupat i místní 

dívky. My ovšem zůstaneme na břehu a budeme se kochat odrazem měsíce na hladině a doufat, že 

úderem půlnoci se skupina pěti stromů na protější louce opět náhle promění v tančící víly, jako 

minule. V úvahu připadá také párty spojená s konzumací nejrůznějších druhů Studentské pečeti, tj. 

mléčné, bílé, s třešňovou příchutí… Prostě poezie. Ale jistě bude i spousta prózy, a to jak přeneseně, 

tak doopravdy. O termínu se zatím jedná, předběžně si zatrhněte datum 12. –14. května 2006. Milým 

bonusem za odvedenou práci bývá zvyk místní obce zaplatit brigádníkům pitivo v místní hospůdce, 

ovšem jen měkké, jako je pivo, limo, čaj, zato co hrdlo i jeho majitel ráčí. 

 

* DEN POEZIE NA VELHARTICKÉM HRADĚ 2006. Až budete číst tyto řádky, popadněte 

nejbližší trumpetu a řádně na ni zadujte. Hlavně radostně. Penízky na tuto akci byly Asonu právě 

přiklepnuty, a dají-li Bůh a pan kastelán, den poezie letos opravdu bude. Mejstříkovic  s ohledem na 

jejich časové možnosti navrhovali datum okolo 17. června 2006. Tož zatrhněte v kalendáříku a 

chystejte básně.  Možná bude i několik překvapení! 

 

* BÁSŇOVLAK. Projekt  básnického vlaku, zastavujícího na vybraných nádražích, kde dojde pod 

velením poetických výpravčích k přednesu poezie na hvízdnutí píšťalky, není ztracen. Předběžně se 

uvažuje o září. 

 

     Veškeré podrobnosti se objeví na fénixím webu: www.fenixovycesty.netcafe.cz, proto 

doporučujeme pravidelné sledování. (Plzeň, 23. 3. 2006) 
- D. R. (*1969) je básník, publicista a překladatel, žije v Plzni a nyní pracuje jako tiskový mluvčí plzeňského 

územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu.  

 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* V sobotu 1. dubna 2006 v 17:00 hodin Vás Národní památkový ústav a správa zámku Nebílovy 

v rámci zahájení letošní zámecké sezóny zvou na vernisáž výstavy Grafobásnění. Grafické listy a 

sítotisky představí Jiří Poslední, básně Karla Erbová. Výstava na zámku potrvá do 30. 5. 2006 a 

bude přístupná v dubnu o víkendech a svátcích v 9:00 – 16:00 hodin, v květnu denně kromě pondělí a 

dnu po svátku v 9:00 – 17:00 hodin.  

* V sobotu 1. dubna 2006 v 15:00 hodin Vás plzeňské územní odborné pracoviště Národního 

památkového ústavu zve do atria domu U Zlatého slunce (Prešovská 7) na Koncert v záři zlatého 

slunce. Gotické a renesanční skladby v podání skupiny Silencium z Hořovic. Vlastní poezii přednese 

básník Martin Šimek (*1975). - V rámci tzv. Apriliády bude možné navštíviti objekt od 9:00 a 

http://www.fenixovycesty.netcafe.ct/
mailto:fenixovycesty@netcafe.cz
http://www.fenixovycesty.netcafe.cz/
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konec jest po 16. hodině. Krom koncertu Vás čeká kvíz žertovný, přednáška vážná o historii domu U 

Zlatého slunce (od 14:00) a výstavka archeologických nálezů z Horšově u Horšovského Týna. Celý 

spektákl lze navštíviti zcela zdarma!  

 

* Ve čtvrtek 6. dubna 2006 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy za 

podpory Ministerstva kultury ČR zve do klubovny ve Vrchlického sadech (Klatovy, tel.: 376 312 

877, e-mail: hifiklub-klatovy@pcse.cz) na pořad s názvem Zaniklé civilizace Mezoameriky. Expedicí 

Mexiko – Belize – Guatemala – Honduras slovem a obrazem provází Dr. Jan Duchek. Během večera 

bude v předsálí klubovny otevřena výstavka “Unikátní fotografie z cest dalekých i blízkých” Jany 

Hartlové a Jana Duchka a dále bude přístupná při všech pořadech Hifiklubu do konce dubna 2006. 

 

* V pondělí 10. dubna 2006 v 19:00 hodin vás soubor Amceth zve na představení divadelní hry 

Něco zvláštního podle povídky irské spisovatelky Iris Murdochové. Co zvláštního ukáže unuděné 

Báře Formanové nesmělý Marek Velebný? Jak se jí dokáže dvořit opilý básník Dan Mikeš? Jak řádí 

tu coby víla, tu coby vypravěčka, tu coby bardáma, a tu co by kulisačka Irena Velichová? A jak bručí 

nad stavem mládeže Jiří Č. Ulrich? To vše se dozvíte v divadle Dialog (Plzeň, Klatovská 7). 

 

* V úterý 18. dubna 2006 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy za 

podpory Ministerstva kultury ČR zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem 

Skandinávie – střecha Evropy. Po zemích severní Evropy slovem, obrazem a vzpomínkou provází 

prim. MUDr. Jiří Seidl.  

 

* Ve středu 19. dubna 2006 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) 

na pořad s názvem Přijďte, budete litovat. Večer poezie Pavla Štýbra a moderního akordeonu 2. 

poloviny 20. století Václava Soubusty. 

 

Pavel Štýbr 
 

*     *     * 
 

Zalez jsem do křoví, 

jako že si odskočím, 

ne na malou, na velkou. 

Už v podřepu, s lopuchem u ruky,  

někde za zády, nepříjemně nahlas, 

přede lev. 

 

Nemám sílu se otočit. 

 

 
 

* V sobotu 22. dubna 2006 v 10:00 hodin Vás Ason-klub spolu s Gymnáziem Plzeň, Mikulášské 

nám. srdečně zvou do Planovy síně Knihovny města Plzně (B. Smetany 13, 2. patro) na slavnostní 

vyhlášení výsledků XV. ročníku Literární soutěže studentů západočeských středních škol. Na 

programu je seznámení s výsledky soutěže, předání cen, beseda s porotci apod. Uvádí Helena 

Šlesingerová. 

 

* Ve středu 26. dubna 2006 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy za 

podpory Ministerstva kultury ČR zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem 18 map 

z 18. století. Pořad o Češích i cizozemcích, kteří před třemi stoletími zakreslovali do map známé i 

neznámé krajiny, připravil a uvádí Ota Čerba. 

