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

Ročník XV, 2006, letos Listy č. 6 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 113) z 24. 5. Stran 20, 

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

jako barevné bříško Plže č. 6/2006 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÝ PŘÍTELI... 
 

Tři dny nečti a ústa zhrubnou. 

Tři dny nepiš a ruka zeslábne. 
 

(čínské přísloví) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V TERNU. Ve čtvrtek 27. dubna 2006 v 

18:00 hodin jsme díky Simoně Váchalové vyzkoušeli zas další místo k asonklubímu posezení: 

tentokrát to byl denní bar Terno v ulici Kardinála Berana 3. Bylo tam, pravda, trochu hlučno, ale ne 

víc, než v jiných hospodách. Řeč byla o studiu angličtiny na ZČU, o literatuře, Ason-klubu a o víře – 

o víře v Čechách, o víře v nás a samozřejmě o víře v básních. Milan Čechura, Vojtěch Němec a 

Pavel Jonák si rozložili texty a utvořili tichý čtenářský kroužek. I Pavla Přesličková přinesla 

s sebou básně. Vojtěch snil o přestupu z ústecké na plzeňskou fakultu, aby mohl být více s námi. 

Lubomír Mikisek plánoval podrobnosti cesty na Literární Vysočinu do Chotěboře. (Místo manželky 

možná poveze pana Jiřího Č. Ulricha.) Na křídlech fantazie se pak vznášel nad oním “domem plným 

spisovatelů”, který bychom si rádi otevřeli na náměstí, kdyby… Simona Váchalová měla hezoučký 

nový památník. Helena Šlesingerová rozdávala snímky z letošních literárních akcí, hlavně z té 

největší – oslavy patnáctého výročí Ason-klubu v březnu – a zvala na prvního máje na Petřín, kde 

literáti kolem Zory Šimůnkové chystali jarně-poetické čtení. Irena Velichová s Danielem Mikešem 

dolaďovali harmonogram Svobodných 24 hodin, už včetně textu na plakát. Bylo nás deset. Omluvili 

se Vladimír Novotný, Vladimír Bidlo Průcha a David Růžička… Marek Velebný po práci a Radka 

Prokopová po divadle nás pozdě večer v Ternu už bohužel nezastihli… 

 

* SVOBODNÝCH 24 HODIN. Z pátku na sobotu, tj. ve dnech 12. – 13. května 2006, se v plzeňské 

Kulturní kavárně Jabloň v režii Ireny Velichové a Daniela Mikeše uskutečnila “nonstop exhibice 
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umělců a skoroumělců ze západních Čech”. Četlo a hrálo se od večera do rána, od rána do večera a 

ještě déle a celkem vystoupilo na čtyřicet účinkujících… 
 

 

     Od IRENY VELICHOVÉ a DANIELA MIKEŠE: Poděkování: 

     ...chceme  ještě jednou poděkovat všem, co vystoupili na akci Svobodných 24 hodin, navštívili ji a  

třeba i  dobrovolně přispěli finanční částkou... Vám všem patří velké DÍKY a jen tak pro zajímavost se 

vybralo přesně 1.180,- Kč,  které budou předány společnosti Člověk v tísni. S pozdravem Irenka 

Velichová a Daniel Mikeš (Plzeň, 16. 5. 2006) 
 

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

přednesu, neprofesionálnímu divadlu a výrazovému tanci. - D.  M. (*1976) je básník, žije v Plzni a je zaměstnán na 

obchodním oddělení v Železárnách Hrádek (pracoviště Plzeň). Kromě psaní se věnuje neprofesionálnímu divadlu aj. 
 

 

     Od JIŘÍHO Č. ULRICHA: 24 hodin nonstop exhibice umělců 

     a skoroumělců ze západních Čech, která se konala 12. - 13. května t. r., bylo skutečných 

svobodných 24 hodin. Nejenom proto, že  výtěžek ze vstupného byl věnován společnosti Člověk v tísni 

na podporu vězněných kubánských novinářů. V kavárně Jabloň mohl svobodně vystoupit kdokoliv 

s čímkoliv. Iniciátoři akce, pořadatelé a moderátoři Irenka Velichová a Daniel Mikeš, byli výborní. 

Vytvořili výbušnou směs od něžnosti téměř unylé až k drsnosti více než chlapské. Není divu, že 

obecenstvo vybuchovalo nadšením a odměnilo je i všechny účinkující nadšeným potleskem. Široké 

bylo spektrum věkové - od 2,5 roků do více než sedmdesáti - i repertoárové: byla slyšet dobrá poezie, 

dobrá próza, dobrá muzika, vidět a slyšet dobré divadlo. Někdy se vyskytující naivita byla milá, 

mnoho výstupů patřilo mezi špičkové. Každý si z připraveného programu mohl vybrat podle svého 

vkusu. Zvládnout nepřetržitě celý maratón se podařilo jen několika otrlcům. Škoda, že mezi ně 

nepatřil náš kmenový kritik M. Š., mohl by mnohé načerpat a svým slovem a perečkem tu a tam 

pomoci. I já, kdybych věděl, že na mně bude o tom psáti, bych se víc snažil. Takhle jsem si vybíral, 

někdy zcela náhodně, při maratónu nesportovně odpočíval, šel dokonce domů spát a odpoledne se  

ulejval. Takže mohu napsat jen o tom, co jsem viděl, a pouze vyjmenovat, co jsem neviděl (předem 

prosím o odpuštění ty, které jsem opominul či vynechal, tedy nočňátka a odpoledňátka). 

     Z významných hostů vzpomenu jen naši milou Helenu Šlesingerovou, která nám předvedla, jak se 

má číst poezie. 

     Koho jsem viděl a slyšel, řazeno chronologicky: 

     Básnířky a básníky: Martinu Šimánkovou, Irenku Velichovou, Pavlu Přesličkovou, Daniela 

Mikeše, Radku Prokopovou s dcerou, Janu Štilipovou. Evergreenem byla Vana Irenky Velichové a 

Mykologická Daniela Mikeše. 

     Prozaiky: Lubomíra Mikiska v podání Irenky Velichové, Milana Čechuru, Jiřího Č. Ulricha (toho 

jsem pouze slyšel). Rovněž jsem pouze slyšel překlady  kubánských básníků. 

