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

Ročník XV, 2006, letos Listy č. 5 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 112) z 26. 4. stran 20, 

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

jako barevné bříško Plže č. 5/2006 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Četba zásobuje naši mysl 

pouze materiálem vědomostí. 

Teprve myšlením se zmocňujeme toho, 

co jsme přečetli. 
 

(John Locke) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V A.C.W. SALOONU. Jediná “fakt 

westernová” hospoda v Plzni byla fakt westernová. Od stropu visely vlčí kůže a kolem těžkých 

dubových stolů seděli mladí pistolníci. Jídelníčky stočené do ruliček (zmaštěné, zmačkané) tam 

neležely, nýbrž stály, a my se při výběru jídla nedokázali rozhodnout, co volit z nabídky 

severoamerické kuchyně: snad cherokeezský kmenový pokrm “Vlčí oháňky” či “Atakapské kuře” s 

broskvemi pocházející od kmene Atakapové z území dnešní Miami? Na křehké básnířky Irenu 

Velichovou a Simonu Váchalovou ty hmotné statky neudělaly dojem - raději v koutku spolu řešily 

problémy duše. (I toalety tam prý vypadaly jak na divokém Západě!) Ostatní ale nepohrdli. Ve čtvrtek 

2. března 2006 v 18:00 hodin se nás v plzeňském  A.C.W. Saloonu (Kollárova 18) sešlo devět: 

Lubomír Mikisek, Jiří Č. Ulrich, Martina Šimánková, Helena Šlesingerová, David A. Šakal, 

Kateřina Kašička Kašáková a Marek Velebný. Helena se Šakalem mluvili o poezii a politice. Do 

hlučných hovorů Kašička přednesla svůj nový cyklus básní o tichu. Marek Velebný nenápadně 

položil na stůl z pekárny donesený čerstvý výrobek. Český koláč je český koláč…  
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* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V KAVÁRNĚ MĚŠŤANSKÉ BESEDY. 

Po “jediné fakt westernové hospodě v Plzni” následovala ve čtvrtek 30. března 2006 v 18:00 hodin 

“fakt měšťanská kavárna”. Jak by ne, když se asonklubí posezení konalo přímo v Měšťanské 

besedě?! Naše literární besedy se tu odrážely od vysokého stropu, zvonily o kamenný stůl, tříštily se a 

duněly. Spíše tak ve dvojicích či trojicích, protější konec stolu bohužel nebyl v doslechu a Radka 

Prokopová poprvé zažila, že jsme se nebavili všichni dohromady. Lubomír Mikisek, Jiří Č. Ulrich 

a Milan Čechura sem přišli opět vyzbrojeni texty a živě konzultovali. Irena Velichová s Danielem 

Mikešem sestavovali harmonogram velkého nonstop čtení, které se pod názvem “Svobodných 24 

hodin” uskuteční v Kulturní kavárně Jabloň z pátku dvanáctého na sobotu třináctého května. Zdálo 

se, že jim nikdo neodmítl, přemluvili i Vladimíra Novotného! Martin Zajíček z Domažlic šťastně 

dorazil po několika měsících a strávil večer “mezi růžemi”: zprava veselou Martinu Šimánkovou, 

zleva (v zeleném) smutnou Markétu Irovou. Helena Šlesingerová přidělovala dubnové Plže a těm, 

kdo dosud neměli, Mozkobouře Vojtěcha Němce.  Kolovala tam malá knížka Rádobypoezie 

básnířky-výtvarnice Zdeňky Jánské, která už opustila pseudonym Uwalla a nyní je z ní Jan-Zde; 

fotografie z pořadu Píšu, tedy jsem! k 15. výročí Ason-klubu v březnu nebo podmínky nově 

vyhlášeného grantu k podpoře vydávání debutů umělecké literatury. (Potenciální debutantky jsme 

vyzvali.) Pavla Přesličková přivedla kamarádku Editu Tomšíčkovou – taky píše. Lucie Koutná 

sem přispěchala z Čajírny (nebo naopak uprchla do Čajírny?), David Růžička v nové pracovní 

funkci pospíchal dopsat výroční zprávu. Vladimír Bidlo Průcha zapojil notebook a fotky z 

asonklubí oslavy nám pak ukázal pěkně ve velkém. Posledním, sedmnáctým návštěvníkem byl 

tentokráte Marek Velebný. Po službě v pekárně si objednal svařené víno a odpočíval. Nebo snil? 

(Nedávno jsme mu v knihovně okopírovali báseň z knížky Tomáše Baránka Bez udičky: “Otevřu si 

knikupekařství s čerstvým pečtivem…”) 
 

* 

OZNÁMENÍ 
 

* NÁMĚT NA DIPLOMOVOU PRÁCI.  
 
     Od JANY HORÁKOVÉ: Posluchačům vysokých škol, zejména oboru český jazyk – německý 

jazyk, kteří se zatím nerozhodli pro téma diplomové práce, nabízíme: v Knihovně města Plzně jsou 

k dispozici dosud nezpracované materiály z pozůstalosti básníka, publicisty, překladatele a bývalého 

ředitele Čs. rozhlasu v Plzni Františka Fabiana (*1929 - †2000). Jedná se především o jeho 

korespondenci s českými a německými publicisty a spisovateli (v češtině a němčině) z období 60. let 

20. století. Případný zájemce se může přihlásit v kanceláři Polanovy síně KmP (B. Smetany 13, 305 

94 Plzeň, tel.: 377 201 426, e-mail: horakova@kmp.plzen-city.cz). (Plzeň, 25. 4. 2006) 
- J. H. (*1958) působí jako redaktorka Plže, překladatelka poezie a tajemnice KPKK při KmP, žije v Plzni. 

 

 

* REGIONÁLNÍ PUBLIKACE KNIHOVNĚ ÚSTAVU PRO ČESKOU LITERATURU 

AKADEMIE VĚD ČR. 
 
     Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Dobrý den, včera jsem mluvila s paní Věrou Buriánkovou, vedoucí 

knihovny Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR.(Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1). 

Říkala, že mají zájem o knihy regionálních autorů, ročenky, publikace různých literárních spolků, 

almanachy ze soutěží a jiné podobné tiskoviny, aby je měli ve fondech a zpřístupnili vědcům, neboť 

pak se zjistí, že nějaký pozdější nositel Nobelovy ceny poprvé publikoval (například) v Řehečské 

slepici. Tímto její výzvu dávám dál. Pro další domluvu apod. je k dispozici na e-mailu: 

buriankova@ucl.cas.cz či tel.: 222 828 132. Webové stránky ÚČL jsou na www.ucl.cas.cz. (Knihovna 

je prý schopna knihy i zaplatit, potřebuje ovšem spolu se zásilkou potvrzení s IČO, DIČ apod. (není 

podmínkou), podobnými náležitostmi a razítkem. Mají zájem i o CD s texty či autorským čtením apod.  

Dejte prosím tuto vyzvu zase dál. Zora Šimůnková (Praha, 26. 4. 2006) 
- Z. Š. (*1965) je básnířka, prozaička a organizátorka literárního života, žije v Praze a pracuje jako knihovnice 

v Knihovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

mailto:buriankova@ucl.cas.cz
http://www.ucl.cas.cz/
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* 

LISTOVÁNÍ 
* VÍTÁME:  
     Poslední březnový den nás poprvé navštívil Vítězslav Slíva (*1986) z Chebu, který na tamní 

střední škole studuje veřejnosprávní obor a píše povídky i básně. Ason-klub nováčkovi doporučil u 

nás tak populární autor Mozkobouře Vojtěch Němec. A pravděpodobně pro nás získal i další duši: 

básník Daniel Mareš ze Sokolova je stejně jako Němec posluchačem UJEP v Ústí nad Labem (obor 

čeština – dějepis), na rozdíl od něj však dosud nikde nepublikoval.  

 

Vítězslav Slíva 
 

ZPŘELÁMANÝ ČAS 
 

Nejdřív ze všeho jsem umřel 
v jediném nádechu sypkého zvuku 

 
za nějaký čas připlul jsem k vesnici rybářů 

co pod stromy na pobřeží 
honosili se puchem syrových ryb vykuchaných 

jeden z nich vyšel 
a pohybem ruky mě poslal proti proudu 

 
v té chvíli nad hlavou vybuchovaly duhové fraktály  

přesýpacích hodin 
a jejich zrnka stvořila nové hvězdy 

 
jednou za čas vracím se na poslední místo 

kde suché pláně šeptají mi větrem 
“Nikde, nikde” 

 
a později za soumraku starých bohů 

bobtnal jsem v hebkém lůnu 
čekaje až ke mně připluje 

střep zrcadla na vodní hladině 
 
 

VESMÍRNÁ ODYSSEA 
 

Gumičkou od vlasů jsem se vystřelil 
na oběžnou dráhu 

smazat na Měsíc Armstrongovu stopu 
letmým dotykem své bosé nohy 

 
doletět družici s poselstvím lidskosti 
připsat objev třetího druhu na zemi 

v halách vystlaných prachem hvězd se rodí nové laterny 
stačí ustlal si v mracích nebuly 

 
a čekat na východ jitřní hvězdy 
s udušenou Lajkou v podpaží 

 
okem teleskopů polykám vzdálený kvasary 

na krk ti přivezu šňůru z bílých trpaslíků 
zlatokop na dvoumetrovém asteroidu 

sochá vzpomínky 
aby je kopnutím nohy svrhnul do černé díry 

objekt jeho hněvu ztrácí tvar 
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Daniel Mareš 
 

KONEC STARÝCH ČASŮ (MOST) 

 
Svíce povadlá v mžouravém stínu sžíravého konce staré dámy 

vrásčité a opuštěné 

má vypíchnuté oči a místo slávy žal 

utápí se ve své zbytečnosti 

ještě poslední záblesk do jejích útrob 

a už se kácí k zemi 

podvědomá a zklamaná halí prachem své katy 

 

VLADIMÍRU HOLANOVI 
 

Jak sušená tráva 

chuť sladkých vín 

tajemný půvab letních večerů 

pnoucí se břečťan v zahradách trýzně 

zapomnění 

víno ztrpklo, ne zavřete ta okna 

bolavý, chladný pohled v údolí drolící se omítky 

 

KOLOTOČ DĚJIN 

 
V prohnilé době spolknutý klíč mlčení, 

rozličná léta poklidná v pokání 

kamenní svědci (světci) s dobou se paktují 

a lstiví skřítci ukrytí v podzemí 

pak urousaný pahýl jásavě zdvihají 

 

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* ALENA VÁVROVÁ NA POETICKÉM A RELAXAČNÍM ODPOLEDNI VE DVORECH.  

Básnířka Alena Vávrová (*1952) z Františkových Lázní přijala pozvání Krajské knihovny 

v Karlových Varech a v sobotu 25. března 2006 uspořádala v novém sídle knihovny ve Dvorech 

poetické a relaxační odpoledne pro děti i dospělé. Přitáhla nejen hodně zájemců, ale dokázala prý 

zaujmout i ty největší raubíře. Součástí akce byla soutěž pro děti o nejhezčí obrázek inspirovaný 

právě vyslechnutými verši. (Viz také RISOVÁ, Silvie: Já jsem poezie, seznamme se. = Karlovarské 

noviny, 2006, 27. 3., s. 7.) 
 