 

mailto:hifiklub-klatovy@pcse.cz
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* Ve čtvrtek 27. dubna 2006 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy za 

podpory Ministerstva kultury ČR zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem Po 

zarostlém chodníčku. Osobní vyznání. Putování za folklórem a lidovou písní připravil a uvádí MVDr. 

Stanislav Smítka, spoluúčinkuje pěvecké trio Hana Haladová, Hana Preňková a Irena Valentová. 

 

* 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 
 

* HURÁ BRAŠI, NA RADYNI STRAŠÍ 2006. Město Starý Plzenec, Městský úřad, K-Centrum, 

městská knihovna pod záštitou starosty města Pavla Kondra vyhlašuje už VII. ročník výtvarné a 

literární soutěže pro děti Hurá braši, na Radyni straší! Letošním tématem je Radyně dominanta 

kraje - živočišná říše v lese pod Radyní. Čestným patronem soutěže pro tento rok je pan Václav 

Chaloupek. Téma je možné zpracovat výtvarně (malba, kresba, linoryt, grafika, plastika – drátěný 

model, karton, keramika) nebo literárně (poezie, próza, drama). U výtvarných prací bude porota 

posuzovat také vhodnost jejich umístění do objektu. Práce v jednom vyhotovení musí být řádně 

označené - autor uvede jméno a příjmení, adresu bydliště, rok narození, školu a třídu, kterou 

navštěvuje. Soutěžní příspěvky každé z oblastí budou hodnoceny v sedmi kategoriích: děti MŠ, žáci 

1. až 2. třídy ZŠ, žáci 3. až 5. třídy ZŠ, žáci 6. až 9. třídy ZŠ, žáci 1. až 2. třídy ZUŠ, žáci 3. – 5. třídy 

ZUŠ a žáci 6. až 9. třídy ZUŠ. Uzávěrka je 28. dubna 2006. Adresa: K-centrum, Smetanova 932, 

332 02 Starý Plzenec, tel.: 377 965 068 (Helena Matasová), fax: 377 966 679; e-mail: 

knihovna@plzenec.cz, matasovah@plzenec.cz; www.plzenec.cz. Cílem soutěže je vytvořit atraktivní 

prostředí pro návštěvníky zříceniny hradu Radyně. Nejlepší práce budou oceněny, vítězné výtvarné 

práce budou profesionálně zpracovány na plakáty, které budou zvát k návštěvě hradních historických 

víkendů v červenci a srpnu. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne na hradě Radyni.  
 

* MACHARŮV BRANDÝS 2006. Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a tamní Gymnázium 

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

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

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

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

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

volné. Soutěžící budou rozděleni do tří věkových kategorií: žáci 1. až 5. tř. ZŠ; žáci 6. až 9. tř. ZŠ, 

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

respektive kvinty až oktávy víceletého gymnázia. Uzávěrka je 28. dubna 2006. Adresa: Gymnázium 

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

nebo ninanovakova@volny.cz (Mgr. Nina Nováková); http://www.gbl.cz. Recitační přehlídka, 

prezentace vybraných literárních prací a slavnostní předání cen proběhne v kapli brandýského zámku 

15. května 2006.  

* PŘÍBRAM HANUŠE JELÍNKA 2006. Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje X. ročník 

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

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

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

max. 5 stran strojopisu formátu A4. Uzávěrka je 30. dubna 2006. Adresa: Knihovna J. Drdy, Libuše 

Mlčochová, nám. T. G. Masaryka 156, 261 01 Příbram I, e-mail: knihovna@kjd.pb.cz, 

http://www.kjd.pb.cz. Na každý text uveďte jméno a příjmení autora, datum narození, adresu bydliště, 

mailto:knihovna@plzenec.cz
mailto:matasovah@plzenec.cz;
http://www.plzenec.cz/
mailto:info@gbl.cz
mailto:ninanovakova@volny.cz
mailto:mlcochova@kjd.pb.cz
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případně e-mail. Porota bude složena z místních spisovatelů, publicistů a knihovníků. Vyhlášení 

výsledků proběhne na podzim, nejúspěšnější díla budou otištěna ve sborníku. Vítězové dostanou 

knižní odměny, pamětní listy, výtisk sborníku a další pozornosti.  
 

* SEIFERTOVY KRALUPY 2006. Město Kralupy nad Vltavou a Lyra Pragensis ve spolupráci 

s Obcí spisovatelů pořádají na památku národního umělce - básníka Jaroslava Seiferta (*1901 - 

†1986), laureáta Nobelovy ceny za literaturu, jehož ostatky jsou uloženy na tamním hřbitově, XI. 

ročník festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy a zároveň také vyhlašují stejnojmennou 

autorskou literární soutěž. Soutěž je určena všem občanům ČR bez omezení věku, probíhá ve dvou 

věkových kategoriích: 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. 

Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly, podmínkou je zaslat max. 200 původních, dosud 

nepublikovaných, česky psaných veršů na stroji nebo počítači ve čtyřech exemplářích, jedna z básní 

musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní. Práce nesmějí být podepsané ani jinak označené, do 

neporušené zalepené obálky vložte čtvrtou kopii, připojte jméno a příjmení, datum a místo narození, 

adresu bydliště, název a adresu školy či zaměstnavatele. Uzávěrka je 25. května 2006. Adresa: 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Seifertovy Kralupy, k rukám M. Náhlovské, U Cukrovaru 1087, 

278 0l Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 739 803; e-mail: nahlovska@mestokralupy.cz; 

http://www.mestokralupy.cz/mesto_seifert.asp. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu 

Seifertovy Kralupy v září 2006. Vítězné práce budou odměněny finančně, z nejlepších prací bude 

vydán sborník.  

 

* SETKÁNÍ 2006. Městská knihovna Čelákovice (okr. Praha – východ) vyhlašuje už V. ročník 

literární soutěže na téma Setkání. Soutěž se koná vždy jednou za dva roky a je určena všem autorům 

bez ohledu na věk a místo bydliště. Lze zaslat původní, dosud nepublikovanou poezii, prózu 

(povídku, pohádku, divadelní hru aj.) a publicistiku (reportáž, fejeton, črtu aj.) o max. rozsahu 10 

stran strojopisu. Na přiloženém listu uveďte jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště, telefon a 

e-mail. Účastí v soutěži dává autor souhlas s případným uveřejněním práce. Texty lze poslat 

pozemskou poštou na papíře, na disketě, anebo e-mailem. Uzávěrka je 31. května 2006. Adresa: 

Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 991 515, e-mail: 

mestska@knihovna.celakovice.cz, http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna.Slavnostní vyhlášení 

výsledků se uskuteční 5. října 2006 v rámci Týdne knihoven. Vítězné práce budou vystaveny 

v prostorách knihovny, mohou být také uveřejněny v tisku.  