     Hudebníky: francouzské šansony v podání Kristýny Radačevské a Ondřeje Římka, hudební 

exhibici vysoké úrovně Jana Heinla. Zazpíval a na kytaru zahrál i Milan Čechura a kontrastně jemný 

kytarista používající jméno IPU. Jako oživlá poezie tančila Irenka Velichová (něco i na motivy Jana 

Heinla ze hry Krásné zelené oči, kterou uvádí Amceth). 

     František Zatloukal a Irenka Velichová bravurně zahráli ukázku z připravované historické hry 

souboru Amceth: Lvice z Akvitánie,  Jiří Č. Ulrich s Martinou Šimánkovou vnesli absurdní duch 

hraným zadálním a parapsychologickým dialogem Ozvěna. Poněkud zdivadelnit podání prózy se 

snažil Jiří Č. Ulrich ve svém drsném až morbidním Experimentu. Morgensternovy verše v podání 

souboru Chlupatý kaktus oslnily nápaditostí, ladným pohybem krásných dívek i svérázným humorem. 

      A koho jsem propásl a o kom snad napíše někdo jiný: Lucii Farárovou, Markétu Irovou, Martina 

Zajíčka, Michaelu Mikešovou, Janu Menclovou s její flétnou, dialog fiktivní matky s fiktivní dcerou 

Barbory Formanové a Edity Jarošíkové, Jiřího Hlobila, šansony The Graves, Honzu Heinla s jeho 

básněmi, Marka Šnábla, Martinu Zahálkovou, Michala Šípa, Simonu Váchalovou, Kateřinu 

Kašákovou, Šakala, nejmladší účinkující Barunku Ottovou, Lucii Koutnou, Svatavu Heinlovou, Pavla 

Štýbra, Milana Šedivého, Tomáše Makaje a Petra Matějku. 
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     Jako pěst na oko působil čtený projev Fidela Castra. Pro mladé snad absurdní a nepochopitelný, a 

já jsem si s úděsem uvědomil, že podobnými demagogiemi byla moje generace krmena celá desetiletí 

a jak je krásné, že dnes se může každý svobodně a beze strachu projevit, že život se stal zase tak 

nádherně pestrým. A trochu jsem záviděl tomu veselému a nespoutanému mládí, které si při všem 

“řádění” dovedlo zachovat etiku a vkus. O to víc se patří poděkovat neúnavným inspirátorům a 

recitátorům  (a nutno dodat: trochu zásluhou Amcethu i dobrým divadelním umělcům) Irence 

Velichové a Danielu Mikešovi. (Plzeň, 21. 5. 2006) 

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

v Plzni. 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Svobodných 24 hodin:  

     Jabloň byla nejen tentokrát potažena rudým závěsem, ale hleděl na nás fascinovaně a 

charismaticky legendární revolucionář “Che Gevara” z plakátu s krvavou skvrnou. Místo zahájení 

panem Novotným nastoupila trochu improvizace Dana a Irenky v ukázkách kubánské poezie. Těšil 

jsem se hlavně na divadelní vložky Jirky s Martinou a pak ukázku z Eleonory Akvitánské. Jirka i 

Martina byli skvělí, jen Jirka se měl více přesvědčit hmatem ve své roli, aby to bylo autentičtější. 

Jelikož jsem zvolil trochu “úchylný” čas výstupu, cca 01:30 hod., byl jsem zvědav, jak to vydržím, 

zvláště když jsem měl být v 06:00 hod. v práci. Nejdříve jsem si sedl k Jirkovi dopředu, ale pak jsem 

se přestěhoval k ostatním kamarádům z Amcethu kousek od baru. Z hudební části mne zaujaly 

francouzské šansony v podání mladičké posluchačky konzervatoře, při písni od Edith Piaf nebo při 

blues “Summer Time”, jsem dojetím zavíral oči, broukal si a pohupoval se do rytmu, vzpomínal na 

kamarádku, co také tak krásně zpívala, a nechal jsem se unášet snem, že s někým romanticky tančím. 

Perfektně zahrál a zapíval také předtím mladík písničky “Hey mister with Tamburina” a “Times 

there are a changeing”. Snění bylo přerušeno vystoupením Pavly, Martiny a samozřejmě Irenky. 

Během večera byla v černém sáčku, pak odložila sáčko i lodičky, prý bude improvizovat, a jako kočka 

se protahovala pod jevištěm. Ze začátku mi to připadalo jako improvizace, ale pak jsem si říkal, to 

musí umět, ale prý ne: byla to improvizace. Tak tedy klobouk dolů, či cokoliv jiného, jen škoda, že se 

to nějak nezaznamenávalo. Po 23:00 hod. jsem se šel projít a domů odpočívat, ale nešlo to. Před 

24:00 hod. jsem byl zpět a přesně na fascinující rytmický Irenčin taneční blok u věšáku “Pohřeb”, 

který prezentovala na CHOPOJu. To bylo něco tak neskutečného, energického, vzrušujícího i typicky 

“poirenkovsku” cynicky smyslného, že se to nedá popsat. Ta zvláštní hudba, nakrátko ostříhaná 

rebelka Irenka… Po tanci Irenka přinesla ke dveřím věšák a až tehdy mi došlo, že jsem si neměl na co 

při příchodu pověsit bundu. Byla tam jen halapartna a na tu to nešlo. Bouřlivák a nositel čerstvého 

větru a energie Dan Mikeš nás při svém výstupu oblažil básní “Mykologickou”, kdy z klobouku 

vytahoval a okolo sebe rozhazoval jména jednotlivých hub. Rebel Dan vystupoval v tričku se 

stylizovaným obrázkem prezidenta Husáka do podoby Fidela Castra. Mezery vyplnili Dan a další 

čtením pohádek. Šel jsem se radši podívat na dvůr, kde se vášnivě konverzovalo u alkoholu. Poseděl 

bych si nimi déle, ale jak bych pak vypadal v práci! Při pohádkách jsem měl trochu krizi, pak jsem 

vylepšil stav posloucháním Markétky, po které jsem nastoupil s povídkou o změně účesu napsanou 

loni v lázních v Jeseníkách. Jak Markétka popsala svoji motivaci ke čtení po 01:00 hod., bylo to 

trochu “úchylné”, ale zase člověk věděl, že ho nemusí již někteří poslouchat (jako např. spící partner 

Pavly). Mezi čtením pohádek fungovala Irenka jako v divadle v multifunkčních rolích, tj. nejen jako 

moderátorka, recitátorka, kulisačka, ale i s hadrem jako uklízečka.  