* VEČER ANGLICKY PÍŠÍCÍCH BÁSNÍŘEK. Ve středu 29. března 2006 v 19:00 hodin v rámci 

programů Kruhu přátel knižní kultury shlédli návštěvníci Polanovy síně Knihovny města Plzně 

opravdu neobvyklý poetický pořad: Večer českých, a přece anglicky píšících básnířek. Hana 

Gerzanicová (*1928), Svatava Heinlová (*1957), Tamara Kopřivová (*1962) a Michaela 

Pánková (*1953) se za hudebního doprovodu The Graves podělily o ukázky z vlastní anglicky psané 

poezie! (Viz také BRŮHOVÁ, Bedřiška: Poezii cítí česky i anglicky. = Plzeňský deník, r. XV, 2006, 

24. 4., příloha Kultura, květen 2006, s. 7.) 
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     Od MARKÉTY IROVÉ: Dočkala jsem se. Dlouho jsem doufala, že se jednou někdo objeví, kdo 

mezi nás vpustí pána všech jazyků a v podobě veršů ho zase vypustí ven. Stalo se, povedlo se. Sama 

anglickou poezii píšu už několik let, ale jít s tím ven, nezdálo se mi jako úkol jednoduchý. Jsem proto 

neskutečně ráda, že Michaela Pánková tu odvahu a drzost měla a společně s Hanou Gerzanicovou, 

Svatavou Heinlovou a Tamarou Kopřivovou uskutečnila první vyloženě anglické básnické setkání. 

Jistě, povídání mezi jednotlivými básnířkami probíhalo v češtině, ale to bych nenazírala jako vadu na 

kráse celého večera. Naopak, tyto rozhovory nad prvotními popudy k cizojazyčnému psaní, nad 

vztahem mezi jejich anglickým a českým básněním, nad preferencemi jedné nebo druhé možnosti 

vyjádření, každý, myslím si, uvítal, neboť diváka zpravidla vždy vedle výtvoru zajímá též zákulisí jeho 

vzniku. A čím podrobněji mu toto popíšeme, tím znalejší daného díla se bude cítit. Takže průzkum 

básníkovy duše a mysli – (z hlediska diváka) – ano.      

     Své pocity z onoho soirée jsem již předestřela. Ano, líbilo se mi to velmi, a to nejen proto, že 

v hlavní roli byli jazyk Shakespearův a poezie, což už samo o sobě je zatraceně svůdná kombinace, 

schopná omámit každého básníka s vrozenou slabostí pro angličtinu; navíc ovšem se jednalo o 

vystoupení čtyř žen, a tak mne večer zaujal i proto, že tato vyloženě anglická poezie byla poezií též 

vyloženě dámskou (a to, prosím, v žádném případě nechápejte jako pejorativní označení). Není sice 

neobvyklé, aby vystupovaly dvě nebo tři nebo i více žen společně na čtení (já sama jsem se 

koneckonců takových událostí účastnila), ale zase to není tak přečasté, aby se nad tím divákova mysl 

nepozastavila. Je totiž dost zajímavé vyslechnout poezii čtyř básnířek (shodou okolností také čtyř 

pedagogických pracovnic, což je z mého pohledu prvek tak trochu kuriózní) a zjistit, že každá z těch 

dam přináší, resp. přednáší básně zcela jiné, jak co do formy, tak obsahu, tak i samotného způsobu 

přednesu. Samozřejmě, zní to logicky. Každý jsme přeci jiný, namítnete, myšlenky i projevy každého 

jsou unikátní a u básníků to platí dvojnásob. Nic než obecně známá fakta, kterým se člověk učí, o 

kterých ví, ale opravdu si uvědomit jejich platnost je přeci jen zážitek nemalé hodnoty, alespoň pro 

mne určitě.  

     Protože rozbor jednotlivých poezií by byl na příliš dlouhé lokte, vyzdvihnu alespoň tu z nich, která 

mne nejvíce oslovila, přestože právě díky jinakosti poezie každé z básnířek je takové vymezení 

nesnadné. V danou chvíli, na daném místě mi však zcela nejblíž byla Svatava Heinlová. Její poezie, 

dokonale podtrhnutá tlumeným, jakoby posmutnělým hlasem, zdála se vycházet z toho nejniternějšího 

nitra osobnosti a do stejných míst se také vracela, jen už se jednalo o jinou osobnost, jiné nitro. 

Nedokázala bych vám říct název jediné básně (já si nepamatuji ani ty vlastní), ono tam totiž nešlo jen 

o slova, nebo jen o myšlenku, ve Svatavině poezie to byl celek se vším všudy, který utvářel ten pravý 

poetický zážitek. Nedá se vyzdvihnout ani jedna součást tohoto celku, protože ta, vytržena z kontextu, 

byla by nezajímavá a obyčejná možná. Ne, musí to být ten jazyk, ta myšlenka, ten hlas, ta Svatava… 

pak teprve to dává smysl. 

      Malou, avšak důležitou závěrečnou poznámku věnuji Janu Heinlovi (něco na té rodině bude...), 

který mne ten večer už podruhé uhranul svým klavírním uměním. Smekám a obdivuji se. Markéta I. 

(Plzeň, 17. 4. 2006)  

- M. I. (*1982) je básnířka , žije v Plzni a zde je posluchačkou Pedagogické fakulty ZČU (oboru český jazyk – anglický 

jazyk). 
            

 
 

* MARTIN ŠIMEK V ATRIU DOMU U SLUNCE. V rámci plzeňské Apriliády, tedy přímo 

v sobotu 1. dubna 2006 v 15:00 hodin, v Domě U Zlatého slunce při koncertě skupiny Silentium 

z Hořovic úspěšně vystoupil asonklubí básník Martin Šimek (*1975). (Viz také RŮŽIČKA, David: 

Jako provazce stříbrného deště… = Plzeňský deník, r. XV, 2006, 24. 4., příloha Kultura, květen 2006, 

s. 7.) 
 

* PŘÍBYTKY TOMÁŠE T. KŮSE V PRAZE. Ve čtvrtek 6. dubna ve 20:00 hodin se v prostorách 

kulturně-studijní dílny RYBANARUBY (Praha 2 – Vinohrady; www.rybanaruby.net) za přítomnosti 

asi dvaceti diváků uskutečnil večer s názvem Příbytky. Křest stejnojmenné sbírky a autorské čtení 

plzeňského básníka Tomáše T. Kůse (*1978) s vizuálními a zvukovými ruchy Bohdana Bláhovce a 

performancí Ondřeje Doležala...  

http://www.rybanaruby.net/
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* CHODSKÉ POETICKÉ JARO V DOMAŽLICÍCH. O víkendu 7. – 9. dubna 2006 ožila 

romantická zákoutí chodské metropole: v Domažlicích se totiž konal už II. ročník Chodského 

poetického jara. Místní básnířky Simona Váchalová (*1981) a Lucie Popovičová, tj. Chodský 

filmový a literární spolek čili Chofilis, pozvaly na setkání okolo čtyřiceti literátů z Čech i Slovenska. 

Ubytování poskytlo domažlické gymnázium na svém internátu, o hudební doprovod se postaralo 

česko-slovenské duo Petr Sedláček a Tomáš Gregor. Ti, co se osobně zúčastnit nemohli, se mohou 

aspoň těšit na almanach, který prý vyjde s podporou Města Domažlice. 

 

* MARTINA ŠIMÁNKOVÁ V TALK SHOW KABELOVÉ TELVIZE. Ve středu 12. dubna 

2006 v 16:00 hodin jsme byli pozváni do kavárny La Fabrica (Plzeň, Tovární ul.) na natáčení další 

talk show kabelové televize Libo-li kávu či čaj. Tentokrát měli být hosty podnikatel Ondřej Rudolf a 

básnířka Martina Šimánková (*1988) z plzeňského Ason-klubu. Později ale přišla (neověřená) 

zpráva, že natáčení bylo zrušeno. Bylo? Nebylo?  

 

* PAVEL ŠTÝBR V HOSTU. Plzeňský básník Pavel Štýbr (*1957) opět pronikl na stránky 

brněnského měsíčníku Host (2006, r. XXII, č. 4 z 12. 4., s. 120), přesněji do jeho rubriky Hostinec. 

Redaktor Vít Slíva tentokrát vybral báseň * * * (Zamiloval jsem se do robotky) a píše: “Už minule si 

mě pan Pavel Štýbr získal verši úsměvnými. Přidávám k nim další.” A my dodáváme: když mohlo být 

minule, proč by nemohlo být i příště?! 

 

* RADKA PROKOPOVÁ V OBRATNÍKU. V pátek 21. dubna 2006 v 19:00 hodin se díky 

neúnavné Zoře Šimůnkové v pražské kavárně Obratník uskutečnil další z cyklu pořadů Večery 

přiměřených depresí. Spolu s dalšími účinkujícími (P. Moučkou, O. Hníkem a J. Hrubou), za 

hudebního doprovodu Terezy Ženaté a Tomáše Ludvíčka se návštěvníkům představila i asonklubí 

básnířka Radka Prokopová (*1970) z Losiné. Prý měla úspěch – lidé se smáli. A navzdory hezkému 

počasí tam bylo v páteční večer plno.  

 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ STUDENTŮ ZÁPADOČESKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL 2006. 

V sobotu 22. dubna 2006 v 10:00 hodin byly v Polanově síni Knihovny města Plzně slavnostně 

vyhlášeny výsledky už XV. ročníku Literární soutěže studentů západočeských středních škol. 

Předlouhý název klání bohužel není právě nápaditý, avšak doslovně vyjadřuje, o co jde. O soutěž, 

která je studentům nejen určená, nýbrž je také studenty pořádaná. (I když…) Ason-klub ji každoročně 

organizuje ve spolupráci s Gymnáziem v Plzni na Mikulášském náměstí, letos podruhé s Terezou 

Homulkovou a Veronikou Kůsovou ze sexty B. Tentokráte se přihlásilo 93 mladých autorů a 2 třídní 

kolektivy z 29 středních škol či učilišť, tj. 67 dívek a 26 mladých mužů v rozpětí 12 – 25 let. Nejvíce 

zastoupeni byli osmnáctiletí (23 soutěžících). Nejvíce příspěvků poslali z Gymnázia J. Š. Baara v 

Domažlicích (10) a ze Střední průmyslové školy v Ostrově (13). V oboru poezie soutěžilo 47, v oboru 

prózy 52 a v oboru ilustrace k vlastnímu literárnímu dílu 6 autorů. Sedm obeslalo zároveň více 

kategorií. Čtyřiadvacet bydlí nebo alespoň studuje přímo v Plzni a dva již patří mezi členy 

Ason-klubu. Texty posuzovala čtrnáctičlenná porota složená ze studentů, učitelů a literátů, na 

závěrečné besedě se ale objevili jen někteří:  Svatava Heinlová, Tereza Homulková, Zdeněk 

Lomička, Helena Šlesingerová, Jiří Č. Ulrich a Marek Velebný. A dopadlo to všechno takto: kategorii 

poezie: 1. místo Lucie Džupínová (SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary), 2. místo 

Kateřina Pousková (Gymnázium Ostrov), 3. místo Jana Česká (První české gymnázium Karlovy 

Vary), čestná uznání Lenka Jakubčíková (Gymnázium J. Vrchlického Klatovy), Gabriela 

Benetková (Gymnázium Rokycany), Tereza Mašlová (Gymnázium J. Š. Baara Domažlice), Petr 

Pánek (Masarykovo gymnázium Plzeň) a Markéta Vojtajová (Gymnázium Plasy), ceny porotců 

Kateřina Pousková, Jana Česká, Adéla R. Denková (Gymnázium Mariánské Lázně) a Michaela 

Bieglerová (Konzervatoř Plzeň). Kategorie prózy: 1. místo Marie Zichová (Konzervatoř Plzeň), 2. 

místo Jana Česká, 3. místo Marek Steininger (Gymnázium Ostrov), čestná uznání Martina 
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Hudečková (Masarykovo gymnázium Plzeň), Lucie Khásová (Hotelová škola Mariánské Lázně) a 

Vratislav Maňák (Gymnázium Stříbro), ceny porotců Lucie Dreiseitlová (Hotelová škola 

Mariánské Lázně), Zdeněk Košátko (První české gymnázium Karlovy Vary), Eva Brejchová 

(Střední zdravotnická škola Plzeň) a Kristýna Kracíková (SOŠ obchodní Plzeň, Nerudova ul.). 

V kategorii ilustrace k vlastnímu literárnímu dílu vzhledem k malému množství příspěvků ceny 

nakonec uděleny nebyly.  