 

* POHÁR EDIEHO KRÍGLA 2006. Olomoucké nakladatelství Netopejr vyhlašuje VI. ročník 

literární soutěže v žánru horor Pohár Edieho Kriegla. Lze zaslat původní, dosud nepublikované a 

do jiné soutěže nepřihlášené hororové povídky. Počet prací od jednoho autora a rozsah jednotlivých 

příspěvků není omezen. Porota ve složení Euche Moravia la Barót (předseda), Wojta Běhounek, Jan 

Cupák, Katrin, Jan Mrlík, Netopejr, Jenny Nowak, Pagi a Zdeněk Rampas bude příspěvky hodnotit 

anonymně. Mimo vlastní text povídky uveďte jméno a příjmení autora, adresu, telefon, případně 

e-mail. (Soutěž proběhne pouze v případě, sejde-li se pořadatelům min. 10 prací.) Uzávěrka je 31. 

května 2006. Povídky posílejte elektronicky na e-mail: netopejr@netopejr.cz nebo poštou na disketě 

(nejlépe jako *.doc, *.rtf nebo *.602) na adresu: NETOPEJR, Pekařská 10, 772 00 Olomouc. Uděleny 

budou dva poháry – pro vítěze dle poroty a pro vítěze dle nakladatelství Netopejr. Pořadatelé si 

vyhrazují právo nejlepší povídky vydat v samostatné knize. (Autoři publikovaných povídek dostanou 

autorské výtisky.) Výsledky soutěže budou vyhlášeny do konce roku při nějaké vhodné příležitosti. 

Více na http://www.netopejr.cz. 
 

mailto:nahlovska@mestokralupy.cz
mailto:mestska@knihovna.celakovice.cz
http://www.netopejr.cz/
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* MĚLNICKÝ PEGAS 2006. Literární klub Pegas Mělník vyhlašuje XII. ročník poetické soutěže 

Mělnický Pegas. Přihlásit se mohou všichni neprofesionální básníci z celé republiky. Klání probíhá 

ve čtyřech kategoriích: a) žáci základních škol do 15 let; b) básníci do 30 let; c) básníci nad 30 let; d) 

autoři, kteří již vydali básnickou sbírku. Lze zaslat 3 - 5 básní ve třech vyhotoveních (tj. originál + 2 

kopie), psaných na stroji, počítači nebo čitelným rukopisem. Nutno připojit lístek se jménem, 

soutěžní kategorií, datem narození, adresou bydliště a rovněž ofrankovanou obálku se zpáteční 

adresou k zaslání pozvánky na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. To se uskuteční v říjnu v 

Mělníku. Uzávěrka je 31. května 2006. Adresa: Literární klub Pegas, Zdenka Líbalová, 

Českobratrská 2800, 276 01 Mělník. Příspěvky, které nebudou splňovat uvedené podmínky, budou ze 

soutěže automaticky vyřazeny. - Mělnický Literární klub Pegas vznikl v roce 1987 a nyní sdružuje několik desítek 

literátů z celé republiky. Pořádá autorská čtení, výstavy, vydává básnické profily svých členů i další publikace. Tuto 

literární soutěž pořádá od roku 1995. 

 

* IKAROS 2006. Redakce časopisu Ikarie vyhlašuje X. ročník literární soutěže Ikaros. Lze zaslat 

původní, dosud nepublikované povídky z oblasti sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu 

o maximálním rozsahu 40 normostran (tj. 30 řádků na stránku po 60 znacích při řádkování 2 a 

velikosti písma 12). Povídky musí být zaslány ve dvou dobře čitelných exemplářích psaných na stroji 

nebo počítači po jedné straně papíru standardním písmem (ne na disketě - ty si pořadatelé vyžádají 

později v případě potřeby). Soutěž je anonymní. K nepodepsaným povídkám přiložte zalepenou 

obálku, v ní uveďte jméno autora, rodné číslo, adresu bydliště, telefon, e-mail, názvy soutěžních 

příspěvků a jméno výtvarníka spolupracujícího s Ikarií, kterého byste zvolili v případě vítězství. 

Celou zásilku označte heslem LS IKAROS. Porotou soutěže bude redakce Ikarie, případně zástupci 

nakladatelství Mladá fronta. Všechny povídky, které se dostanou do finále, budou publikovány 

v Ikarii (pokud jejich rozsah nepřesáhne možnosti časopisu; pořadatelé prosí: nežádejte publikování 

povídek pod pseudonymy!) a jejich autoři dostanou honorář podle běžných tarifů vydavatelství 

Mladá fronta. Vítězná povídka získá literární cenu Ikaros 2006, autor bude mít právo vybrat si 

z výtvarníků, kteří s redakcí spolupracují, ke svému textu ilustrátora. Dostane také originál jedné 

ilustrace ke své povídce s osobním věnováním výtvarníka a další věcné ceny od sponzorů. Autoři 

povídek na 2. - 5. místě obdrží pamětní diplomy a věcné ceny. Oficiální vyhlášení výsledků proběhne 

pravděpodobně počátkem prosince 2006 na brněnském Fénixconu. Výsledky budou rovněž uvedeny 

v Ikarii 1/2007 spolu s vítěznou povídkou a rozhovorem s autorem. Uzávěrka je 31. května 2006. 

Adresa: Ikarie, Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany.  

 

* ZLATÁ ZEBRA 2006. Sci-fi & Fantasy klub Zebra vyhlašuje IX. ročník literární soutěže Zlatá 

zebra, letos na téma “Jede traktor, je to Zetor aneb Zemědělské technologie v jiných 

vesmírech”. Lze zaslat původní, v oficiálním tisku dosud nepublikované povídky žánru sci-fi o 

max. rozsahu 50 normostran (toleruje se publikace ve fanzinech). V textu musí být alespoň jednou 

použito slovo “zebra”. Vaši šanci na ocenění může zvýšit ilustrace, nejlépe pérovka (takzvaný 

povolený lobbing). SFK Zebra si vyhrazuje právo na publikaci příspěvků v klubových tiskovinách. 