     V sobotu jsem chtěl přijít později, ale chtěl jsem se podívat na Simonu od 16:20 hod. Bohužel jsem 

při ní i při IPU docela dřímal a byl jsem schopen spíše vnímat její miniatury, některé vtipné jako u 

pana Čechury. Pak mne z letargie probudila Kašička, která ladila se Šakalem i barvou trika a svým 

angažovaným přednesem nám osvětlila své působení za katedrou a také mne zaujal blok inspirovaný 

zvuky v jejich novém bydlišti. Šakal pak klasicky svým způsobem pojal svou tvorbu z jeho červené 

knížečky a nakonec přečetl drsnou, ale dobrou část povídky z brigády na jatkách. Ještě jsem se 

zaposlouchal do kytarového intermezza a poslouchal Svatku Heinlovou s mikrofonem. Mezitím jako 

nejmladší krásně vystoupila maličká holčička s básničkou a písničkou. Škoda, zrovna mi došel film. 

Sice jsem se těšil na pana Štýbra a Milana Šedivého, ale nějak jsem nebyl už schopen program vnímat 

(omlouvám se účinkujícím, závada nebyla na jejich přijímači, ačkoliv obdivuji nezdolnou energii 
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Irenky a Dana, co nešli spát, byl jsem po práci velmi unaven) a před Luckou jsem prchl dohnat 

spánkový deficit. M. V. (Plzeň, 20. 5. 2006) 
- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a 

momentálně je zaměstnán v pekárně Intersparu. 

 

* 

LISTOVÁNÍ 
 

* VÍTÁME:  
     Básnířku Věru Krausovou (*1960) počátkem května přivedla do knihovny Bedřiška Brůhová. 

Žije v Krašovicích u Trnové na severním Plzeňsku a (díky manželovi) vlastním nákladem vydala 

sbírku veršů Život je klaun (2005) o rozsahu 40 stran nákladu 40 ks.  

 

Věra Krausová 
 

PRAVDA PRAVDĚPODOBNÁ 
 

Nikdy jsem nebyla silná v matematice, 

ale jedno vím. 

Že pravda je přímo úměrná 

úhlu pohledu. 

 

A z úhlu a 

do úhlu b 

může být vzdálenost třeba generace, 

někdy i sto let. 

 

A někdy se úhly zkříží 

a někdy nepotkají 

a tak výpočet pravdy 

záleží na pravděpodobnosti 

a pravdě podobná 

bývá někdy i lež. 

 

 

OSTROV 
 

Život na pustém ostrově, 

ten nebude tak těžký. 

Víš, že nikdo nepřijde 

a že všude půjdeš pěšky. 

 

Nejtěžší je být přítomen 

v davu hlasů a lidí. 

Tisíce očí spatří tě, 

aniž tě jedny vidí. 

 

 

CHOZENÍ 
 

Ač měli doma spoustu hraček, 

chyběl jim malý dětský vláček. 

Bez něj se nikam nepohnou, 

lidé, co stojí, i když jdou. 

 

Jen ten, co ho to někam táhne, 

tak jen ten nikdy nezestárne, 

jak mraky letní oblohou, 

ty také jinak nemohou. 

 

Jsou ti, co stojí někde v koutě, 

ti na film život nevezmou tě, 

lidé, co stojí, i když jdou, 

nikdy se z místa nepohnou. 

 

 

JARO 
 

Lipový květ 

chce dobýt svět. 

A tak se vkrádá 

do tvého límce. 

 

Ulpěl i holčičce 

na sukýnce. 

Dech po něm mi 

trochu voní, 

i když mě líbáš 

pod jabloní. 
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* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* HANA GERZANICOVÁ ČLENKOU OBCE SPISOVATELŮ. Plzeňská básnířka Hana 

Gerzanicová (*1928), která dlouhá léta prožila v Austrálii, byla na jaře letošního roku přijata do 

Obce spisovatelů. Rozšířila tak nevelké řady členů ze západních Čech. Třebaže současná Obec 

spisovatelů sdružuje na 700 autorů, v Plzeňském a Karlovarském kraji z nich dohromady žije a 

působí pouhých 21. - Zatím nejmladším “z našich” v Obci je básník Tomáš T. Kůs (*1978) z Plzně. 

– Zatím poslední sbírkou Hany Gerzanicové je Procházka se slunečnicí (Plzeň, F. S. Publishing 

2006). 

 

* PŘÍBYTKY TOMÁŠE T. KŮSE RECENZOVÁNY V HOSTU. Na sbírku Příbytky (Brno, 

Weles 2005) plzeňského básníka Tomáše T. Kůse (*1978) se v brněnském měsíčníku Host objevila 

už druhá recenze. (Poprvé ji zmiňuje Miroslav Chocholatý v říjnu loňského roku.) V rubrice 

Telegrafické recenze, v článku 3 + 1 aneb V básních se nedá bydlet (Host, r. XXII, 2006, č. 4 z 12. 4., 

s. 96 – 97), se tentokrát kritik Pavel Hruška rozepisuje o “originální imaginaci a precizní práci 

s rytmem” a v závěru hodnotí Tomášovu druhotinu jako “docela zdařilé dílo”. 

 

* MAGNESIA LITERA 2006. V pondělí 24. dubna 2006 vysílala ČT 2 přímý přenos ze 

slavnostního vyhlášení výsledků V. ročníku Výroční knižní ceny Magnesia Litera. Odborná porota 

vybírala z navržených titulů s rokem vydání v tiráži 2005 a hodnotila v sedmi kategoriích. Tentokrát 

jsme drželi palce sbírce Karly Erbové (*1933) Vasquezův jestřáb (Plzeň, Fraus a Středisko 

západočeských spisovatelů 2005), která byla nominována v kategorii Litera za poezii. Bohužel cenu 

(podobně jako vloni Josef Hrubý) nakonec nedostala. Litera pro objev roku připadla Martinu 

Šmausovi (*1965) za románovou prvotinu Děvčátko, rozdělej ohníček (Praha, Knižní klub 2005). 