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

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

K PRÓZE 

 

     Od JIŘÍHO Č. ULRICHA: Miniatury v souboru próz Literární soutěže studentů 

západočeských středních kol: Pročíst záplavu próz, která se v uvedené soutěži sešla, je práce 

nebetyčná. Předložená díla jsou vesměs dobrá a všem účastníkům je nutno za ně poděkovat. 

Proniknout však do jejich hloubek si žádá veliké řehole a trpělivosti. Demotivující je i nutnost 

srovnávat hrušky s jablky a požadavek vytvářet pořadí už se podobá tažení čísel z loterie. A to jsem si 

vybral pro tento text prózy, jejichž délka nepřesahuje dvě stránky! 

     Přiznám se, že můj názor je subjektivní a možná že i dost povrchní (och, ten čas!), proto neberte 

toto povídání natolik vážně, abyste se cítili deprimováni tím, že se mi třeba něco nelíbilo. Spíš než o 

hodnocení se pokouším o charakterizaci, i když posloupnost řazení vyjadřuje mé klesající zaujetí 

čteným. 

     Osobně si cením krátké miniatury s překvapivou pointou, silným citovým a myšlenkovým nábojem, 

který aktivuje myšlení a cítění čtenářovo. A přitom mu neubírají čas a nezatěžují paměť. 

     Snad nejvíc se mi líbilo “Seznamte se” Marie Zichové. Jednoduchým a přitom skrytě rafinovaným 

stylem psané emotivně působící vyrovnání se smrtí, byť poněkud sentimentálněji zabarvené 

předvánoční náladou. 

     Pak následuje několik zajímavých próz s podtextem určité  lítostivosti a touhou vzletět jako 

projevem  osvobození M. Zichová (Vzkaz mé matce) spojuje tento motiv se skrytou silou mateřské 

lásky, Lucie Khásová (O létání) přesvědčí překonáním sebevražedného nutkání v nečekaně 

paradoxní situaci, Barbora Malechová (Černá labuť) vsadila na poetizaci v měsíční noci, 

zpracování však poněkud tahá za uši. 
     Velice originální s prvky jemného sci-fi je moudré vyprávění javorového stromu (Eva Brejchová, 

Byl jednou jeden strom). Jana Česká nás téměř zahltí popisnými detaily, aby vyjádřila atmosféru 

přeplněného autobusu a vztahy lidí v něm, přičemž je její hrdinka dobře psychologicky vykreslena i 

vystavena morální konfrontaci jako součásti  nutného sebeuvědomění (Okatě o Kátě). 

     Zajímavě napsaná je velice citlivá sebereflexe opuštěnosti uprostřed cest (Kristýna Kracíková, 

Hlad). Experimentálně s užitím snu  bojuje s přízrakem smrti hrdina Martiny Hudečkové (Když jsme 

šťastni, svět chutná po malinách). Téměř perfektním stylistickým honem na své sebestředné pocity 

zaujme Marek Steininger (Hon na hlasy), který dobře umí pozorovat a zajímavě zachytit i na pohled 

obyčejné epizody (Trans-orchestr pana Bůčka).  

     Kombinaci pocitového popisu s lehkým humorem a prvky snového sci- fi umí Lenka Pachmanová  

(Bravo, Mozarte). Klára Pomyjová se snaží vcítit do umírající vězenkyně (Svoboda). 

     Další  jmenované práce už se mi líbily méně. 

     O poetickou impresi se snaží Kristýna Běhounková (Moje nejoblíbenější místo). Naopak imprese 

těžce zkoušené ženy přetažená do exprese až absurdně groteskní je v próze Veroniky Žďárské 

(Deníček), drasticky expresivně až hororovitě píše Zuzana Pavlíčková. Lyrická imprese  básnivého 

typu je naopak  v práci Waltraud Drkulové (Můj nej-člověk). Mužská bojová exprese pak v próze 

Přítel (Ivan Vorel), poněkud bezdomovecká až absurdní drsnost v próze Davida Štefanoviče (Bylo by 

dobré najít boha). Barový příběh zpracovaný zajímavější srovnávací technikou napsal Kryšof 

Křemenák (Peníze mají své kouzlo - nikdo s nimi není sám). O humor v popisu troch ušinuté rodiny 

se snaží Lucie Velková (Úchylky v rodině? Kdeže!). O humorné i přemýšlivé reflexe se se střídavým 

úspěchem pokouší trojice autorů v prózách o stejném názvu: Čí srdce si nedobyje dárek plný energie 

(Jiří Šitner, Kateřina Kratochvílová, Zuzana Seibertová).  
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     Z příběhů  typu “ze života dívky” uveďme práci Hany Lančařičové (Výčitky), Zuzany Pluhařové 

(O přátelství). Velmi dobře lze hodnotit i zajímavou téměř tragikomickou prózu Petry Chmelíčkové 

(Láska a jiné potřeby), věkový posuv s užitím vzpomínek je v práci Pavly Popelkové (Soutěž). Lehce 

sci-fi  črtu o vesmírné lásce napsala Gabriela Benetková (Navzdory osudu), pokus o sci-fi je pak 

v próze Zorbium Kristýny Šilleové. Reminiscence na válečnou minulost se snaží zachytit Matěj  

Šťástka (Byl jednou jeden dům). 

     Poněkud delší a extravagantnější jsou experimentální až hororové texty Pimprlína Zdeňka 

Košátka a  Splněný sen Filipa Vincůrka. A dále pak próza Za velkou bílou zdí Vratislava Maňáka. 

Tyto texty, které se mi líbily, však hodnotím mimo výše uvedené pořadí. (Plzeň, 16. 4. 2006) 

 
     Od LOMIHO: Při čtení soutěžních prací v próze mě napadalo mnoho poznámek, které bych rád 

řekl tomu či onomu autorovi, ale nakonec jsem “vypíchl” pouze dvě, které bych rád sdělil všem. 

Ostatní asi raději osobně. 

     Jako na první věc, podle mého názoru docela důležitou, bych autory upozornil, že pokud chtějí 

pracovat s detaily, vztahovat děj ke konkrétním věcem pro větší podporu svého vyprávění, aby tak 

činili s rozmyslem a tak, aby to bylo čtenářsky stravitelné. Je samozřejmě zcela nesmyslné chtít po 

autorovi, aby psal jen věci realistické, takové, které se skutečně odehrály, ale zároveň si musí 

uvědomit, že pokud se v jeho příběhu vyskytnou věci nelogické, nesmyslné (nemyslím teď ovšem 

dadaistická dílka, může počítat s tím, že mu čtenář přestane věřit zcela. A to je podle mého názoru 

důležité: aby byl pro čtenáře příběh nejen zajímavý a čtivý, ale také “uvěřitelný”, aby jej mohl 

skutečně prožívat. 

     Dalším mým poznatkem, který zároveň vychází i z výsledků různých studií čtenářského publika, 

které jsem četl, je, že v současné době chce obvykle čtenář získat co nejvíce informací, napětí a děje 

celkově na co nejmenším vyprávěném úseku. Přestože se za úplně průměrného čtenáře nepovažuji, 

musím přiznat, že občas byla některá dílka natolik rozvleklá, že jsem jen silou vůle pokračoval ve 

čtení, abych dal autorovi šanci sdělit mi skutečně všechno, co chtěl. Bohužel, většinou má snaha 

nebyla odměněna. Musím ovšem přiznat, že já jsem se rovněž ve své prozaické tvorbě s tímto 

problémem potýkal a mé snažení rozhodně nebylo vždy korunováno úspěchem. Domníval jsem se, že 

to či ono je skutečně třeba ještě sdělit, doplnit, rozvést… Pravda ovšem z mého současného pohledu 

je zcela jiná. Ale kdoví, třeba je i někde uprostřed...  

     Závěrem bych rád poznamenal, že je potěšující vidět nárůst počtu autorů, kteří se nebojí poslat svá 

díla k posouzení lidem zcela cizím, autorů, kteří si věří v tom, co dělají, co píší, kteří dokáží jít - nikoli 

s kůží, ale se svým nitrem na trh. A ačkoli se třeba v tom letošním literárním klání neocitnou na 

nejvyšších místech pomyslných stupňů vítězů, věřím, že pokud ve svém snažení vytrvají, ona místa jim 

zanedlouho právem připadnou. Lomi (Plzeň, 18. 4. 2006) 

 

K  POEZII 

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Jako v předchozích letech jsem si z prací vybíral ty, které mne více 

oslovovaly, a zase nějak mně vyšlo asi 10 jmen. Jelikož lze vybrat do pořadí nejvýše 5 - 6 jmen, bylo 

nutno pak někomu dát přednost, ale chtěl bych se zmínit i o těch, které jsem nenavrhl. 

     Letos byla většina příspěvků inspirována vztahy, láskou, zklamáním a postojem ke světu, jak to 

v tvorbě obvykle bývá. Kupodivu se omezila inspirace smrtí, drogami a alkoholem, kterých bylo 

v minulém či předminulém ročníku dost, což vítám. Asi mne více zaujal volný verš v kratších a 

výstižnějších příspěvcích. 

     Měl jsem dilema, koho dát na první místo. Nakonec jsem napsal symbolickou jedničku Tereze 

Mašlové, mladičké autorce z Domažlic, která byla úspěšná i minule. Nejvíce se mi u ní líbil verš: 

“Nechci být jenom další zářez na tvý posteli”. Ale i její další příspěvky v sobě mají zajímavá 

přirovnání.  

     Mladičká Lucie Džupínová. Zde je možná ještě život, vztahy, zabaleno sem tam do dětských slov, 

ale báseň “Modré svítání” jemně popisuje a končí vášnivou spontánností: “Spoutaná tou horkou 

pryskyřicí už nejspíš nepřestanu sténat”. V “Bytosti” je krásné: “Slož krychličku naděje a hoď mi ji 
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do výstřihu”. Dobré jsou i “Milostně prostá” a “Dialog” a hlad po lásce v “hladové” končí s “ostny 

v klíně nesytém”.  

     Kateřina Pousková. Kratší, vyzrálejší, jasnější, plnější básně, řešil jsem dilema, zda jí nedat 

pomyslnou jedničku. Je inspirována sedmičkou, hříchem i drogou? Krásné: “My dva”, “Začátek 

konce”, “Paradox” i “21gramů”.  

     Přemýšlel jsem nad Gabrielou Benetkovou, měla více příspěvků, které se mi nezdály až tak 

průrazné, ale “Fata Morgana” a hlavně “Topím se v tobě” bylo velmi žhavé, vášnivou intenzivní  

výpovědí lásky, že jsem znovu málem navrhoval pomyslnou jedničku.  

     Zaujal mne i Petr Pánek. Jeho “Inspirace” a další básně bez názvu mne docela dost oslovily. Ten 

zhrzený, rozervaný postoj: “…každou vteřinou marním život, rozervaný romantik, co ztratil iluze…” 

     Zvláštní cenu bych dal Michaele Bieglerové. Zvláštní, burcující, šokující i stroze jasné sdělení o 

pocitu mít někoho rád.  

     Dále o těch, na které se při nutnosti vybrat 5 jmen hypoteticky nedostalo. 

     Martina Bělíková mne zaujala “Tyrkysovým přeludem” a “Kapkou dávno ledové krve”. V 

“Ulici” Jany Krucké se mi líbily “kočičí hlavy”, které pod chodcem mňoukají a pozorují. Kristýnu 

Kondrysovou inspirovalo “blues pro opuštěnou holku” a dobrá byla báseň “Na lavičce u kašny”.  

Láska je něžně připomenuta i u Michaely Schwarzové v “Letních dnech” - “…miluji východy letního 

slunce, které probouzí nás dva…” Ale i jiné její příspěvky. Simona Rubášová - možná trochu 

jednoduché, naivní, ale chápu její inspiraci v milostných zklamáních. Podobně jako Michaela 

Jirotová. Básně inspirované milostným a životním zklamáním, někdy až sebetrýznícím pohledem, ale 

velmi dobře je chápu. Možná opakování slov a motivu v básni dobré, ale je ho až moc. M. V. (25. 3. 