Uzávěrka je 1. června 2006. Adresa: zlata.zebra@arbez.cz, případně SFK Zebra, Pavel Štarha, 

Stružinec 16, 582 63 Ždírec n. D. Hodnocení bude provedeno anonymně. Výsledky včetně předání 

cen přítomným autorům budou slavnostně vyhlášeny v průběhu Parconu ´06 v úrodném Polabí. Vítěz 

obdrží pamětní plastiku Zlaté zebry ´06, sborník zdarma a překvapení. Autoři umístění na 2. a 3. 

příčce dostanou věcné ceny a sborník zdarma. Každý z dalších účastníků soutěže má nárok na jeden 

sborník za poloviční cenu. Ve sborníku budou otištěny minimálně první tři povídky, následující pak 

do celkového rozsahu 50 stran; uveřejněn v něm bude i seznam všech účastníků včetně názvů jejich 

příspěvků. 
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* STAŘÍ LIDÉ OKOLO NÁS 2006. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, kterou založila 

Olga Havlová v roce 1990 a která podporuje lidi a organizace se zdravotním postižením, vyhlásila 

jako připomínku desátého výročí jejího úmrtí literární soutěž na téma Staří lidé okolo nás. Cílem 

soutěže je vzbudit zájem veřejnosti o projekt Senior, který chce podporovat důstojnou péči o osamělé 

starší lidi v jejich přirozeném prostředí – domácí péči, dobrovolnické programy, poradenství pro 

seniory v běžných životních situacích apod. Soutěž je určena dětem a mladým lidem do 26 let věku, 

tedy žákům a studentům základních, středních a vysokých škol. Lze zaslat básně, povídky, eseje, 

úvahy na dané téma o rozsahu max. 10 stran A4. Autor uvede jméno a příjmení, datum narození a 

kontaktní adresu. Uzávěrka je 15. června 2006. Adresa: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, 

P. O. Box 240, 111 21 Praha 1, tel.: 224 216 883 (Ludmila Šamšulová), e-mail:  vdv@vdv.cz, 

www.vdv.cz. Práce je možné posílat písemně nebo elektronicky. Zásilku označte heslem “Literární 

soutěž”. Nejlepší literární díla budou průběžně zveřejňována v časopisech. Pro vítěze je připravena 

peněžní odměna ve výši 20.000,- Kč. 

 
 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* LITERÁRNÍ SERVER KNIHOVNICE.CZ HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKA. Literární server 

Knihovnice.cz (http://www.knihovnice.cz), který je součástí literárního rozcestníku Potápěč, 

hledá nového spolupracovníka pro připravovanou sekci článků a rozhovorů. Šanci mají všichni 

literární nadšenci s touhou publikovat na Internetu, ideálně s vlastními nápady, nutně s odpovídající 

úrovní písemného vyjadřování. Zájemci, pište na adresu: recenze@knihovnice.cz! Stačí poslat 

ukázku vaší práce. - Cílem projektu prý je stát se největším všeobecným literárním serverem na 

českém Internetu, propojit nejvýznamnější nakladatelství českého knižního trhu s co největším 

počtem nezávislých recenzentů a zprostředkovat tak širokému “elektronickému” publiku přístup ke 

čtenářským recenzím knih nejrůznějších žánrů. Rovněž poskytuje doplňkový informační servis v 

podobě zpráv a zajímavostí ze světa literatury, upozornění na nově vydávané knihy, autogramiády, 

křty a další akce. Server spolupracuje s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz, kde funguje jako 

největší internetový zdroj recenzí, a nakladatelstvími Argo, Metafora, Columbus, Baronet, MOTTO a 

Triton. 

 

* FESTIVAL LITERÁRNÍ VYSOČINA V CHOTĚBOŘI. 

 
     Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Vážené dámy, vážení pánové,  

     dovolujeme si pozvat Vás na 4. ročník festivalu o psaní, literatuře, autorech a inspiraci Literární 

Vysočina 2006. Letošní ročník Literární Vysočiny se koná od pátku 14. do neděle 16.července 2006 

v Chotěboři u Havlíčkova Brodu. Více informací o letošním i minulých ročnících naleznete průběžně 

na  internetové stránce www.literarnivysocina.cz a stránce hlavního organizátora 

www.leonet.cz/petrmusilek. 

     Téma letošního ročníku je SATIRA, IRONIE, SARKASMUS A ODVÁŽNÁ ÚVAHA (NEJEN 

V LITERATUŘE). I volbou ústředního tématu festival připomíná letošní dvojí jubileum K. H. 

Borovského (*1821 – †1856).  

     Z programu letošního ročníku si zatím dovoluji mj. upozornit na blok, věnovaný K. H. 

Borovskému - divadelní koláž ze života a díla, přednášku – besedu o něm, možná je i exkurze do 

rodného domku v Havlíčkově Borové. Z dalšího programu doporučujeme Vaší pozornosti např. 

vystoupení Václava France, lékaře a spisovatele z Nové Paky, který uvede svoje literární parodie, ale 

i povídky a básnickou sbírku Autogramy dětství, pořad pohybové poezie Miroslava Koupila aj. 

Vystoupí také zástupci literárních spolků a klubů a zástupci Obce spisovatelů. V jednání je pořad J. 

H. Krchovského i vystoupení spisovatelky Daniely Fischerové a Jana Halady, předního českého 

odborníka na vydavatelskou a nakladatelskou činnost. Zveme též na festivalový koncert skupiny 

mailto:vdv@vdv.cz
http://www.knihovnice.cz)/
http://kotrla.com/frogman/index.php
mailto:recenze@knihovnice.cz
http://www.kosmas.cz/default.asp?afil=1058
http://www.argo.cz/
http://www.metafora.cz/
http://www.knihy-columbus.cz/
http://www.baronet.cz/
http://www.motto.cz/
http://www.triton-books.cz/
http://www.literarnivysocina.cz/
http://www.leonet.cz/petrmusilek
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Pilgrim Pimple, nositele loňské festivalové ceny publika, a koncert vynikajícího bluesmana Marcela 

Kříže. Součástí programu budou i bloky autorského čtení přihlášených zájemců a také pořady pro 

děti. V sobotu večer slavnostně vyhlásíme a oceníme výherce celostátní literární soutěže. Protože 

definitivní podoba programu se teprve tvoří, další podrobnosti budete průběžně nacházet na www 

stránce festivalu.    

     Místem konání bude tradičně sál LŠU přímo na chotěbořském náměstí. Na něm také staví 

autobusy a v místě je i vlakové nádraží. Město nabízí dostatečný výběr restaurací i obchodů 

s potravinami. Nabídka ubytování je rozmanitá, ceny relativně levné, vybere si každý. V okolí města 

je dostatek příležitostí pro vycházky do okolí, např.údolí řeky Doubravky, což je přírodní rezervace. 

Přímo v Chotěboři je i zámek s krásným parkem. 