Martin Šmaus (vítěz Literární ceny Knižního klubu za rok 2004) je absolventem elektrotechnické 

fakulty, v současné době pracuje jako technik v nemocnici, žije s rodinou v Odrách na severní 

Moravě a pro nezasvěcené nemá na první pohled se západními Čechami nic společného. Jenže… 

Martin Šmaus je synem paní Marie Šmausové, která po řadu let působila jako knihovnice Knihovny 

města Plzně na pobočce Újezd, a vyrostl prý na Rokycansku. Knížka vypráví o lidech a cestě. A 

navíc: v závěru hlavní hrdina - cikánský chlapec Andrejko - doputuje až do Plzně…  

 

* HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2006. Poslední dubnový víkend, tj. 28. – 30. 4. 2006 

vyvrcholilo již VII. bienále literární soutěže pro začínající autory Hořovice Václava Hraběte. 

Soutěž je pořádána Městským kulturním centrem Hořovice, městem Hořovice a Gymnáziem Václava 

Hraběte k uctění památky básníka Václava Hraběte (*1940 - †1965), který žil v nedalekých 

Lochovicích a studoval na hořovickém gymnáziu. Práce posuzovala odborná porota ve složení Jiří 

Zizler – předseda (literární teoretik Ústavu pro českou literaturu AV ČR), Miroslav 

Balaštík (šéfredaktor Literárního časopisu Host), Ondřej Vaculík a Dominik Mačas  (redaktoři ČR 

Plzeň) a Jiří Vlček (ředitel Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích). Letos se přihlásilo 142 autorů 

z Čech a Moravy. Průměrný věk byl 19,5 roku. (Z Plzeňského kraje jich bylo 15, z Karlovarského 

kraje 6.) Z toho bylo 98 v kategorii poezie, 71 v kategorii prózy a 18 v kategorii publicistiky. 

Výsledky byly slavnostně vyhlášeny v neděli 30. dubna v klubu Labe v Hořovicích. Jména všech 

oceněných a také almanach vítězných prací jsou k dispozici na webu. Např. v oboru poezie získala 2. 

místo Irena Velichová (*1987) ze Starého Plzence a mezi sedmi oceněnými bez uvedení pořadí se 

objevil i Jiří Nenutil ze Stříbra. V oboru prózy (bez pořadí) zabodoval Ladislav Konečný (*1985) 
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z Mariánských Lázní. Almanach přináší básnickou skladbu Ireny Velichové Pohledy přehrady, 

Lístky z Terezína od Jiřího Nenutila, cituje z textů Kristýny Kracíkové z Líní a Lenky Jakubčíkové z 

Klatov. Více na http://www.mesto-horovice.cz/kulfr.htm. 

 

* VIKTOR VIKTORA UNIVERZITNÍM PROFESOREM. V úterý 2. května 2006 na 

slavnostním ceremoniálu v pražském Karolinu převzali z rukou prezidenta České republiky Václava 

Klause a ministryně školství ČR Petry Buzkové jmenovací dekrety noví vysokoškolští profesoři. Ze 

Západočeské univerzity v Plzni byli hned tři: Ivo Budil z Filozofické fakulty, Jan Škorpil 

z Elektrotechnické fakulty a Viktor Viktora z Pedagogické fakulty. – Prof. doc. PhDr. Viktor 

Viktora, CSc. (*1942) vede katedru českého jazyka a literatury a na fakultě působí od roku 1968. Ke 

jmenování profesorem ho doporučila Vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci. Veřejnosti je 

znám také jako předseda Kruhu přátel knižní kultury, který působí při Knihovně města Plzně. 
 

* JAK SE ŽIJE 1. ROČNÍKU PLZEŇSKÉ KONZERVATOŘE. Tentokrát nejde o pokračování 

známého televizního cyklu, ale... Jak se žije 1. ročníku plzeňské konzervatoře byl název literárně 

hudebního večera, uvedeného ve středu 10. května 2006 v 19:00 hodin v Polanově síni Knihovny 

města Plzně. A je to také název almanachu. Už šestý sborníček v pořadí uspořádala Blanka 

Hejtmánková a prý je zvláštní tím, že obsahuje práce POUZE studentů prvního ročníku. Texty 

osmnácti spolužáků ilustroval Marek Škubal. (Almanach je rovněž k nahlédnutí v Ason-klubu.) 

 

* VHRSTI VYZNAMENÁN V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI NOVINOVÝCH VTIPŮ 

V KANADĚ. Plzeňský literát, kreslíř a autor grafické úpravy Plže Vojtěch Jurík (*1975; 

www.vhrsti.cz), který publikuje pod pseudonymem Vhrsti, byl vyznamenán v VI. ročníku 

mezinárodní soutěže novinových vtipů v Kanadě oceněním Certificate of Excellence. V celosvětové 

konkurenci se mu dostalo uznání jako jedinému Čechovi. Cena mu byla udělena za vtip ukazující 

kreslíře, jehož právě stínají, zatímco on kreslí na zem karikaturu popravčího. Tématem soutěže, 

kterou pořádal National Press Club of Canada v Ottawě, totiž byla tvorba kresleného humoru 

v nebezpečném prostředí, tlak, pod nímž autoři své vtipy často tvoří, samocenzura, politické, 

ekonomické či editorské omezení uměleckého vyjádření. “Je nutné si připustit,” říká Vhrsti, “že 

tvorba kresleného humoru, která u nás bývá často bagatelizována, je na mnoha místech světa velmi 

vážným problémem. A po kauze dánských karikatur, které pobouřily celý muslimský svět, je jasné, že 

může jít i o život.” Soutěž obeslalo 365 autorů ze 47 zemí světa. Jména vítězů byla vyhlášena na 

World Press Freedom Day Luncheon v National Press Clubu v Ottawě a výstava všech oceněných 

prací visí přímo v sídle National Press Clubu v Ottawě.  