2006) 

* 

FÉNIXOVY CESTY 

 
* DAVID RŮŽIČKA: Po dlouhé zimě Fénix konečně roztáhl zkřehlá křídla a rozlétl se vstříc novým 

akcím. První z těch větších se konala koncem dubna na novogotickém zámku v Nečtinech a nesla se 

ve znamení diskusí o fantasy literatuře, sněním nad sbírkou Mozartiana a výstupem na vrch Vladař s 

jezírkem, které snad kdysi Keltové používali jako obětní. Protože účastníci výstupu našli na vrcholku 

záhadně navršené hromádky kamení, ozvaly se hlasy, že by zde mohl být natočen třetí díl hororu 

Blair Witch.  

     Oproti tomu v květnu se s akcemi doslova rozsype obsah rohu hojnosti: 

     12. - 14. května 2006 se bude konat víkendový výlet do Chudenic. Ti, kdo by měli chuť a čas, 

mohou již 12. května pomoci jako pořadatelská služba při organizování slavnostní benedikce nově 

opraveného kostela Všech svatých v Horšově u Horšovského Týna. Ti by se večer přesunuli do 

Chudenic, a mohlo by se začít s víkendem. Na programu bude sýrovočokoládová párty s dobrým 

čajem, práce, připomínka Rusalky a u tzv. Kvapilova jezírka Půlnoční výprava ku Kvapilovu jezírku. 

Jezírko kdys inspirovalo Kvapila ku psaní libreta k Rusalce (resp. vzpomínání na mládí a koupající se 

vrstevnice). Samozřejmě, nebude chybět tradiční nedělní prohlídka zámku. 

     O týden později, tj. 19. – 21. května bychom strávili víkend na Horšovském Týně. Přespání na 

zámku i prohlídku expozic bychom si zasloužili sobotní prací. Šlo by o to, pomoci zámku 

s převezením cihel na dobudování stavbičky márnice coby zázemí ve zmíněném Horšově u 

Horšovského Týna. Odměnou by pan kastelán připravil pro brigádníky program.  

 

     DEN POEZIE NA VELHARTICKÉM HRADĚ. Připravuje se na 17. června 2006. Kromě 

klasických bloků by měli vystoupit i básníci a písničkáři Žďárský a Diepold, ku shlédnutí bude (snad) 

divadlo Zebedeus. Své práce by měl v areálu hradu vystavit mladý talentovaný fotograf a designér 

Jan Rambousek z Nýřan, známý jako Mr. Pixel.  

     Podrobnosti na www.fenixovycesty.netcafe.cz. Zájemci o výprayu - pište na fenixovycesty@netcafe.cz.  
- D. R. (*1969) je básník, publicista a překladatel, žije v Plzni a nyní pracuje jako tiskový mluvčí plzeňského 

územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu.  

* 

http://www.fenixovycesty.netcafe.cz/
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(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* V úterý 2. května 2006 ve 20:00 hodin Vás občanské sdružení Podivy ve spolupráci se sdružením 

Johan, kulturní a sociální projekty, zve do Moving station (Plzeň, jižní předměstí) na autorské čtení 

Jáchyma Topola. Kultovní spisovatel a kniha roku Kloktat dehet.  

 

* V pondělí 10. května 2006 ve 20:00 hodin Vás občanské sdružení Podivy ve spolupráci se 

sdružením Johan, kulturní a sociální projekty, zve do Moving station (Plzeň, jižní předměstí) na 

představení Petra Váši. Frontman kapely Ty Syčási a zvláštní program k patnácti letům fyzického 

básnictví! 

 

* Ve dnech 12. – 13. května  2006 Vás Irenka Velichová a Daniel Mikeš srdečně zvou do Kulturní 

kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2 – naproti Centrálnímu autobusovému nádraží) na “nonstop exhibici 

umělců a skoroumělců ze západních Čech” SVOBODNÝCH 24 HODIN. Akce začíná v pátek 12. 5. 

ve 20:00 hodin a končí v sobotu 13. 5. ve 20:00 hodin (+ after party). Svobodně se projeví: Vladimír 

Novotný, Fidži, Jiří Č. Ulrich, Martina Šimánková, Helena Šlesingerová, František Zatloukal, 

Kristýna Radačovská, Ondřej Římek,  Knife, Lucie Farárová, Vladimír Babnič, Irenka 

Velichová, Lukáš Vysoký, Markéta Irová, Marek Velebný, Jan Svatek, Martin Zajíček, Pavla 

Přesličková, Michaela Mikešová, Jana Menclová, Daniel Mikeš, Umbrtka, Barbora 

Formanová, Jiří  Hlobil, Honza Heinl, Kristýna Leimerová, Marek Šnábl, Martina Zahalková, 

Lubomír  Mikisek (v zastoupení), Milan Čechura, Taťjána Krchovová, IPU, Radka Prokopová 

+ Hanička, Michal Šíp, Chlupatý kaktus, Jana Štilipová, recitátoři z Gymnázia Františka 

Křižíka, Kateřina Kašáková +  David A. Šakal, Lucie Koutná, Svatava Heinlová, Pavel Štýbr, 

Milan Šedivý, Prašivina a další. Vstupné dobrovolné. Výtěžek je určen pro vězněné kubánské 

novináře a bude předán společnosti Člověk v tísni. Sponzorem svobodných projevů je Pivnice Na 

svobodě + bowling bar Hrádek. 

 

* V pondělí 15. května 2006 v 16:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy za 

podpory Ministerstva kultury ČR a Města Klatov zve do atria Kulturního domu v Klatovech na 

vernisáž výstavy Pocta Jaroslavu Seifertovi. Poezie a grafika.. Vzpomínka na významného českého 

fotografa Jaroslava Krejčího, autora obrazového dokumentu básníkova pohřbu. Slavnostního 

otevření výstavy se osobně zúčastní básníkova dcera Jana. Výstava potrvá do 28. května 2006. 

 

* V pondělí 15. května 2006 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy za 

podpory Ministerstva kultury ČR a Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech (Klatovy, 

tel.: 376 312 877, e-mail: hifiklub-klatovy@pcse.cz) na přátelské setkání s dcerou básníka Jaroslava 

Seiferta Janou Seifertovou-Plichtovou.  

 

* Ve čtvrtek 18. května 2006 v 18:00 hodin jste zváni do čajovny RELAX (Plzeň, Bolevecká náves 

7, tel. 377 527 426). Vojtěch Jurík, plzeňský kreslíř, grafik a prozaik známý pod pseudonymem 

Vhrsti bude číst svoji pohádku O PLEŠATÉM KRÁLOVSTVÍ, kterou znáte z vánočního Plže. Zhruba 

dvouhodinové neformální posezení představí také jeho projekt Léčivé obrázky, připraven bude i 

hudební doprovod. Za pořady v meditační místnosti bolevecké čajovny se bohužel platí vstupné 

70,- Kč. 

 

* V pátek 19. května 2006 v 19:00 hodin jste zváni do Vídeňky (Plzeň, nám. Republiky 21, tel.: 377 

541 417) na pořad z díla Chalíla Džibrána Slova jako ranní červánky. Přednes Jiří Nepor, ukázka 

břišních tanců Lucie Bartoníčková. 

 

* V pondělí 22. května 2006 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy za 

podpory Ministerstva kultury ČR a Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad 

s názvem Naše paní B. N. Životní příběh spisovatelky Boženy  Němcové v korespondenci její a 

mailto:hifiklub-klatovy@pcse.cz
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jejího muže Josefa Němce. Připravili a účinkují Hana Kofránková a Alfred Strejček, spoluúčinkují 

Hemse Ismailová, Marek Jakš a Vojtěch Holub. 

 

* V úterý 23. května 2006 v 16:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 

“13” na komponovaný pořad o životě a díle Karla Havlíčka Borovského Havlíčku, Havle… 

Účinkují Jaroslav Someš a Jiří Hlobil. 

 

* Ve čtvrtek 25. května 2006 ve 20:00 hodin jste zváni do Nebeské čajovny na dvorku (Plzeň, Sady 

Pětatřicátníků 29, tel.: 608 076 301) na další pořad z Cyklu hudby a slova: Blues, blues, blues. 

Básníci, textaři a hudebníci Severní Ameriky. Hudebně komponovaný pořad uvádí Tomáš Hudec. 

 

* Ve čtvrtek 25. května 2006 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve na další společné posezení 

mladých a nezavedených autorů západních Čech a jejich přátel. Kdepak asi bude? Kdo místo vybere?  
 

* V pondělí 29. května 2006 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy za 

podpory Ministerstva kultury ČR a Města Klatov 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. 

 

* Ve středu 31. května 2006 ve 20:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Klatovská 7) na 

další Literární večer. Účinkují Radek Friedrich, Tomáš Řezníček, David Charvát a Jan Sojka. 

Vstupné 50,- Kč. 
 

* Ve čtvrtek 1. června 2006 v 15:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do budovy 

Výstavní síně “13” (Pražská 13) na tradiční pořad s názvem Poezie na dvorku. Uvádí Jiří Hlobil. 

 

* 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 
 

* KDYŽ SCHÁZÍ VODA 2006. Ministerstvo životního prostředí spolu se Správou Národního parku 

České Švýcarsko vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody (22. března) soutěž s názvem Když 

schází voda. Jejím hlavním tématem je Mezinárodní rok boje proti suchu a rozšiřování pouští, který 

na letošní rok vyhlásila OSN. - Dovedete si představit, že rozšiřování pouští ohrožuje 1/5 lidí na Zemi 

a zhruba 1/3 zemského povrchu? Jak asi vypadá život lidí v těchto oblastech sužovaných nedostatkem 

vody? Jak se dá postiženým oblastem a lidem v nich pomoci? Dovedete si představit, že 36 % rozlohy 

půd v Čechách je zařazeno do kategorie “zranitelné”, což znamená ohrožené vodní a větrnou erozí, 

zvýšenou kyselostí, ztrátou humusu, poklesem biologické rozmanitosti? Jaká by asi byla cesta 

nápravy? Může člověk ničit svou činností přírodní zdroje jako je půda, voda, vegetace? -Soutěž je 

určena dětem a mládeži a bude hodnocena v kategoriích 11 – 15 let (výtvarné práce libovolnou 

technikou, případně koláže), 15 – 19 let (výtvarné práce, literární práce – eseje nebo fotografie z 

České republiky nebo ze zahraničí na téma, které se týká problému sucha ve světě, ale také našeho 

domácího problému degradace půd). Každý účastník může zaslat max. 1 esej (max. 2 normostrany 

A4), označený jménem autora, rokem narození a adresou; max. 1 výtvarnou práci (A4 na šířku), 

označenou na rubu a max. 3 fotografie pořízené v r. 2005 - 2006 (barevné velikosti 13 x 18 cm nebo 

digitální formátu JPG, bez počítačových úprav, o minimálním rozlišení 1016 x 1440 a velikosti max. 

2 Mb, na rubu označené navíc datem pořízení a lokací; zároveň na CD). Práce se nevracejí, 

Ministerstvo životního prostředí si vyhrazuje právo je bezplatně použít pro své potřeby. Odborná 

porota bude hodnotit z hlediska věcného i uměleckého. Uzávěrka je 22. května 2006 na 
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Mezinárodní den biologické diverzity (rozhoduje datum doručení). Obálku se zpáteční adresou 

označenou heslem “Když schází voda” zašlete na adresu: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 

65, 100 10 Praha 10, oddělení propagace, RNDr. Eva Skalníková. Více na http://www.env.cz v 

rubrice Doporučujeme (odkaz z titulní stránky), v rubrice Hledat zadejte heslo “desertifikace”. 