     Všechno toto a mnohé další, později též vč. přihlášky, najdete na zmíněné www stránce, v případě 

nejasností nebo dalších dotazů volejte prosím organizátory (Petr Musílek: 776 788 765, Zora 

Šimůnková: 604 410 915). Dámy a pánové, děkujeme za Váš čas a znovu zveme na festival Literární 

Vysočina 2006. Za festivalový výbor Zora Šimůnková (e-mail: simunkov@prf.cuni.cz telefon: 604 

410 915 nebo 221 005 219 – do práce, www.zorasimunkova.wz.cz. (Praha, 6. 3. 2006) 
- Z. Š. (*1965) je básnířka, prozaička a organizátorka literárního života, žije v Praze a pracuje jako knihovnice 

v Knihovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 
 

 
 

* PROPAGACE KULTURNÍCH AKCÍ V CENTRU BAVARIA BOHEMIA. Koncem března 

bylo v německém městě Schönsee otevřeno Centrum Bavaria Bohemia (CeBB). Provozovatel 

CeBB, spolek Bavaria Bohemia e. V., nabízí kulturním zařízením a pořadatelům kulturních akcí 

možnost prezentovat se prostřednictvím prospektů a letáků zdarma v prostoru bb-info (trvale 

obsazené místnosti bavorsko-českých informací). Bb-info disponuje v přístupných policích místem 

na 1.000 letáků a prospektů. Vyzývá zájemce: zařaďte, prosím, CeBB do Vašeho rozdělovníku letáků 

(z prostorových důvodů prosíme o zaslání max. 100 ks letáků/prospektů). Informace z české strany 

lze adresovat na redakci bbkult.net: EPIN s.r.o., P. O. BOX 143, Dr. Sedláka 778, 339 01 Klatovy, 

e-mail: bbkult@epin.cz. Adresa doručení je: Centrum Bavaria Bohemia, Freyung 1, 92539 Schönsee, 

e-mail: info@cebb.de. Kontaktní osoba Centra Bavaria Bohemia: Tanja Markl, dipl. kulturoložka 

(univ.), Vedení a kulturní management, Freyung 1, 92539 Schönsee, tel. +49(0)9674-924877, fax: 

+49(0)9674-913067, e-mail: Tanja.Markl@cebb.de. 

 
www.bbkult.net, přeshraniční kulturní portál nabízí pořadatelùm, tvůrcům, umělcům a partnersky 

angažovaným zdarma zveřejnění ve stále se rozšiřující databance kulturních, turistických a 

partnerských informací. (Klatovy, 7. 3. 2006) 
 

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Plinius Starší – nejučenější muž své doby 

 

     Možná i mezi vámi se najdou tací, kteří trpí “slovníkovým komplexem”, tedy vášní pro příručky, 

kde je všechno pěkně in promptu – (srv. české “promptně”) “po ruce”. Láska je věc iracionální, 

ovšem tuhle si snadno zdůvodníme nejedním stejně “postiženým” zvučným jménem. 

     Gaius Plinius, zvaný Starší (23 – 79 n.l.) se vůbec nesnažil dosáhnout na titul nejučenějšího muže 

své doby, jak jej ale po zásluze nazývali. Byl to prostě jen pilný člověk, kterému jeho stoický světový 

názor přikazoval, že by měl něčím přispět lidstvu. A tak se snažil nepromeškat doslova ani minutu. 

Jako římský jezdec (tj. na aristokratickém žebříčku o něco níž než senátor) byl vším, co se čekalo: 

schopným vojákem, advokátem, státním úředníkem a během toho všeho shonu ještě spisovatelem.  

     Když v mládí válčil v Germanii, využil toho a hned v průběhu tažení začal psát Dějiny Germanie. 

Že znáte podobné dílo od největšího z římských historiků – Tacita? Ano! Sám Tacitus si totiž 

s původností mnoho starostí nedělal (ta koneckonců nebude povinná ještě dlouhá staletí). Od Plinia 

mailto:simunkov@prf.cuni.cz
http://www.zorasimunkova.wz.cz/
mailto:bbkult@epin.cz
mailto:info@cebb.de
mailto:Tanja.Markl@cebb.de
http://www.bbkult.net/
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načerpal mnoho látky a inspirace nejen pro svou Germanii (kde pokud vůbec někdy byl, tak stěží na 

skok), ale i pro další díla. Do Annálů vstřebal celé dějiny současnosti (název Pliniova díla byl Od 

konce Aufidia Bassa, podle autora dějin, na které navazovalo) a život svého strýce Agricoly napsal 

zřejmě podle Pliniova Života Pomponia Secunda (což byl literát a také velitel příhraniční armády). 

Ejhle, jak velký Tacitus stojí na ramenou  “zatracovaného” Plinia. 

     Plinius byl kritizovaný především pro svůj sloh. Jeho styl byl označován za prostý, neliterární, 

nedbale různorodý, fragmentální. Faktem je, že více než spisovatelem “beletristou” se Plinius cítil být 

shromažďovatelem faktů: jeho dílo mělo nádech výpisků (které si ostatně celý život poctivě 

pořizoval) a encyklopedie (ovšem nerozdělené do hesel, jak je dnes známe). Jak vidíte může být 

strohý styl encyklopedií velmi inspirativní pro napsání velkých “uměleckých” děl! Do jaké míry 

Tacitus opisoval z Plinia - pardon čerpal - nevíme. Díla Pliniova mládí se branou staletí neprotáhla. 

     Jediným Pliniovým dochovaným spisem je Naturalis historia o 37 knihách! Přesně to znamená 

“Přírodní historie”, což je název pro encyklopedické dílo o exaktních vědách docela trefný, protože 

slovo historie původně neznamená “dějiny”, ale “bádání, zkoumání” vůbec. Pliniovým záměrem bylo 

shromáždit veškeré vědomosti, kterých antický svět v oblasti zeměpisných a biologických poznatků 

dosáhl, tak aby byly v jednom díle jaksi po ruce. Svůj záměr – na štěstí pro nás humanitně zaměřené – 

dokonce překročil. U příležitosti výkladů z mineralogie (v knize 35 a 36) nám zanechal celý přehled 

vývoje starověkého malířství a sochařství s mnoha “popularizačními” historkami o těch slavných 

(protože kameny a kovy se používají při sochání a rozdrcené na barvy i při malování).  

     Je zajímavé, co se přihodilo mezi Protogenem a Apellem. …když Apelles připlul/na 

Rhodos/…, onen byl pryč, ale jeho malbu značné velikosti, připravenou na stojanu, 

střežila jedna stařena. Ta odpověděla, že Protogenes je venku, a zeptala se, čí návštěvu 

má ohlásit. “Tohoto,” řekl Apelles, vytáhl štětec a vedl přes obraz tenoulinkou barevnou 

čáru. Když se Protogenes vrátil, stařena řekla, co se seběhlo. A vypravují, že malíř, když 

spatřil jemnost čáry, ihned řekl, že přišel Apelles, že na jiného se nehodí tak dokonalé 

dílo. (Plin. nat. hist.XXXV, 10) 

 

     Naturalis historia byla poctivě studována po celý středověk. Především výtah týkající se medicíny 

(Plinii Medicina) stál v Montpeliere či Padově na poličce hned vedle těch nemnoha svazků Celsa, 

Paracelsa, Gallena, možná i Hippokrata! Plinius nebyl vědcem, ba ani odborníkem v žádném 

z popisovaných oborů, Naturalis historia (psaná před 78 n. l.) není bezvadně strukturovaným dílem, a 

přece se – na rozdíl od Disciplín (Disciplinae, kol. 34 př.n.l.) dokonalého římského polyhistora 

Varrona Reatina – právě ona zachovala! 