- V. J. je členem České unie karikaturistů. Poprvé na sebe výrazně upozornil publikováním v prestižní světové 

antologii protiválečného komiksu Warburger v roce 2003. V témže roce mu byla udělena zvláštní cena poroty 

na 1. mezinárodním salonu mladého komiksu v Bělehradě. Začátkem letošního roku se dostal do sborníku  

Q International vydaného exkluzivně k XX. zimním olympijským hrám v Turíně. V minulosti již jako kreslíř, ilustrátor 

nebo komiksový tvůrce spolupracoval s časopisy Revue Labyrint, Nový Prostor, Moje 1. noviny, Zkrat, Bedeman, K9 

(Ukrajina), Plž aj. Účastní se společných výstav u nás i v zahraničí. 

 

* O CENU FILIPA VENCLÍKA 2006. Básníka Vítězslava Slívu (*1986), studenta Integrované 

střední školy v Chebu, jsme v Ason-klubu přivítali teprve minulý měsíc a už má na svém kontě 

literární úspěch! V sedmém ročníku prestižní celostátní soutěže O cenu Filipa Venclíka, letos na 

téma Umělými ráji se kupuje sezóna v pekle, obsadil v kategorii poezie III. místo. Soutěžil vůbec 

poprvé a konkurenci tvořilo 86 autorů. V kategorii povídky získala zvláštní cenu Kateřina 

Škulavíková z Gymnázia Ostrov. Jména všech oceněných a vítězné práce naleznete na 

http://literarnisoutezocenufilipavenclika.cz. Rozhovor se Slívou si můžete přečíst v novinách (viz 

KUČERA, Vladimír: Uspěl s básní o drogách. = Chebský deník, 2006, 15. 5., s. 9.). 

 

http://www.mesto-horovice.cz/kulfr.htm
http://www.vhrsti.cz/
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Vítězslav Slíva 
 

6 SCHODŮ DO NEBE 
 

vcházím do domu  

ze vchodu  

dým mě ovanul  

chichot a drmolivé mumlání  

oči krví podlitý  

a debaty o hvězdách za příkrovem kouře  

ukrytý  

pomalu blednoucí pocity  

se vytrácejí do noci  

z kuchyně linou se výpary podloudné  

rondo tabletové  

plní empatie  

povinné objímání  

a statisíce koleček  

kolem linky  

vyprávění o  

kapitánu Pikárdovi  

občasné zneužití zářivé dobrotivosti  

(nic víc)  

ve sklepě jsou ukrytý  

zbytky pohřbený  

death metalový skupiny  

po zdech se to hemží satany  

přelití do cizích myslí… výlety do snových 

krajin  

a paneláky skryté za listovím se mění v paláce  

trochu falešné  

hledání akordu  

struny nám schovali  

v prvním patře  

jeví se jisté známky prázdnoty  

z nebe padají krystaly  

všichni tady zdeklovaný  

kartony tuny cigaret  

klepání prsty a mravenčení  

sliznice rozežraný  

nutkavá potřeba manipulace s předměty  

a všeobecně s okolím  

vodopády prázdných slov se překřikují  

konspirační teorie s paranoií  

hledají pevnou půdu mezi mraky  

C17H21NO4  

Éterový hvězdy od stropu se snáší  

Sníh na plicích  

v dýmce smířených tavné kameny  

uhrančivé praskání  

schoulení v rozích duší  

rozdrolení  

ale to mně nestačí tak do poslední  

komory vcházím  

stěny bleděmodrou přetřený  

vytřískaný parkety  

molitany na zemi  

čas je zpomalený  

rozbitý umyvadlo v rohu nakřivo  

pod ním nápis  

“Hrdinové bílýho smetí”  

nehty naškrábaný  

poslední schod do nebe  

pád do pekel  

struny žil jsou rozervaný  

pocity oběšený 

 

* 

FÉNIXOVY CESTY 
 

* DAVID RŮŽIČKA: Jak zlá čarodějnice čarovala nad chudenickým lesem: 

     Letošní první Chudenické kulturně pracovní setkání začalo netradičně v místní restauraci, do níž 

jsem vstoupil oděn v saku a vybaven kravatou. Ne, že by to patřilo k místním zvyklostem, spíše 

naopak, ale jednak jsem se vracel z oficiálního požehnání nově opraveného a zpřístupněného kostela 

v Horšově u Horšovského Týna, a jednak jsem si říkal, že nezvyklá image na nezvyklém místě ostatní 

účastníky akce jistě pobaví i potěší. Nezklamal jsem se. 

     Druhý den už jsem brouzdal Chudenicemi pouze v pracovním. Práce nám šla od ruky a na rozdíl 

od loňské akční nadílky nemůžeme letos nabídnout žádnou akci srovnatelnou s valníkem. Brzdy 

tentokrát držely velice pevně. Také paní učitelka, jejíž škodověnce sto dvacet vloni valníček řítící se 

strání rozbil okénko, si pořídila fiátka, a proto už parkuje docela jinde. Z nudy běhu událostí nás 

vytrhovala pouze práce a podvečerní diskuse se švihovským farářem, která působila zajímavě pro 

všechny zúčastněné strany. Koho nezajímalo duchovno, mohl se alespoň těšit z bábovky, kterou nám 

upekla kastelánka chudenického zámku. Jelikož se diskuse protáhla, očekávaný poslech Dvořákovy 
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Rusalky u Kvapilova jezírka (autor libreta) v blízkém lese byla posunuta až lehce za půlnoc. 

Atmosféra byla silně sugestivní. Měsíček plul po nebi, byť v koutku jezírka, když začala zpívat 

čarodějnice, zastřel si tvář černým mrakem. Z nadšení nás probralo až poznání, že Měsíček na nebi 

vysokém nespolupracuje na dotváření atmosféry naší akce, ale že se docela obyčejně hnusně zatáhlo 

a nastala prudká přeprška. Zachránili jsme se útěkem do opuštěného altánu Kuchyňka, ležícím za 

rusalčí louku. Velkou část noci jsme trávili hleděním otevřenými dveřmi altánu do tmy, přímo na šest 

velkých stromů, nejspíše zakletých dryád, tančících v našem koutě palouku. A do toho opět tóny 

Rusalky. I když druhý den všichni spali… no, řekněme, že docela dlouho, tak sugestivní kulisu ke 

zmíněné opeře asi nikdo hned tak nezažil a nezažije. 

     S Dvořákem, tentokrát ale Petrem, jsme ještě druhý den ještě navštívili zříceninu hradu Liška nad 

osadou Pušperk a slunce sklánějící se k západu bylo definitivní zlatorudou tečkou za naším výletem. 