Hlavní výhrou v každé z věkových kategorií je prázdninový týdenní pobyt pro celou rodinu vítěze v 

Národním parku České Švýcarsko, na nejúspěšnější čekají i další zajímavé ceny. Vyhlášení výsledků 

soutěže a předání cen proběhne v červnu v průběhu konference k Mezinárodnímu roku boje proti 

suchu a rozšiřování pouští, která se bude konat v Brně. Výsledky budou zveřejněny také na webu. 
 
* LITERÁRNÍ CENA VLADIMÍRA VOKOLKA 2006. Město Děčín a Městská knihovna Děčín 
vyhlašují X. ročník soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka. Cílem soutěže je objevovat nové 
básnické talenty a připomenout tak významného děčínského básníka a esejistu. - Vladimír Vokolek 
(*1.1. 1913 v Pardubicích - †23.7. 1988 v Ústí nad Labem) přišel do Děčína na jaře 1946 a až do r. 
1954 zde byl ředitelem Okresní knihovny. Básně a eseje publikoval zejména po uvolnění cenzurních 
tlaků koncem šedesátých let a poté v samizdatu. - Desátý ročník soutěže je zaměřen na poezii a je 
určen mladým lidem, kteří trvale žijí v České republice. Pořadatelé rozdělili soutěžící do tří věkových 
kategorií: 15 až 18 let, 19 až 24 let a 25 až 35 let včetně. Příspěvky o max. rozsahu 10 stran strojopisu 
A4 ve třech vyhotoveních posílejte na adresu: Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav 
Zoubek, Raisova 3, 406 55 Děčín IV, tel.: 412 530 728, 412 530 976, e-mail: reditel@dcknihovna.cz, 
www.dcknihovna.cz. Obálku označte heslem “LCVV 2065”. Soutěž je anonymní, práce 
nepodepisujte, na zvláštní list papíru uveďte jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého 
bydliště, školu či zaměstnání. Dále připište souhlas se zařazením Vašich osobních údajů do databáze 
soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. Bez těchto údajů nemohou být příspěvky do 
soutěže přijaty. Autor, který již 2x za sebou získal jedno z prvních tří ocenění v minulých ročnících 
LCVV, nebude opětovně zařazen mezi vítěze. Uzávěrka je 29. května 2006 (rozhoduje razítko 
pošty). Pětičlenná porota bude hodnotit tematickou i formální úroveň zaslaných příspěvků, zaměří se 
zejména na styl textů a na jejich myšlenkovou naléhavost. Všichni soutěžící budou koncem září 2006 
pozváni na slavnostní večer do děčínské knihovny, kde budou oceněné texty reprodukovány, a k této 
příležitosti bude rovněž vydán tištěný sborník nejlepších prací. 
 
* CENA BOHUMILA POLANA 2006. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni, Obec 
spisovatelů a primátor Města Plzně vyhlašují VII. ročník literární soutěže o Cenu Bohumila Polana. 
Cena je udělována jednou ročně za významné dílo spjaté se západními Čechami tematicky nebo 
osobností tvůrce a je dotována částkou 30.000,- Kč. Lze přihlásit knihy poezie i prózy vydané 
v roce 2005 v řádném nakladatelství (nikoliv tedy soukromá vydání či rukopisy). Soutěž se netýká 
literatury faktu či vědecké literatury. Návrhy může podávat kdokoli – sami autoři, občanská sdružení, 
nakladatelství či kulturní instituce. Uzávěrka je 31. května 2006. Knihy min. ve třech exemplářích 
posílejte na adresu: Středisko západočeských spisovatelů, Resslova 14, 301 35 Plzeň; tel./fax: 377 
235 198; mobil 721 817 550 (sekretářka Milada Vaníková). O vítězi rozhodne odborná porota 
složená ze zástupců Obce spisovatelů, PEN klubu, Střediska západočeských spisovatelů a literárních 
kritiků. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v souvislosti se Dnem poezie v listopadu 2006. 
 

* STÁTNÍ CENA ZA LITERATURU A STÁTNÍ CENA ZA PŘEKLADATELSKÉ DÍLO 

2006. Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že k 28. říjnu 2006 budou opět uděleny Státní cena za 

literaturu a Státní cena za překladatelské dílo. Státní cena za literaturu se uděluje autorovi k 

ohodnocení významného původního literární díla vydaného v českém jazyce v roce 2006 nebo v roce 

předcházejícím. Lze ji rovněž udělit k ohodnocení dosavadní literární tvorby. Cenu tvoří diplom a 

peněžní odměna ve výši 300.000,- Kč. Státní cena za překladatelské dílo se uděluje k ohodnocení 

překladu literárního díla z cizího jazyka do českého vydaného v roce 2006 nebo v roce 

předcházejícím, s přihlédnutím k dosavadní činnosti autora překladu v oblasti překladů literárních 

děl. Lze ji rovněž udělit k ohodnocení dosavadní činnosti autora v oblasti překladů literárních děl. 

Cenu tvoří diplom a peněžní odměna ve výši 300.000,- Kč. Návrhy na udělení mohou podávat 

fyzické nebo právnické osoby, písemný návrh musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého 

pobytu navrženého autora, podrobnou charakteristiku osoby a díla, bibliografii a zdůvodnění návrhu. 

O udělení uvedených státních cen rozhoduje ministr kultury na základě doporučení jím jmenovaných 

poradních orgánů. Uzávěrka je 31. května 2006. Adresa: Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a 

mailto:reditel@dcknihovna.cz
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knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1, tel.: 257 085 221, e-mail: 

kvetuse.novakova@mkcr.cr (PhDr. Květuše Nováková); http://www.mkcr.cz.  
 
* LITERÁRNÍ DEŠTNÍK 2006. Redakce literárního měsíčníku Plž (Plzeňský literární život) 
vyhlašuje IV. ročník soutěže Literární deštník. Soutěž není omezena věkem, profesí ani místem 
bydliště autorů. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce libovolného žánru poezie či prózy, 
avšak výhradně “literární kapky”, čili miniatury o max. rozsahu 1 strany A4, psané na stroji nebo 
počítači (Word, automatizovaný formát, velikost písma 12, řádkování 1,5), v jednom vyhotovení. 
Každý účastník se může přihlásit s jediným příspěvkem, přičemž na stránce může být i více útvarů 
(např. 4 básně, řada aforismů, několik mikropovídek aj.). Autor uvede jméno a příjmení, rok a místo 
narození, kontaktní adresu vč. telefonu a e-mailu, souhlas s uveřejněním díla v Plži a prohlášení, že 
text nebyl dosud nikde publikován. Uzávěrka je 8. června 2006 (na Medarda). Adresa: Plž, 
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, tel.: 377 201 426, e-mail: 
horakova@kmp.plzen-city.cz (Mgr. Jana Horáková). Práce je možné doručit osobně, zaslat 
pozemskou poštou nebo elektronicky. Texty bude hodnotit porota ve stejném složení jako dosud, tj. 
Dr. Vladimír Novotný, Ladislav Smoček a Helena Šlesingerová. Slavnostní vyhlášení výsledků se 
uskuteční v rámci Týdne knihoven – ve středu 4. října 2006 v 19:00 hodin  v Polanově síni Knihovny 
města Plzně. Cenou pro vítěze bude “literární” deštník. 
 
* DOPIŠTE VIEWEGHA 2006. Krajská knihovna Vysočiny, Český rozhlas Region a Deník 

Vysočina ve spolupráci s Podzimním knižním veletrhem vyhlásily také v letošním roce literární 

soutěž pro autory bez omezení věku, tj. pro děti i dospělé. Tentokrát je úkolem dopsat povídku 

Michala Viewegha, která se odehrává na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě, 

vymyslet přiléhavý název a poslat dílo na adresu: soutez@kkvysociny.cz. Povídku můžete pojmout 

jako detektivku, milostný příběh, satiru, psychologickou prózu aj. Připojte jméno a příjmení autora, 

adresu, e-mail či telefon. Uzávěrka je 15. června 2006. Podrobné informace najdete rovněž na 

stránkách http://www.kkvysociny.cz/viewegh.htm; www.hejkal.cz. Porota složená z knihovníků, 

nakladatelů, redaktorů a novinářů kraje Vysočina vybere deset nejlepších prací a z těch pak Michal 

Viewegh sám určí tři vítěze. Hlavními cenami jsou dva zájezdy v hodnotě 10.000,- Kč, kolekce knih 

v hodnotě 5.000,- Kč a oběd s Michalem Vieweghem. Vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční v 

sobotu 14. října 2006 (tj. druhý den 16. Podzimního knižního veletrhu) v salonku Kulturního domu 

Ostrov v Havlíčkově Brodě. Vítězné práce budou publikovány ve veletržním katalogu a v Deníku 

Vysočina a vysílány v Českém rozhlase Region.  
 
Úvodní text Michala Viewegha  
(Název - doplní soutěžící)  
     Richard ve skutečnosti začal kouřit doutníky až v šestačtyřiceti, když definitivně opustil učitelské 
povolání a založil si malé nakladatelství, nicméně tvrdil, že nakladatelem se stal jen proto, že 
potřeboval najít povolání, které by se více hodilo k doutníkům, jimž prý holduje od nepaměti; učitel 
základní školy s drahým doutníkem v ústech mu vždycky připadal směšný, dodával. Někdy podobné 
věci pronášel v přiznané nadsázce (uměl se docela hezky usmívat očima), jindy však zaujatý výraz v 
jeho obličeji signalizoval zaraženým posluchačům, že to v podstatě myslí vážně. Jestliže něco 
opravdu dělal od nepaměti, bylo to neustálé přecházení ze sympatické sebeironie do nesnesitelně 
zbytnělé sebeúcty: od pondělka do středy si ze sebe a ze své práce dělal místy až nemilosrdnou legraci 
- a ve čtvrtek se zčistajasna probudil do nálady, kdy i zcela nevinná žertovná poznámka o stáří jeho 
auta (dvanáct let) představovala v jeho interpretaci nevybíravý osobní útok. Manželka i obě 
dospívající dcery o tom dávno věděly svoje.      
     Onoho říjnového sobotního rána před odjezdem na havlíčkobrodský knižní trh si Richard sám 
sebe spíše dobíral. U snídaně například tvrdil, že každý člověk potřebuje k harmonickému životu pár 
skupinek domnělých pitomců, vůči kterým se může kriticky vymezit, nadávat na ně, a ventilovat tak 
mindráky z vlastního neúspěchu.  
     “V mém případě,” pravil a v koutcích šedomodrých očí se mu utvořily dva vějířky vrásek, “tuhle 
roli úspěšně hrají-”  
     “ - dcery a manželka,” zasmála se mladší dcera Jana. 
     V jejím smíchu byla nejistota pramenící ze skutečnosti, že si obě zmíněné periody otcovy 
sebereflexe často fatálně pletla. Dnes byl ale naštěstí její odhad správný.  

mailto:horakova@kmp.plzen-city.cz
mailto:soutez@kkvysociny.cz
http://www.kkvysociny.cz/viewegh.htm;
http://www.hejkal.cz/
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     “Ostatní nakladatelé,” opravil ji shovívavě Richard. “A samozřejmě autoři.” 
     Autorům, jejichž básnické sbírky odmítl vydat (to jest až na jednoho všem), psal zbytečně dlouhé 
odpovědi, v nichž se opájel svou dovedností nepřekročit hranice obecné slušnosti - a zůstat jízlivý.  
     “S výjimkou autorů knih o vitamínech...,” poznamenala odvážně manželka (jediný komerčně 
úspěšný titul, který se Richardovi za čtyři roky podařilo vydat, byla totiž barevná publikace o zdravé 
výživě). 
     Richard se zasmál - ale do auta už nasedal poněkud dotčeně. ... max. 2 normostrany dopíší 
soutěžící… 

 
 

* NAPIŠ BÁSNIČKU 2006. Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje II. ročník velké soutěže pro 

děti základních škol Napiš básničku. Napište báseň a pošlete ji na adresu: knihovna@kjd.pb.cz; 

www.kjd.pb.cz. Autor uvede jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, e-mail, školu a třídu, kterou 

navštěvuje. Uzávěrka je 15. června 2006. Nejzajímavější verše přednese básnířka Olga Fikrlová a 

některé i zhudební a zazpívá šansoniérka Marta Němcová v komponovaném pořadu ve čtvrtek 5. 