     U mnoha lidí  - docela neprávem – je známější jejich smrt, než jejich život. Díky dvěma dopisům 

Plinia Mladšího (Plin. ep. 6.16), jeho synovce, získává tragédie pod Vesuvem roku 79 pro nás i 

konkrétní lidský rozměr. 

 

     Strýc byl právě v Misenu a osobně velel loďstvu. Dne 24. srpna asi hodinu po poledni 

mu sdělí má matka, že se objevil neobyčejně velký a zvláštní mrak… Při pohledu z dálky 

nebylo dobře možné rozeznat, z které hory stoupá mrak, jehož vzhled a tvar by ze všech 

stromů nejspíše odpovídal pinii… Spěchá tam, odkud jiní prchají, a přímou cestou bez 

vychýlení kormidla míří do nebezpečného pásma…  

     Už padal na lodi popel, tím žhavější a hustší, čím více se přibližovali, už padaly i kusy 

pemzy a zčernalé, ohořelé, žárem rozpukané kameny…  

(Pokračování příště) 

- 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! 
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* MILENA SVOBODOVÁ: …Nejdříve bych Vám chtěla poděkovat za všechny Plže  

     a předtím Listy. Jsem teď literárně absolutně pasivní a dobře si uvědomuji, že si nezasloužím ani 

jediný výtisk, ale čtu je moc ráda. Je mi trochu líto, že v mém životě teď není na psaní čas. Mám práci, 

zdravé děti, střechu nad hlavou, co ještě chtít? Nedávno jsme se přestěhovali do většího bytu. Máme 

novou adresu a jeden pokoj navíc. Takže kdo ví, třeba v něm najdu i nějakou inspiraci. 

     Asonu přeji do dalších let, ať JE a PÍŠE. A ať je stále sám sebou. Možná právě to je to ještě, co 

bych měla chtít nejen já. Mějte se moc hezky. S pozdravem Milena Svobodová (Kladno, 28. 2. 2006) 

- M. S. (*1970) je básnířka, žije v Kladně. 

* IVO FENCL: P. S.: 

     Nedávno jsem zpětně pročítal všechny Listy a Plže, co mám, a víte, že jako by z toho byl patrný i 

jakýsi vývoj?! Vždycky byly dobré, ale teď jsou vyloženě dobré. Chybí třeba někdejší rubrika 

informující o v tisku vydaných článcích, ale to uznávám, že by bylo už neúnosně obsažné. Je moc 

zajímavé sledovat i vývoj různých tvůrců. Např. Vojta Němec z Chebu, jak ve svém příspěvku kdysi 

nadšeně vykřikuje, jak je rád, že se dostal mezi Asoňáky. Ve středu na ten jeho pořad do Polanky jdu. 

IF  (Starý Plzenec, 3. 3. 2006) 

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

* MARTIN KREDBA: Vážení a milí, 

     po dlouhých týdnech, měsících a vůbec dlouhém čase Vás velmi srdečně zdravím z Prahy. V září 

jsem úspěšně absolvoval státní magisterské závěrečné zkoušky na Fakultě filozofické - na svém oboru 

Kulturní antropologie Předního východu (ač život není vůbec o nějakých magisterských či jiných 

titulech, hodnota člověka je někde jinde...) a od říjnové promoce jsem v Plzni nebyl, protože to 

okolnosti bohužel nedovolily. Přiznám se, že je mi nostalgicky, stýská se mi po Plzni - a to samozřejmě 

i po poetické atmosféře plzeňských ulic, a tak trochu jiném způsobu života a lidských pohledů na svět 

a život, než který je tady v uspěchané Praze... Nezapomínám ani na Plže, Ason a Vás... a někdy mě 

mrzí, že se nemohu účastnit těch pravidelných setkání a že jsem tak nepodniknul dříve, či že nemohu 

nějak přispět i sám sebou (nějakou pomocí Asonu)... Ale myslím si, že je též důležité mít někoho či 

něco hluboko - upřímně! ve svém srdci. Cítím též zodpovědnost, že bych měl přispět do fondíku, je už 

přece nový rok, tak až někdy zavítám, či prostě vložím peníze do obálky a udělám to rád. V současné 

době jsem měsíc (od začátku února) v nové práci (mediální analytik), a tudíž jsem nucen jen 

vzpomínat na plzeňské klima, vzhledem ke klasické pracovní době. Původně jsem zamýšlel 

spolupracovat se svou domácí katedrou na fakultě, ale bohužel se to nějak rozplynulo, takže v tomto 

směru je vše ve hvězdách. V Plzni je vůbec těžké najít práci (vzhledem k humanitnímu zaměření, ale i 

obecně). Dával jsem tomu skoro přednost, ale nevydařilo se to a podle ohlasu mých kolegů z fakulty 

je to vážně nesmírně obtížné, nejisté a prakticky nemožné tam něco najít. Doufám, že Vám mohu 

občas něco poslat do Plže (nějakou tu básničku), také doufám, že si najdu nějaký čas, abych se mohl 

trošku věnovat těm kritikám-reflexím-úvahám o poezii některých básníků... jak jsem s tím již začal 

dříve. Je toho moc, co bych moc rád, a je toho moc, čím bych rád obohatil Plže. Také zamýšlím, že 

časem bych si vydal v Asonu další sbírečku, a uvítám opět Vaši pomoc-spolupráci. A též zpětně děkuju 

za vše, protože nikdy není špatně poděkovat víckrát, a velmi si vážím, že mi chodí Plž domů. Na 

druhou stranu chci zůstat skromný a být spíš jen tím vánkem, co občas (snad trošku pohladí stránky 

Plže, Asonu). Budu i moc rád, pokud mi někdy napíšete cokoliv (o Plži - Asonu, jak se Vám daří atp.). 

Je pro člověka radost, že zůstává s druhými tak nějak v kontaktu, že o nich prostě ví, a tak je vlastně i 

více poznává... (protože tento majlík a pozdrav byl především o mně... a má to být přeci i obráceně). 