Nakonec kratičkou fotoreportáž z výletu, od mého nástupu v saku až po ruiny na Lišce, najdete na 

internetových stránkách: http://petr.touskov.net/foto/?album=Chudenice+2006. Informace o 

chystaných akcích pak lze přečíst na www.fenixovycesty.netcafe.cz. (Plzeň, 23. 5. 2006) 
 

 

     AKCE CHYSTANÉ NA ČERVEN 2006: 
 

 
     Pomozme Všem Svatým u Horšovského Týna! Pozor, akce v Horšovském Týně byla z 

technických a časových důvodů přehozena. Jako nový termín byl vybrán první červnový víkend, tj. 

2.- 4. 6. 2006. Jednalo by se o důležitou pomoc zámku Horšovský Týn s převozem cihel do Horšova 

za účelem vybudování malé stavbičky márnice, která by však tvořila určité zázemí pro případné 

prohlídky tamního úchvatného kostelíka Všech svatých. Potřebujeme dát dohromady alespoň malý 

tým, ideálně desetičlenný, který by pomohl cihly přestěhovat. Pro přespolní existuje možnost přespat 

na zámku, odměnou bude prohlídka vedená samotným panem kastelánem, čili kvalita zaručena! 

Samozřejmě, lze přijet i jen a jen pouze na pomoc a hezký bonus odměny si vybrat při nějaké akci 

někdy v budoucnu. Eventuální zájemci nechť píší na fenixovycesty@netcafe.cz. 
 

 
     Několik akcí, které proběhnou na našem bastionu poezie a kultury, hradu Velhartice, a jichž se 

eventuálně budeme moci nějakou formou účastnit (např. pořadatelské služba apod.). Zapište si do 

svých diářů: 
 

 

Sobota 3. 6.  14:00  Středověk na hradě 
Středověké tržiště - představení tradičních řemesel, ukázka gotické svatby - turnaj o nevěstu. 
 

Sobota 3. 6.  21:00  Noční prohlídky hradu 
Noční prohlídky hradu na téma “Oživlé šachové figury” (Tomáš Štítný by vrněl blahem!), prohlídky 

po 30 minutách od 21:00 do 23:00 hodin, omezená kapacita míst ve skupině, doporučujeme rezervaci 

na tel.: 376 583 315. 
 

Sobota 15. 7.  14:00  Velhartické pohádkové odpoledne 
Odpoledne plné pohádek, kejklířských vystoupení a dalších atrakcí. 
 

Pátek 4. 8.  21:00  Romeo a Julie 
Večerní divadelní představení. Vystupuje Teátr Víti Marčíka. 
 

Sobota 28. 10.  14:00  Zamykání hradu Velhartice 
VII. ročník “Běhu o hradní klíč” - běžecký závod ve všech věkových kategoriích, doprovodný 

program, speciální prohlídka hradu, lampiónový průvod. Tradiční akce, u které nesmějí Féničané 

chybět! 
 

A pak možná ještě Fénixí silvestr v zasněžených kulisách krásného hradu… (Plzeň, 23. 5. 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.  

* 
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DEN POEZIE NA VELHARTICKÉM HRADĚ 

 
* Od DAVIDA RŮŽIČKY: Prsty čechráme kadeře hvězdného prachu aneb Vystoupení 

zavedených i nezavedených básníků z Plzně, okolí i jejich hostů: 

     Poslední měsíc školního roku by se měl odehrávat ve znamení velkolepého Dne poezie na 

velhartickém hradě. Akce se letos uskuteční v sobotu 17. června 2006. Doprava tam i zpět jako 

obvykle “básňobusem” zdarma, sraz v 8:15 hod. na parkovišti v Plzni u Pekla, odjezd v 8:30 hod., 

návrat okolo 22:00 hodiny tamtéž. Vzít můžete i své blízké (do obsazení autobusu). Určitě není od věci 

přihlásit se předem Heleně Šlesingerové na mailu: asonklub@kmp.plzen-city.cz, či telefonních 

číslech: 377 201 427, 721 281 635. 

     Na programu budou autorská čtení poezie, případně krátké prózy (cca 5 - 7 minut na vystoupení 

jednoho autora). S hudebním doprovode pomohou Milan Benedikt Karpíšek a Michal Polcar. Mezi 

pozvanými hosty očekáváme pěvecké divadlo Zebedeus, přijet by měl i písničkář Karel Diepold, 

básník a písničkář Václav Žďárský či Honza Schafhauser s Dobrou zprávou a další. Začleněny by 

měly být i tradiční literární přednášky. Rádi bychom letos zapojili více návštěvníky hradu, a proto 

bychom rádi vyslali s každou prohlídkou hradu dva asonklubí básníky, by předvedli své bardské 

umění v bývalé hodovní síni Rajského paláce (tak o tom popřemýšlejte a hlaste se taktéž Helence Š. 

na výše uvedené kontakty). Souběžná výstava by letos měla představit fotografie mladého výtvarníka 

a úspěšného designéra z Nýřan, Jana Rambouska, ve světě webdesignu známého jako mrPixel 

(Ukázky na www.mrpixel.net).  I letos proběhne předání Fénixova poháru. Komu? To ví jen Fénix. 

Stále ještě můžete přicházet se svými nápady. Budou vítány! Závazné přihlášky zasílejte co nejdříve 

do Ason-klubu! (asonklub@kmp.plzen-city.cz, tel.: 377 201 427, 721 281 635, Knihovny města Plzně 

- odd. mládeže, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň). (Plzeň, 23. 5. 2006) 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* 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. Účinkuje Daniel 

Mikeš (*1976) a další. Uvádí Jiří Hlobil. 

 

* V pondělí 5. června 2006 ve 12:00 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 pořad o mládí a tvorbě Karla Jaromíra 

Erbena s názvem Zlatý kolovrat. Připravila Jarmila Cmíralová, účinkuje Ludmila Bednářová. (Pro 

žáky 9. tříd Základní školy v Čapkově ulici v Klatovech). – Hifiklub Klatovy přeje svým příznivcům 

pěkné léto a těší se s nimi na shledanou v nové sezóně 2006 – 2007. 