října 2006. Na výherce čekají knižní ceny.  
 
* KALINŮV NOVÝ BOR, KALINAS HAIDA 2006. Městská knihovna Nový Bor vyhlašuje 
autorskou literární soutěž Kalinův Nový Bor, Kalinas Haida 2006. Cílem soutěže je připomenout  
190. výročí narození novoborského rodáka, překladatele a básníka J. J. Kaliny, přispět k rozvoji 
česko - německých vztahů a podpořit mladé literární talenty. Soutěž je určena všem autorům od 18 do 
30 let včetně (tzn. těm, kteří budou do konce roku plnoletí a nepřekročí Kalinův věk). Národnost ani 
státní příslušnost nerozhoduje. Lze zaslat dosud nepublikovanou poezii psanou na stroji nebo 
počítači, o max. rozsahu 2 strany A4 (při velikosti písma 12; lze psát i do dvou sloupců), v českém 
nebo německém jazyce, v pěti vyhotoveních. Uzávěrka je 22. června 2006 (Kalinův úmrtní den). 
Adresa: Městská knihovna Nový Bor, Bedřicha Egermanna 76, 473 01 Nový Bor, tel.: 487 726 327,  
http://www.novy-bor.cz/kultura.htm. Texty je možné poslat doporučeně poštou, anebo elektronicky 
jako přílohu ve formátu .rtf nebo .doc na e-mail: knihovna@novybor.cz (předmět “Kalina 2006”). 
Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, adresu, telefony, případně e-mail. Práce budou 
posuzovat dvě poroty – česká a německá. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne pravděpodobně v 
sobotu 4. listopadu 2006 v Novém Boru. Ocenění na prvních třech místech dostanou diplomy, 
případně čestná uznání, vybrané verše budou recitovány, pravděpodobně bude vydán sborník. 
Odpoledne účastníci společně položí kytici u Kalinova rodného domku. Další informace: Miroslav 
Kučaba - organizátor soutěže (tel.: 487 726 216).  
 
* LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2006. Městská knihovna Klatovy pod záštitou starosty města Klatov, 
Obce spisovatelů – Střediska západočeských spisovatelů v Plzni, Českého rozhlasu Plzeň a 
Klatovského deníku, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR vyhlašuje XVI. ročník soutěže 
Literární Šumava. Soutěže se může zúčastnit každý autor starší 15 let, který není profesionálním 
spisovatelem nebo novinářem. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oboru poezie (3 – 5 
básní) a prózy (max. 5 stran textu), psané na stroji nebo počítači na formátu A4, ve čtyřech 
vyhotoveních. Práce lze zaslat rovněž e-mailem ve formátu DOC (MS Word 95, 97, 2000) nebo RTF. 
(V dokumentu nesmí být vloženy žádné obrázky a musí být použity základní znakové sady.) 
Příspěvky mohou být na volné téma, hlavní cena bude udělena za příspěvek vztahující se k Šumavě a 
Pošumaví. Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu vč. telefonu a e-mailu, 
školu či povolání, připíše souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících a s případným 
zveřejněním textu. Uzávěrka je 30. června 2006. (Pozor! Na základě požadavku účastníků dochází 
ke změně termínu vyhlášení i vyhodnocení soutěže!) Adresa: Městská knihovna Klatovy, Balbínova 
59, 339 01 Klatovy, e-mail: soutez@knih-kt.cz, http://www.knih-kt.cz. Práce bude hodnotit odborná 
porota, a to ve dvou věkových kategoriích: autoři do 25 let a nad 25 let. Porota si vyhrazuje právo 
případně všechny ceny neudělit. Všichni účastníci budou v říjnu 2006  pozváni na závěrečný seminář, 
na kterém budou vyhodnoceny a odměněny nejlepší příspěvky.  
 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ NA TÉMA DROGY 2006. Odbor pro koordinaci protidrogové politiky 
Úřadu vlády České republiky vyhlašuje literární soutěž na téma Marihuana, extáze - rekreační 
drogy - co lidem berou a co jim dávají. Jak je odmítat, zda a proč vůbec je odmítat. Soutěž je určena 
mladým lidem ve věku 15 - 20 let s trvalým bydlištěm v České republice. Lze zaslat původní, dosud 
nezveřejněnou poezii (max. 10 básní o rozsahu max. 10 stran textu všech příspěvků dohromady), 

mailto:knihovna@kjd.pb.cz;
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prózu nebo drama (max. 10 normostran, 1 NS = 1800 znaků vč. mezer) v českém jazyce, psané na 
počítači v jednom z uvedených formátů: PDF, Open Office (exportujte do formátu RTF), Word 
(DOC), Excel (XLS) a kompatibilní. Jiné typy dokumentů (např. JPG nebo soubory ZIP apod.) 
nemohou být přijaty. Autor se v každé z kategorií může přihlásit pouze s jednou soutěžní prací. 
Uzávěrka je 30. června 2006 (rozhoduje datum vložení na webovou stránku soutěže). Zasláním 
práce do soutěže autoři (jejich zákonní zástupci) dávají souhlas s případným zveřejněním díla bez 
nároku na honorář. Práce bude hodnotit odborná porota ve složení Mgr. Daniela Fischerová, MUDr. 
et PhDr. Kamil Kalina, CSc. a PhDr. Miroslav Kovařík. Autoři vítězných prací v každé kategorii 
obdrží věcné ceny: 1. cena iPod Nano, 2. cena paměť Flash, 3. cena paměť Flash. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo cenu neudělit v případě, že neobdrží práce splňující umělecká kritéria. Nejlepší práce 
budou publikovány ve sborníku, který bude poskytnut veřejným knihovnám a školám k využití v 
prevenci užívání drog; obsah sborníku bude zveřejněn i na webových stránkách vyhlašovatele. Zde 
mohou být uveřejněna i další soutěžní díla, která nebudou zahrnuta do sborníku. Vyhlášení výsledků 
a předání cen se uskuteční v říjnu 2006 v reprezentačních prostorách Úřadu vlády České republiky v 
Praze. Účastníci budou pozváni písemně (nezletilí mohou přijet v doprovodu jedné dospělé osoby - 
rodič, učitel, sourozenec aj.). Soutěžní práce s označením autora a údajů o práci je možno zasílat 
výhradně v elektronické podobě prostřednictvím formuláře na stránce http://soutez.drogy-info.cz. Na 
prvním listu musí být uvedeno: název práce, kategorie (žánr), jméno a příjmení, datum narození, 
adresa bydliště, e-mail autora. Tento list se nezapočítává do celkového rozsahu. Práce autorů, kteří 
nesdělí tyto kontaktní údaje, budou ze soutěže vyřazeny. Doporučuje se uvést i číslo telefonu, 
případně kontaktní poštovní adresu, pokud je jiná než adresa bydliště. Poskytnutím údajů dává 
soutěžící souhlas s tím, aby údaje byly evidovány u vyhlašovatele soutěže po nezbytně nutnou dobu. 
K publikaci mohou být práce opatřeny pseudonymem, pokud o to autor požádá vyhlašovatele soutěže 
nejpozději v den uzávěrky přihlášek. Další informace na: skrdlantova.eva@vlada.cz, tel. 296 153 
301. 

 

* NEPIŠTE DO ŠUPLÍKU 2006. Městská knihovna Kladno vyhlašuje VIII. ročník literární 
soutěže Nepište do šuplíku. Soutěže se může zúčastnit každý začínající autor z  České republiky, 
který se literární tvorbou nezabývá profesionálně. Při hodnocení budou soutěžící posuzováni ve 
věkových skupinách: 10 – 12 let, 13 – 15 let a 16 – 20 let (sem budou zařazeni i ti, kterým bude 16 let 
v roce 2006). Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce poezie (min. 3 básně) a prózy (autoři 
do 15 let max. 5 stran, starší max. 15 stran) psané čitelně rukou, na stroji nebo počítači po jedné straně 
papíru formátu A4, ve trojím vyhotovení. (Ve výjimečných případech je možné připustit překročení 
určeného rozsahu stran.) K textům přiložte vyplněnou přihlášku – formulář naleznete na webu 
(jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, adresu školy, seznam 
odevzdaných prací, souhlas se zveřejněním práce na internetových stránkách knihovny a ve sborníku 
a podpis autora, případně jeho zákonného zástupce). Uzávěrka je 30. června 2006. Adresa: Městská 
knihovna Kladno, nám. Sítná 3105, KOKOS, vchod A, 272 01 Kladno, tel.: 312 608 258 - 9, fax: 312 
608 261, e-mail: deti.updk@mkkl.cz, knihovna@mkkl.cz, http.//www.mkkl.cz, kontaktní osoba: Elena 
Hantáková. Příspěvky mohou být zaslány také e-mailem. (Máte-li práce v elektronické podobě, 
přiložte je k textu navíc na disketě, usnadníte tím publikování.) Práce bude hodnotit odborná porota, 
tři nejlepší příspěvky v každé žánrové a věkové kategorii budou oceněny a rovněž zveřejněny na 
webových stránkách knihovny. Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit nebo rozdělit. 
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 4. 10. 2006. 
 

* STRAŠIDELNÝ PLAKÁT 2006. Nadační fond festivalu Jičín – město pohádky, Městská 

knihovna v Jičíně, Svět knihy, s. r. o., společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů a deník 

Právo vypisují v rámci kampaně na podporu čtení knih “Rosteme s knihou” výtvarnou soutěž pro 

děti a mládeže (6 – 18 let) na motivy básně Pavla Šruta Strašidelný plakát. Vytvořte ten 

nejstrašidelnější plakát k básničce z nejnovější knihy Pavla Šruta “Příšerky a příšeři”: Příšerky a 

příšeři/ ve dne bydlí pod keři,/ ale když se zešeří,/ tak se vkradou do dveří,/ pak zalezou pod peřiny/ a 

dělají příšeřiny/ strašpytlíkům, kteří/ a ně hloupě věří./ Bohužel jsou někteří,/ kteří na ně nevěří!
Text básně musí být součástí obsahu výtvarného řešení. Plakát (o rozměru A1, tj. 594 x 841 mm), 
může být jakoukoli malířskou nebo grafickou technikou – koláž, muchláž, malba, kresba, počítačová 
grafika, fotografie, batika atd. - a může ho vytvořit i několik dětí společně. Jejich lektor (učitel, 
knihovník apod.) vybere a zašle nejlepší práci. Každý kolektiv nebo jednotlivec může obeslat soutěž 
pouze jedním (tím nejlepším) plakátem. Na rub plakátu napište kontaktní adresu, telefon, jména a věk 
dětí. V červenci odborná komise vybere 20 plakátů, které budou vystaveny v rámci festivalu Jičín – 

mailto:skrdlantova.eva@vlada.cz
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město pohádky (12. – 17. 9. 2006) na výstavě Svět knihy dětem aneb Rosteme s knihou v jičínském 
zámku. Komise také určí vítěze, kteří budou v rámci výstavy odměněni. Ceny třem vítězům v sobotu 
16. 9. 2006 předají kromě dalších autoři knížky – básník Pavel Šrut a ilustrátorka Galina Miklínová. 
Uzávěrka je 30. června 2006. Adresa: Městská knihovna v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín, tel. 
493 532 833, e-mail: knihovna@knihovna.jicin.cz, http://knihovna.jicin.cz.  
 