     S přátelským pozdravem a přáním spokojenosti, zdraví a pracovních úspěchů se zatím loučí 

Martin. (Praha, 8. 3. 2006) 

- M. K. (*1979) je básník, absolvent Filozofické fakulty  ZČU v Plzni, žije v Praze. 

 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Názor na novou grafickou úpravu Plže: 
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     Líbí se mi. Oválové ohraničení textů mi připomíná bitevní linii, na které milovníci literatury 

zastavili postupující Koniášovy ohně. Sugeruje ohořelost a tím podvědomou významnost starých 

textů vyrvaných plameni či zubu času. A ve chvílích hravosti mám chuť podle nich ostřihoval ty 

zprofanované bílé rohy formátů řady A5. Dokonce sním o tom, jak by bylo krásné, kdyby skutečný 

formát Plže byl oválný či dokonce kruhový, čímž by bylo znemožněno, aby výtisky tupě stály v regálu, 

a naopak se podporovalo, aby odpočívaly v leže či se přímo ke čtenáři kutálely. (Plzeň, 12. 3. 2006) 

- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik, dramatik, herec i režisér Divadla pro Nepřítomného Diváka a souboru Amceth, žije 

v Plzni. 

* IVO FENCL: Vojtěch Němec a jeho Mozkobouře: v Polance dne 8. března: 

     Úplně úvodem - a ještě před počátkem pořadu - jsem trochu zazáviděl Václavu Malinovi, který se 

vedle mne posadil. A to když jsem spatřil jeho půvabnou žačku (jednu z mnoha?) Danielu Valešovou, 

která se pak na jevišti ocitla jako ilustrátorka Vojtovy knihy. 

     Mladá právnička přizdobená odznaky Batmana a Marylin Monroe působila více než skromně, ale 

ještě skromnější se mi zdál celý večer sám autor. Především však obdivuji jeho poklid a sílu, 

vlastnosti, s nimiž dokázal ignorovat výzvu redaktorů, které tady nebudu jmenovat (ale jde o město 

Ústí) a která zněla “nepište”. A která byla - naštěstí - následována vlídnějším pousmáním vydavatelů 

jiných... a slovem “pište”. 

     Vojtu Němce doprovázel jeho bratr - a byli si dost podobní, i když básník momentálně nosí bradku. 

Bratr doprovázel na kytaru - a docela to zabíralo, Vojtěch Němec zase konečně odložil vyloženou 

skromnost a předčítal z Mozkobouře, té šedé knížky s epilogem Vladimíra Novotného, jenž také s 

typickou energií dirigoval celý ten večer. 

     Z legrace jsem Vojtovi už předtím věnoval úryvek z románu Alexandra Dumase staršího Tři 

mušketýři po dvaceti letech a štiplavě jsem dodal: “I tak lze psát. Od začátku do konce.” Měla to 

možná být tak trochu má pomsta za ostrou (byť uznávám, že vcelku oprávněnou) Vojtěchovu kritiku 

mých básniček na internetu, nicméně pomstou se nestala. Proč? Anžto chebský literát Vojtěch Němec 

to má v hlavě docela srovnané, jak jsem zjistil, a dokázal mi vysvětlit, PROČ píše ne jako 

melodramatik Dumas, ale jen a právě jako Vojtěch Němec. Až jsem i pochopil, proč jeho dílu lze i 

přijít na chuť - a osobně bych připomněl jednoho ne snad beztvarého, ale Němcově tvorbě v něčem 

podle mého blízkého autora: Lovecrafta. 

     Moc Asonklubáků nepřišlo. Vlastně snad jen pan Ulrich. A doslechl jsem se dokonce, že šlo o 

nějaký bojkot. Snad oné beztvarosti psaní? Nevím. Ten večer se náhodou i tak docela vydařil. (Ve 

Starém Plzenci už s odstupem, 13. března 2006...) 

 

* MAREK VELEBNÝ: Docela souhlasím s názory kritiky Milana Šedivého  

     na knížečky z poslední doby. Asi už jsem psal z křtu M. Šimánkové, že její sbírečce rozumím. To už 

tak nemohu napsat o knížečkách Radky Prokopové a Kateřiny Pánkové. U “Slonů v porcelánu” 

možná ještě něco chápu, ale v “Inspiraci” mne už neoslovilo nic. Snad to není tím, jak by řekl Jára 

Cimrman, že jsem zapřísáhlý ateista.  

     Kupodivu trochu jsem odolával, než jsem si otevřel “Strom naděje” A. Liškové, ale byl jsem 

příjemně překvapen a přečetl jsem to najednou. Je to poutavě napsaný příběh o hledání pravdy a 

dobra, který v tomto krutém světě dává naději. Hodně mi knížečka připomínala inspiraci z indické 

mytologie (Rámájana).  

     K další knížečce “Mozkobouře” jsem přistupoval obezřetně, neboť jsem cítil mediální atmosféru, 

kterou autor V. Němec rozbouřil ve vodách a kuloárech. Musím se přiznat, že jsem nebyl z mnohých 

autorových příspěvků a diskusní smršti v Plži moc moudrý a sdílel jsem podiv některých frakcí nad 

výsledky udílení cen, kde V. Němec zářil. Chtěl jsem se přijít podívat i na křest, abych lépe poznal a 

pochopil autora. Kupodivu při čtení jsem byl docela překvapen. Začetl jsem se a přečetl knížku 

najednou. Nemohu říct, že jsem jí či autorovi rozuměl. Musím uznat, že autor má znalosti z různých 
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oborů, z biologie zvířat, mytologie apod. Pokud bych měl možnost si pak pohovořit s autorem o jeho 

inspiracích, asi bych tomu porozuměl lépe. Ale pokud to vezmu na příkladu tvorby Pepy Korouse 

nebo sebe sama, autor vyjadřuje své vnitřní pocity, pochody mozku, které jsou inspirovány odpovědí 

na zklamání, bolest, rozčarování nad světem, společností, hledání smyslu života, svého místa v životě 

apod.  

     V Plži mne zaujal příspěvek “Život jako čekárna” Z. Huspeka. Pociťuji to mnohdy podobně.  

     Jirka Ulrich: “Zmizení”. Po čase Jirkových příspěvků, kterým jsem moc nerozuměl, tento mne 

docela oslovil. Vtipné, nápadité, ze života.  

     Pan Čechura napsal vtipnou reportáž z Hlasů lesa, “jak Irena sebou něžně flákla o zem”. I jeho 

“Okresní město” bylo dobré. 