 

* V pátek 16. června 2006 v 19:00 hodin jste zváni do Kavárny Obratník (Praha 5, J. Plachty 28) na 

další z cyklu Večerů přiměřených depresí. Tentokrát účinkují Ivo Fencl (*1964) ze Starého Plzence, 

Marie Hovorková, Tereza Hejdová a Magdalena Pokorná. Hudební doprovod Marcel Kříž a Kabaret. 

Uvádí Zora Šimůnková. 

 

* Ve čtvrtek 22. června 2006 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve na další společné posezení 

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

* 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 VÝLETY 

mailto:asonklub@kmp.plzen-city.cz
mailto:hifiklub-klatovy@pcse.cz
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* PRAHA – VYŠEHRAD. Kruh přátel knižní kultury, který působí při Knihovně města Plzně, 

pořádá pro své členy a všechny zájemce z řad veřejnosti další jednodenní literární výlet. Tentokrát to 

bude v sobotu 3. června 2006 Praha – Vyšehrad. Sraz na nádraží ČD v 9:50 hod., odjezd v 10:06 

hod. Odborným průvodcem bude prof. Viktor Viktora z Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Není třeba 

se předem přihlašovat – kdo přijde, ten jede. 

 

* PÍSECKO – JIŽNÍ ČECHY. Kruh přátel knižní kultury při KmP pořádá pro své členy a další 

zájemce z řad veřejnosti opět svůj tradiční letní literární výlet. Tentokrát to bude v pátek 14. 

července 2006 Písecko – jižní Čechy. Trasa: Plzeň – Písek – Vodňany – Chelčice – Lomec – 

Černětice – Hoštice – Nepomuk – Plzeň. Odborným průvodcem bude jako vždy prof. Viktor Viktora 

z Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Sraz v 7:45, odjezd v 8.00 hodin od Pekla, návrat tamtéž ve 

večerních hodinách. Cena okolo 300,- Kč (rozdíl při plném a slevovém vstupném – studenti, 

důchodci). Písemné přihlášky s úhradou v plné výši se přijímají až do obsazení autobusu v kanceláři 

Polanovy síně KmP či v odd. mládeže (Knihovna města Plzně, B. Smetany 13 – druhé či první patro, 

305 94 Plzeň, tel.: 377 201 426 – 7). Tiskopis přihlášky můžete získat také v Ason-klubu. 

* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* KNIHA 2006. Výstaviště v Lysé nad Labem u příležitosti III. ročníku Polabského knižního 

veletrhu, který se bude konat ve dnech 7. – 10. září 2006, vyhlásilo literární soutěž na téma Kniha. 

Soutěž je určena dětem i dospělým a bude hodnocena ve věkových kategoriích: děti do 15 let, 

studenti středních škol do 18 let a dospělí nad 18 let. Lze zaslat poezii (max. 8 básní) a prózu (max. 3 

normostrany), v kategorii próza je navíc samostatně vymezený obor fejeton (max. 2 práce), psané 

rukou, na stroji nebo počítači. Porota vyhodnotí a odmění v každé kategorii nejlepší díla. Autor uvede 

jméno a příjmení, věkovou kategorii, adresu bydliště vč. PSČ, telefon, mobil, fax, e-mail, případně 

http://, dále název a žánrovou kategorii soutěžní práce, datum a podpis (formulář přihlášky je ke 

stažení na webu). Uzávěrka je 25. června 2006. Adresa: Výstaviště Lysá nad Labem, Jan Řehounek, 

Masarykova 1727, 289 27 Lysá nad Labem, tel.: 325 552 051, fax: 325 552 050, e-mail: vll@vll.cz 

(do předmětu napište  “Literární soutěž”), www.vll.cz. Vybraní autoři budou v neděli 10. září pozváni 

na slavnostní předání cen, při němž budou jejich texty představeny při veřejném čtení. - V průběhu 

Polabského knižního veletrhu budou rovněž uděleny další ceny: Cena knihovníků za nakladatelský 

počin v oblasti literatury pro děti a mládež, Cena Klubu čtenářů Bohumila Hrabala za  nejlepší 

nakladatelský počin při vydání díla Bohumila Hrabala či za jeho popularizaci, Cena Města Lysá nad 

Labem za nakladatelský počin v oblasti historicko-vědní a historicko-popularizační literatury a Cena 

Výstaviště Lysá nad Labem za nakladatelský počin v oblasti literatury pro hobby. Uzávěrky jsou 10. 

srpna 2006, podrobnosti a přihlášky naleznete na webu. 

 

* CENA JIŘÍHO ORTENA 2006. Nakladatelství a vydavatelství Mladá fronta, a. s. Praha a Hlavní 

město Praha (které přispívá finanční částkou pro vítěze) vyhlašují nový, letos už XIX. ročník Ceny 

Jiřího Ortena. Cílem soutěže je podporovat mladou českou literaturu. Tato cena se uděluje autorovi 

prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, přičemž autorovi nesmí být v době 

dokončení díla více než 30 let, dílo nesmí být v době nominace starší pěti let. Podmínkou je knižní 

vydání díla nebo alespoň otištění jeho podstatné části v časopise během posledních 12 měsíců před 

uzávěrkou soutěže. Autory a jejich díla mohou do soutěže nominovat nakladatelé, veřejné knihovny, 

redakce časopisů, novin, rozhlasu, televize a rovněž instituce, které se zabývají podporou literatury a 

jejím šířením. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení autora, jeho datum narození a adresu, 

název díla, měsíc a rok vydání, jméno, adresu a e-mail nakladatelství a rovněž jméno, adresu a e-mail 

toho, kdo nominuje. Písemné nominace a 5 exemplářů díla je třeba zaslat do 30. června 2006 na 

adresu: Mladá fronta, a. s., divize Knihy - sekretariát, Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 - 

Modřany, bližší informace na e-mailu: biersakova@mf.cz, tel.: 225 276 281, www.mf.cz (na 

mailto:vll@vll.cz
http://www.mf.cz/
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webových stránkách je ke stažení formulář přihlášky). Pětičlenná porota v čele s předsedou (ten 

rozhoduje v případě rovnosti hlasů) zasedne koncem září. Finanční odměna vítězi činí 50.000,- Kč 

(před zdaněním). Výsledek hlasování bude zveřejněn do 31. října 2006, průběžné informace najdete 

na webu. Mezi laureáty patří např. Michael Viewegh, Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav 

Rudiš, Radek Malý, Marie Šťastná a v loňském ročníku Kateřina Kováčová. 