* 

LITERÁRNÍ DÍLNY, ŠKOLY A KURZY 
 

* LITERÁRNÍ LUHAČOVICE 2006. Občanské sdružení Literární Luhačovice, SOŠ Luhačovice 

spolu s Klubem českých spisovatelů v Praze tradičně pořádají pravidelná setkání mladých autorů s 

českými a rakouskými spisovateli Literární Luhačovice. Čtrnáctý ročník je určen nejen mladým 

autorům, ale i nadšeným čtenářům, bibliofilům a ostatním zájemcům o literární tvorbu. Účastníci, 

především z řad středoškolské a vysokoškolské mládeže, mohou strávit první prázdninový týden v 

příjemném prostředí nejkrásnějších moravských lázní, přitom si rozšířit poznatky o literatuře a 

zkonfrontovat si navzájem slovesné dovednosti. Dobrými rádci, pomocníky i společníky jim budou 

významní čeští básníci a prozaici, překladatelé, publicisté, literární kritici a teoretici, např. Václav 

Suchý, Jan Cimický, Jana Moravcová, Eva Kantůrková, Václav Dušek, Lubomír Brožek, Bohumil 

Neumann a mnozí další. Setkání se bude konat od 3. do 9. července 2006. Cena celého týdenního 

pobytu v Luhačovicích činí 2.500,- Kč a jsou do ní stejně jako v předchozích letech zahrnuty pouze 

minimální náklady na ubytování, celodenní stravování a manipulační poplatek. Ostatní náklady 

spojené s účastí osobností literárního a kulturního světa nesou SOŠ a SOU Luhačovice, město 

Luhačovice, Klub českých spisovatelů a další sponzoři. Program (rámec naleznete na webu) je 

sestaven z četných přednášek, pracovních seminářů, autorských setkání i literárních čtení. Kromě 

toho bude obohacen o větší množství doprovodných společenských akcí a nebude chybět ani 

prázdninové sportování (podle zájmu lze zajistit koupání, turistické vycházky, tenis, volejbal nebo 

kuželky). Uzávěrka přihlášek je 6. června 2006, do 15. 6. budou všem zájemcům zaslány 

podrobnosti a náležitosti potřebné k pobytu. Adresa: Mgr. Hana Vohnická, SOŠ, Masarykova 101, 

763 26 Luhačovice, tel./fax: 577 131 067; e-mail:vohnickah@sosluhac.cz; 

http://literarni-luhacovice.webpark.cz. Spolu s přihláškou, která by měla obsahovat jméno a 

příjmení, datum narození, adresu bydliště vč. PSČ, telefon a e-mail, adresu školy nebo pracoviště vč. 

telefonu a e-mailu a podpis (u mladších 18 let také podpis rodičů), zašlete ukázku z tvorby o max. 

rozsahu 5 stran textu, anebo stručný nástin vlastních literárních zájmů či aktivit. Výběr účastníků 

proběhne dle pořadí zaslaných přihlášek.  

 

* TVŮRČÍ PSANÍ S LIDOVKAMI. Deník Lidové noviny přináší na svých stránkách nový kurz 

pro čtenáře Tvůrčí psaní s Lidovkami. Renomovaná scenáristka a lektorka tvůrčího psaní Markéta 

Dočekalová připravila deset lekcí, které budou postupně otiskovány každý pátek od 14. dubna do 16. 

června 2006. Na závěr kurzu deník uspořádá literární soutěž o ceny. Co prý můžete vyhrát? Za 1. 

místo účast v půlročním on-line kurzu tvůrčího psaní zdarma (hodnota výhry je 4.950,- Kč), za 2. 

místo účast na Malém víkendovém kurzu tvůrčího psaní (výherce si hradí pouze ubytování se snídaní 

ve výši 520,- Kč, kurz má zdarma – výhra je v hodnotě 1.100,- Kč a obsahuje 11 hodin výuky, termín 

konání září/říjen), za 3. místo účast na dvouhodinovém semináři Jak se stát externím 

spolupracovníkem novin a časopisů (hodnota výhry je 300,- Kč). Pro všechny tři výherce je navíc 

připraven bonus – věcná cena v podobě kurzu na DVD od Syda Fielda v angličtině (hodnota výhry 

cca 900,- Kč). - Lidové noviny jsou k dispozici ve studovně Knihovny města Plzně, xerokopie 

jednotlivých lekcí můžete získat také v Ason-klubu. 

 

* LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY ŽURNALISTIKY. Pro zájemce o novinářství a tvůrčí psaní z 

řad široké veřejnosti (a zejména pro novináře z praxe, kteří nemají žurnalistické vzdělání) proběhnou 

ve dnech 24. až 28. července 2006 ve Vyšší odborné škole publicistiky letní intenzivní týdenní 

kurzy žurnalistiky. Kurz (25 vyučovacích hodin) sestává z kombinace přednášek, praktických 

mailto:knihovna@knihovna.jicin.cz
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cvičení a individuálně hodnocených a komentovaných domácích večerních úkolů. Účastníci získají 

ucelený přehled o struktuře periodického tisku, absolvují výklad o informačních a publicistických 

žánrech, poznají historii a základy fotografie, principy reklamní tvorby, osvojí si zásady typografické 

úpravy počítačového textu. Během kurzu vyslechnou přednášky z dějin české žurnalistiky v 

dobových a politických souvislostech, seznámí se s rozhodujícími událostmi z vývoje masmédií ve 

světě, s vývojem rozhlasu, televize a zpravodajských agentur, a budou poučeni o příkladech cenzury a 

základech tiskového práva. Vyzkoušejí si tvorbu titulků, redigování příspěvku dopisovatele, užívání 

korektorských značek a přípravu makety nového periodika. Na závěr všichni obdrží rozsáhlá 

elektronická skripta. Intenzivní týdenní kurz bude probíhat pět dnů, vždy od 8:00 do 13:00 hodin. 

Kurzovné činí 3.500,-Kč (úhrada hotově při zahájení kurzu, případně je možno fakturovat). 

Uzávěrka předběžných přihlášek je 30. června 2006. Kontakt: Vyšší odborná škola publicistiky, 

Opatovická 18/160, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Mgr. Pavel Verner (lektor), tel.: 608 454 071, 

e-mail: p.verner@vosp.cz, http://www.vosp.cz. Po absolvování kurzu obdrží absolventi na základě 

testu osvědčení.  

 

* LETNÍ ŠKOLA TVŮRČÍHO PSANÍ V CHORVATSKU. Scenáristka Markéta Dočekalová, 

která pravidelně pořádá kurzy scenáristiky a tvůrčího psaní, opět letos organizuje Letní školu 

tvůrčího psaní pro začátečníky i mírně zkušené (starší 15 let), tentokrát ve dnech 1. – 8. července 

2006 v Chorvatsku - ve známém letovisku Makarská přímo na Makarské rivieře. Cena 7.900,- Kč, 

zahrnuje ubytování a celý výukový program, nezahrnuje dopravu, stravování a pojištění. Účastníci si 

sami sestavují program z nabídky různých seminářů a celkově stráví výukou, praktickými cvičeními 

a tvůrčími dílnami 42 výukových hodin (á 60 minut). Každý účastník obdrží certifikát o absolvování 

školy. Přihlášky posílejte co nejdříve na e-mail: info@scenare.cz nebo volejte na tel.: 777 066 460. 

Podrobný program a informace naleznete na stránkách http://www.scenare.cz.  

 

* LITERÁRNÍ AKADEMIE - SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA JOSEFA ŠKVORECKÉHO. 
Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s. r. o. je v České republice první 

školou věnující se rozvoji tvůrčího psaní. Pro školní rok 2006/2007 plánuje přijmout 70 nových 

posluchačů, pro které v rámci mediálních a komunikačních studií připravila prezenční studijní 

programy: tříletý bakalářský obor Tvůrčí psaní a publicistika a navazující dvouleté magisterské 

obory Tvůrčí psaní, Redakční práce a Mediální komunikace. Školné činí 59.500,- Kč za akademický 

rok. Den otevřených dveří je naplánován na 11. května 2006, první kolo přijímacích zkoušek 

proběhne ve dnech 19. – 22. června, druhé kolo v termínu 18. – 21. září 2006. Prověřuje se zejména 

znalost anglického jazyka, cit pro mateřský jazyk a literární talent. Kontakt a bližší informace: 

Literární akdemie, s. r. o., Malovická 2751, 141 00 Praha 4, tel.: 272 773 045, 272 772 003, fax: 272 

763 020, e-mail: lit-akad@lit-akad.cz, www.lit-akad.cz. 

 

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Plinius Mladší aneb Život zlaté mládeže počátku 2. století 
 

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

pemzy a zčernalé, ohořelé, žárem rozpukané kameny… Strýc chvíli váhal, zda se má 

obrátit zpět, ale hned nato odpověděl kormidelníkovi…: “Odvážnému štěstí přeje, zaměř 

k Pomponianovi!” Ten byl ve Stabiích, odloučen zálivem….Pomponianus dal snést 

zavazadla na lodi, rozhodnut uprchnout, jakmile se utiší protivanoucí vítr… Mezi tím 

Vesuv svítil na mnoha místech širokými jazyky plamenů a vysoko šlehajícími ohni… Jinde 

byl už den, ale tam byla noc, černější a temnější než kterákoli jiná… Strýc se rozhodl sejíti 

na břeh a přesvědčit se na místě, zda by bylo možné vyplout. Ale moře zůstávalo stále 

stejně bouřlivé a nepřístupné. Proto si tam strýc lehl na prostřené plátno…Když nastal 

mailto:p.verner@vosp.cz
mailto:info@scenare.cz
mailto:lit-akad@lit-akad.cz
http://www.lit-akad.cz/
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den /dva dny po tom…/ bylo nalezeno jeho tělo zcela neporušené. Celým vzezřením 

připomínal spíše spícího než mrtvého člověka.  (Plin. ep. VI. 16) 
 

     Tak líčí výbuch Vesuvu roku 79 n. l. ve svém dopise Plinius Mladší (62 – asi 113), adoptivní syn 

Gaia Plinia Secunda Staršího, nám již známého polyhistora, autora Historie přírodní. Gaius Caecelius 

Plinius Secundus Mladší pocházel ze severoitalského Coma a byl synem sestry Plinia Staršího; ten jej 

přijal za vlastního, když se jeho ovdovělá sestra vrátila pod rodnou střechu. Mladý muž již dříve 

náležející do dobré rodiny se tak jistě dostal do středu římské společnosti s velkým S. Po studiích 

rétoriky a filozofie nastoupil v 18 letech advokátní kariéru, při níž stoupal po obvyklých schodech 

úřednické kariéry: kvestorem a členem senátu se stal již v 27 letech.  

     A to žil Plinius v době temna! Mnoho intelektuálů muselo do vyhnanství, mnozí byli v nemilosti, 

všichni filozofové museli opustit Itálii. Však byl také císař Domitianus navěky zatracen z výnosu 

senátu roku 96 - hned po zavraždění. Plinius byl “obezřetný”; o tom, jak pomáhal podporou svým 

těžce zkoušeným známým, se dočítáme z dopisů, které však psal až po skončení hrůzovlády. Sám 

dosáhl za Domitiana úřadu prétora, o nějž musil – jako všichni – poníženě prosit. Na soudu však 

vystupoval proti nepoctivým správcům provincií, tedy vysokým úředníkům schvalovaným přímo 

císařem, ač se obával značného postihu.  

     Obrat v životě Pliniově stejně jako v životě celé říše nastal s nástupem císaře Traiana (98 - 117). 

Plinius dosáhne konzulátu, nejvyšší úřední mety; jako správce  maloasijské provincie Bithýnie, 

ověnčený zvláštními pravomocemi, si dopisuje se samým císařem. Tyto dopisy tvoří nejautentičtější 

desátou knihu Pliniova díla. 