     Tomáš T. Kůs píše o grafice Plže. Souhlasím, zdá se mi ta změna grafiky jako metodika norem ISO 

9000 o neustálém zlepšování. Ale někdy je to spíš kontraproduktivní. To je, jako když v Tescu či jiném 

obchodním řetězci neustále mění pokladny, vchody do obchodu, umístění zboží, aby člověka zmátli a 

nakupoval při věčném hledání svých oblíbených maličkostí spoustu zbytečností. A ještě tam dají 

ceduli, že to je změna pro zlepšení a usnadnění Vašich nákupů. “Prdlajs zlepšení”, to si oni zlepšují 

metody, jak zákazníka více vysát a zmanipulovat. Nechci říkat, že nás chce pan Jurík grafikou 

manipulovat, ale nevím, zda to je úplně to nejšťastnější řešení. On si čtenář pak stejně nějak zvykne či 

to po čase vyšumí nebo se se slávou vrátí starší model grafiky. Ale je to asi trend tohoto světa, doby, 

kdy se neustále mění názvy, loga společností, umístění obchodů apod. Ale i jako v dějinách, 

v malířství, technice apod. vše nové je bráno s rezervou, kritizováno, nepochopeno… M. V. (Plzeň, 

18. 3. 2006) 

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

momentálně je zaměstnán v pekárně Intersparu. 

 

* IRENA VELICHOVÁ: Irenčin kulturní diář: 

     Milí Asonklubané, na konci měsíce jsem prolistovala svůj diář, zjistila, že je zaplněn, a rozhodla se 

napsat slíbené články. Zatím Vám nabízím jen ochutnávku. Ne, rozhodně se nepasuji do role nějaké 

pubertální kritičky literatury a všeho okolo, proto všechno, co zde přečtete, berte pouze jako obrovsky 

subjektivní názor. 

     Fixní idea – 13. 2., divadlo Dialog – Zamračené děti: Jestli vás zajímá, co se děje v duši vraha, co 

ho vede k činu a jestli je opravdu takový rozdíl mezi “normální” a patickou osobností, pak neváhejte 

a navštivte tohle představení. Myslím, že se člověk v několika momentech přistihne, že sympatizuje 

s vrahem – možná právě kvůli té tenké hranici mezi šílenstvím a “normalitou.” V hlavním hrdinovi je 

tahle hranice těžko poznatelná a přerušovaná, až jsem se musela ptát, jestli vůbec existuje. Ve 

víceméně ponuré inscenaci mě pobavily vstupy obyvatel léčebny, kde se většina děje hry odehrává. 

Šílené kousky těchto exhibujících postaviček dobře odlehčují, na chvilku odpoutávají pozornost – 

přesto bych s nimi víc šetřila, v takovém množství působí možná trochu tříštivě. Celému souboru 

nutno složit poklonu, neboť výkony jejich postav jsou vyrovnané, skvěle sehrané a bez patosu. Stručně 

a jednoduše – tohle představení by se prostě mělo vidět… 

     Mozkobouře (Veselá studnice zvrácenosti – ta, která bublá a čeká ve středu univerza mého 

mozku) – Vojtěch Němec, Pro libris 2005: Na začátek se musím přiznat. Než jsem se chopila této 

prózy, tak jsem se opravdu dlouho, dlouho, dlouho přemlouvala. A proč? Protože jsem si byla tak 

trochu jistá, že to bude k nepřečtení. Soudila jsem tak samozřejmě podle děl, která pan V. N. otiskl 

v Plži, a vždy, když jsem je četla, tak jsem považovala celou redakční radu za pološílenou 

(podezřívám pana Vladimíra Novotného, že chtěl vzbudit nějakou hádku na stranách Listů a hlavně, 

že má pro pana V. N. slabost, protože mají STEJNÉ INICIÁLY!) a autora za grafomana par 

excellence. Ale rozhodla jsem se, že nebudu zaujatá a dám mu šanci… nutno podotknout, že je jedině 

dobře, že jsem to udělala. Tahle próza je najednou o několik tříd výše než předchozí díla. Tedy 
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základní otázku - jestli tam nějaký talent je, nebo není - nezbývá než zodpovědět kladně. A napsat, že 

V. N. konečně vytvořil smysluplný výtvor, by bylo patrně urážkou autora. Mozkobouře je zvláštní 

nakloněnou rovinou reality. Realitu sice odráží, ale jaksi pozměněnou. Je jasné, že jediné, k čemu se 

V. N. večer modlí, je abstrakce. A té zůstává absolutně věren. Co je ale právě na Mozkobouři tak 

jiného, že je prostě lepší? Možná příběh, ve kterém se dá celkem slušně zorientovat, obrazy, které 

začínají dávat smysl, nebo prostě to NĚCO, co vás nutí (nebo mě alespoň nutilo) číst dál? Samotné 

postavy různých epizod Mozkobouře vlastně ani důležité nejsou. Jsou jen důležitým nástrojem autora, 

který přes víceméně normální lidi (a zvířata) dostává nestandardními postupy do šílených situací. A 

kolikrát je tak činěno s humorem. Musím říct, že jsem se překvapivě mnohokrát opravdu smála. Další 

cenu by si pan V. N. zasloužil za ironii, nadhled a sarkasmus – toho všeho má na rozdávání. Jen toho 

pohrdání vším a všemi by se mohlo trochu ubrat. Po celou dobu četby jsem se nemohla ubránit 

pocitu, že pan V. N. se stylizuje do postavy svého “Obskurního mistra” a všechny své ctěné čtenáře 

(tedy ty, co neodradila předešlá díla) pasuje do těch tupě poslouchajících, oněmělých a nechápavých 

“příchozích.” Tak a nakonec něco, co se jen tak někomu nepovede. Prozaik (a pravděpodobně i 

básník) Vojtěch Němec se do naší (potažmo světové) literatury nesmazatelně zapíše svými citoslovci. 

Na začátku sice začíná zaběhlým klišé v podobě éééé, HAFHAF, heh a haha, ale kdo se nedá zmást 

a vydrží, tomu se za odměnu naskytnou takové skvosty jako Riíiííiíi, Arourrrr, VRUUMMM. Co 

dodat – Mozkobouři řadím mezi to nejlepší, co v poslední době  v Asonu vyšlo. Možná Vám z toho 

nebude dobře, styl Vás bude urážet, autentické protahování slov na dvě řádky (např. 

rozpouštííííííííííííííííííííííííí) Vás bude štvát (mě to tedy štvalo a jak!), přesto všechno PŘEČTĚTE SI 

TO. (Starý Plzenec, 20. 3. 2006) 

- I. V. (*1987) je básnířka, žije ve Starém Plzenci a studuje na Gymnáziu Blovice, kromě psaní se zabývá 

uměleckým přednesem, tancem a divadlem. 

 

 

 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 4. 2006. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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