     Ačkoli se Plinius – jak bylo pro tehdejšího intelektuála přímo povinností - zabýval řečnictvím a 

psal básně, nadto si pohrával s myšlenkou napsat dějiny, do literární historie vstoupil jako autor 

desetisvazkových Dopisů (Epistulae). Jsou to dopisy sice soukromé, ale upravené pro knižní vydání 

(snad kromě zmíněné desáté knihy). Tomu odpovídá jejich pevná, ucelená forma i obsah, který vždy 

na omezeném prostoru dané téma vyčerpá.  

     Pokud někdo z vás váhá, proč vůbec číst tak letitou korespondenci, odpoví mu z antických 

pisatelů nejlépe právě Plinius: nikde se nedozvíte tolik o každodenním životním rytmu a navíc tak 

čtivým a vypointovaným stylem. Jak bylo na soudu, jak v senátu, kdo umřel, co zajímavého právě 

četl, co se povídá, kdy pojede na venkov… Tak například zjistíme, že jako mladý muž z lepší 

společnosti věnoval Plinius svému rodnému městu na dva miliony sesterciů (na výstavbu, školství 

apod.), že spolužákovi odtud půjčil 400 000, aby se stal římským jezdcem (100 000 už prý sám jako 

městský radní vlastnil). Jako spořádaný Říman vlastnil nejen luxusní dům v Římě, ale – jak 

v dopisech poctivě popsal - i vilu na venkově v Etrurii (ve věčném městě se totiž v létě pro množství 

komárů, vedro a zápach prostě nedalo přemýšlet) a ještě venkovsky skromný inspirativní dům 

Laurentium (jen něco přes dvacet pokojů a dvoje lázně s vyhlídkou na moře). Plinius ale píše i dopisy 

s tématy literárními, filozofickými či dopisy s úřednickou problematikou. Mezi posledně jmenované 

patří dva dopisy císaři Traianovi věnované křesťanům, které musel jako správce provincie soudit. 

Římští literáti  - pokud víme – věnovali tomuto náboženskému hnutí jen nemnoho řádek: snad jím 

pohrdali, snad s ním hluboce nesouhlasili, nevíme. 
 

S těmi, kdo byli u mne obžalováni jako křesťané, jsem zatím postupoval takto: Zeptal jsem 

se jich, jsou-li křesťany. Když to doznali, zeptal jsem se podruhé a potřetí, pohroziv jim 

trestem smrti; když setrvávali na svém, dal jsem je popravit. Nepochyboval jsem totiž, ať 

doznávali cokoliv, že rozhodně je třeba potrestat zarputilost a tvrdošíjný odpor. (Plin. ep. 

X. 96) 
 

     Dějiny Plinius nikdy nenapsal. Ten obor rozumně přenechal příteli Tacitovi. Vážil si ho tolik, že 

byl šťastný, když si je lidé pletli. Jako jakýsi římský jezdec, který seděl vedle Tacita v cirku, a když 

seznal, že je z literárních kruhů, nevěděl: “Jsi Tacitus, nebo Plinius?” (Plin. ep IX. 23). Nad touto 

historkou mne napadá otázka, jak se asi úpravou zevnějšku tehdejší literáti od ostatních smrtelníků 

odlišovali, že byli tak “uniformovaní” až k spletení? 
 

- 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. 



 19 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 

* LUKÁŠ WEISHÄUPL: Kritika nové grafiky pana Juríka: 

     Co se skrývá za dveřmi, na kterých je nakreslený panáček, by nemělo civilizovaného člověka 

nechat na pochybách. Tvůrce musí přinést do výroby loga invenci, zkušenost a grafický cit. Když 

porovnám grafiku a především hlavní logo Plže, před a po nové grafické úpravě, jsem téměř šokován, 

jak se z dobrého loga na hlavní stránce (a patkového písma), grafika posunula silně k horšímu. Tedy:  

První logo Plže splňuje téměř všechny podmínky dobrého a poutavého loga (upoutá na první pohled, 

je vizuálně jednoduché a vkusné, má univerzální použití). Je ale velice jednoduché, místo 

promyšleného, působivého, sjednoceného a graficky dotaženého, zjednodušeného loga, použít 

nevýraznou, detailní, zdálky nerozeznatelnou fotografii plží hlavy. Jakoby už zde autorovi nešlo o 

působivost loga, o myšlenku, o jednoduchost, o kvalitu! Jak konkrétní je tato fotografie, skrývající 

v sobě NIC, na rozdíl od předchozího loga, které naznačuje a má v sobě onu zdařilou jednoduchost. 

Podívejme se např. na konkurenční literární časopis Host a prohlédněme si jeho logo, které nese 

nápad, myšlenku i působivost ve svém zjednodušení. Na takové logo se nezapomíná! Může být na něj 

onen časopis hrdý, tak jako mohl být Plž minulý rok. Ale nyní jej reprezentuje fotografie slizké 

hlavičky, která nám říká opravdu jen to, že jde o Plže, který leze a leze, zanechávajíc za sebou ony 

čáry, které obkružují všechny texty (což se mi jeví jako jediný grafický krok kupředu a přeci váhám). 

Tedy dle mého názoru, nová grafika = krok vedle… U mnohých spokojenost (ale to je vyložená nevůle 

ke kvalitě). Pan Vojtěch Jurík promine. (Plzeň 9. 4. 2006)  
- L. W. (*1986) je básník a výtvarník, žije v Plzni a zde je posluchačem Ústavu umění a designu ZČU (oboru ilustrace). 

* MARKÉTA IROVÁ: Něco zvláštního (Dialog 10. 4. 2006): 

     Milí asonklubí přátelé, neviděla jsem mnoho z Vás na premiéře další (co já vím tak druhé, ale 

leccos mi mohlo uniknout.) hry souboru Amceth v novodobém složení (dříve byl, domnívám se, 

Amceth záležitostí pouze pana Ulricha – i zde se ovšem mohu mýlit…). Ať už jakkoliv to bylo a je 

s Amcethem, jistá je věc ta, že Vy, kteří jste nemohli přijít, nebo jste nechtěli, nebo jste byli líní přijít, 

nebo jste se báli přijít… jednoduše Vy, kteří jste z jakékoliv vnější či vnitřní příčiny nepřišli, 

stoprocentně tak učiňte, bude-li se představení reprizovat (a já věřím, že bude, protože na něj 

naposílám své soudobou kulturní produkcí znuděné známé a sama to nejspíš přijdu zhlédnout znovu). 

Slovy prostými, nadchlo mě to. Jak herecké výkony, tak sám příběh, scénář i celková atmosféra toho 

večera byly fantastické. Byl v tom neuvěřitelný humor, přestože postava hlavní hrdinky zdála se být 

spíše tragická, stejně jako příběh samotný. Celé to však bylo prošpikováno tolika gagy, narážkami a 

mě blízkým černým humorem tak šikovně a vhodně, že to diváka (mluvím za sebe) sice pobavilo, ale 

přitom nijak neutrpěla atmosféra ani tónina příběhu, která, vycítila jsem, měla být lehce ponurá a 

smutná, až do marnosti. Mám-li chválit jednotlivé výkony, pak největší mé ovace zasluhuje právě 

hlavní postava (strašlivě se omlouvám, ale její představitelku neznám…vy zasvěcení ale jistě víte, 

koho mám na mysli…vám nezasvěceným se hluboce omlouvám). Ani nevím, čím konkrétně mě na její 

výkon zaujal. Snad přirozenost, nenucenost a naprostá opravdovost Yvonne udělaly své. Irenka byla 

samozřejmě fantastická, jako ostatně vždy. Je zřejmé, že se narodila proto, aby byla vidět (a slyšet). 

Moc se mi líbila v roli hospodské a v roli obchodníka s pohledy. Je to šikovná holka a na prknech je 

jako ryba ve vodě, dokonce i jako pouhá kulisačka. No a chlapci? Marek na mne zapůsobil podobně 

jako hlavní hrdinka (já se tak stydím, že nevím, kdo to je!), tj. naprosto nenuceně a uvolněně. Nevím, 

možná byli oba šíleně nervózní, v takovém případě ovšem bych si přála, aby se i má nervozita 

navenek projevovala jako vrozená suverenita. Daniel Mikeš, ať už kdekoliv se zjeví, je to závan 

čerstvého vzduchu a nespoutané energie. Na jevišti se sice příliš nezdržel, ale to málo, co tam 

napáchal, stačilo bohatě k potýrání bránice. A závěrečné vavříny nemohou patřit už nikomu jinému 

než panu Ulrychovi, který si mne získal především skvělou modulací hlasu. Líbí se mi, jak umí vyčítat, 

popichovat, podsouvat…a to vždy s tou nejlepší možnou barvou a rytmikou hlasu. Abych ale jen 

nechválila, zmíním dva nedostatky Něčeho zvláštního. Za prvé, Irenka umí nádherně tančit (v 
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Zelených očích to byla úžasná vložka), tady ale přišel mi ten taneček ne snad nevhodný, ale určitě 

nadbytečný. Byl to jediný moment, který působil rušivě. Za druhé pak, bylo to tuze krátké 

představení…ale to už tušíte, že není výtka, nýbrž vyjádření lítosti nad tím, že hezké a příjemné chvíle 

vždy uplynou tak rychle… Všechny zdraví a Amcethu hodně dalšího tvůrčího elánu přeje Markéta I. 

(Plzeň, 13. 4. 2006)          
 

* JIŘÍ Č.ULRICH: Furt píšou! 

     Trojka vínomilných postarších plzeňských prozaiků (L. M. + M.Č. + J. Č. U.) obnovila  psaní  

svých povídek na společná témata (viz v asonklubích knížkách pod číslem 106  vydaný triptych 

Rozloučení na téma “stará paní na lavičce v parku”). Prozatím se neví, jak bude zpracován již druhý 

námět současné řady zvaný: “obraz na stěně”. Mohu prozradit jen to, jak napsán nebude. Hle, takto! 

 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Kauzalita a myšák: 

     Obraz by si spokojeně visel na stěně, kdyby dveře měly správně seřízený systém “zavírá sám.” 

Mladá žena v hlubokém předklonu urovnávala ubrus na stole. Bouchly dveře, obraz spadl na 

narafičenou pastičku na myši. Ta sklapla a vylekala myšáka už už olizujícího kousek sýra. Myšák v 

úleku běžel, běžel a začal šplhat do výše. Po čem to šplhal? Po mladé ženské noze. Žena zavýskla, 

vyhrnula si sukni ještě výš a začla kdesi šátrat, v ještě hlubším předklonu. Neuslyšela kroky muže, 

který způsobil bouchnutí dveří. Něco našátrala, aby to vzápětí zmizelo v jejím těle. Nebyl to myšák, a 

proto se nebránila. Byl to muž. Pohlédla na na zem spadlý obraz, dopadl tváří jejího manžela na 

koberec. Neviděl ji, tedy souhlasil. Pak i ovšem ona musela souhlasit. Byla vcelku spokojená.  

     Myšák chvíli pozoroval počínaní ženy a muže na stole pokrytém svátečním ubrusem. Pak kousl 

muže do obnaženého varlete. Kousnutý spadl na zem a  při tom si pochroumal nohu. Naříkal až do 

příjezdu sanitky a ani nepostřehl, že mu zmizela peněženka. 

     Myšák si založil ruce v bok. Další blbeček nepochopil, že já jsem tady určen do funkce 

bodygárda.Žena pověsila obraz na stěnu, natáhla pastičku, myšákovi vyplatila jeho mzdu (však jí to 

dalo práci ho patřičně vycvičit). Pak začala  narovnávat ubrus na stole. V hlubokém předklonu, zadní 

částí k velkému oknu do ulice. Z ní se dal přečíst velký nápis na vyhrnuté sukni: vstupte do našeho 

chrámu rozkoše. 

     Tento plně kauzální příběh s dynamickým pohybem obrazu visícího na stěně se pak opakoval, a to 

nesčíslněkrát, neb i obraz na stěně byl značně otrlý. (Plzeň, 15. 4. 2006) 

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

v Plzni. 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 5. 2006. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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Ason-klub, Knihovna města Plzně, ul. B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

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

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