 

* PÍSMÁK 2006. Městská knihovna v Rokycanech vyhlašuje VII. ročník literární soutěže pro děti 

Písmák. Soutěž je určena žákům 5. - 8. tříd základních škol na Rokycansku a věkově srovnatelných 

tříd víceletého gymnázia. Lze zaslat práce o max. rozsahu 3 strany formátu A4. Mladí autoři si 

tentokrát mohou zvolit ze dvou témat: 1. Je mi teprve ...náct, ale o životě už něco vím., 2. Babička mi 

vypravovala, že ... Soutěžící budou při hodnocení rozděleni do dvou věkových kategorií: 5. - 6. třída a 

7. - 8. třída. Autor uvede jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště, školu a třídu, kterou 

navštěvuje. Uzávěrka je 30. června 2006. Adresa: Městská knihovna, Masarykovo nám. 83, 337 01 

Rokycany, e-mail: jana.fruhaufova@post.cz, knihovna@rokycany.cz. Pořadatelé uvítají, pošlete-li 

díla v elektronické podobě. Slavnostní vyhodnocení se uskuteční v sálku městské knihovny v 

prosinci letošního roku.  

 

* LITERÁRNÍ SHRABOVÁNÍ 2006. Městská knihovna Horšovský Týn vyhlašuje X. ročník 

nesoutěžního Literárního shrabování. Je určeno dětem, mládeži i dospělým z Plzeňského kraje od 6 

do 106 let. Lze zaslat veselé, smutné, vážné i nevážné básně, povídky, pohádky, bajky či eseje o 

max. rozsahu 2 strany A4, v jednom vyhotovení, psané na stroji nebo na počítači. Uzávěrka je 30. 

června 2006. Adresa: Městská knihovna Horšovský Týn, k rukám paní Miloslavy Baxové, nám. 

Republiky 102, 346 01 Horšovský Týn, tel.: 379 422 572; http://knihovna.htyn.cz. Máte-li příspěvky 

napsané na počítači, pošlete je zároveň také na disketě, anebo elektronickou poštou na e-mail: 

knihovna@horsovskytyn.cz či knihovna@htyn.cz. (Pořadatelům tím usnadníte práci při sestavování 

Almanachu.) Nezapomeňte uvést jméno a příjemní, rok narození, kontaktní adresu a souhlas s 

publikováním či případnou dramatizací. Ze všech došlých prací bude vydán Almanach a všechny 

práce budou při slavnostní vernisáži vystaveny. Ta se uskuteční na podzim 2006 – přesné datum bude 

účastníkům včas oznámeno.  

 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ BCSA 2006. Organizace BCSA (British Czech and Slovak Association), 

která působí ve Velké Británii, vypisuje také v letošním roce literární soutěž. Soutěž je určena všem 

autorům bez ohledu na věk, národnost, státní občanství a dosažené vzdělání. Lze zaslat práce 

v angličtině, o rozsahu 1.500 až 2.000 slov, pojednávající buď o vztazích mezi Velkou Británii a 

Českou republikou anebo o společenských změnách v České republice po roce 1989. Může jít jak 

o literaturu faktu, tak o beletrii (“fact or fiction”). První cena činí 300 liber, druhá cena 100 liber. 

Uzávěrka je 30. června 2006. Kontakt: BCSA Prize Administrator, 24 Ferndale, Tunbridge Wells, 

Kent, TN2 3NS, England, e-mail: prize@bcsa.co.uk, www.bcsa.co.uk. Více informací na 

http://www.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=2909&preview=yes. 

 

* EPIGRAM 2006. Klub novinářů Brixen a Regionální sdružení Syndikátu novinářů Vysočina, 

s přispěním firmy W.E.L.L. Group, Praha, a dalších sponzorů vyhlašují literární soutěž Epigram. 

Podnětem k vyhlášení je tzv. “Havlíčkovský rok” – na 29. 7. totiž připadá 150. výročí úmrtí Karla 

Havlíčka Borovského a 31. 10. uplyne 185 let od jeho narození. Soutěž je určena všem tvůrcům 

s trvalým bydlištěm v České republice, schopným tímto žánrem reagovat na jevy kolem sebe, a bude 

hodnocena ve třech věkových kategoriích: autoři do 20 let, autoři do 50 let a autoři nad 50 let. Lze 

zaslat max. 15 dosud nepublikovaných epigramů (tj. je krátká veršovaná forma s vtipnou, trefnou 

pointou). Uzávěrka je 7. července 2006 (rozhoduje datum odeslání). Adresa: Klub novinářů Brixen, 

Humpolecká 648, 580 01 Havlíčův Brod, nebo: Regionální sdružení Syndikátu novinářů Vysočina, 

580 01 Havlíčkův Brod, e-mail: syndikat.vysocina@volny.cz, http://www.syndikat-novinaru.cz. 

V prvním kole budou díla posuzovat na sobě nezávisle členové odborné poroty, z vybraných prací 

pak společně, bez stanovení pořadí, vyhodnotí v každé kategorii max. deset nejlepších autorů. 

mailto:jana-fruhaufova@post.cz
mailto:knihovna@horsovskytyn.cz
mailto:knihovna@htyn.cz
mailto:prize@bcsa.co.uk
http://www.bcsa.co.uk/
http://www.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=2909&preview=yes
mailto:syndikat.vysocina@volny.cz
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Příspěvky lze posílat průběžně. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 29. 7. 2006 v hotelu 

Brixen v Havlíčkově Brodě při setkání autorů a novinářů. Nejlepší budou odměněni finančními i 

věcnými cenami. Vylosovaný autor získá pro dvě osoby víkendový pobyt a občerstvení zdarma 

v zařízení Brixen. Následovat budou další aktivity – v červenci/srpnu čtení epigramů v Památníku K. 

H. Borovského v Havlíčkově Borové, v říjnu vydání publikace Epigram 2006, sborníku oceněných 

soutěžních prací s představením jejich autorů, a dále udělení Ceny veřejnosti autorům vybraným ve 

spolupráci s mediálními partnery a Muzeem Vysočina – Památníkem K. H. Borovského, 

v říjnu/listopadu pak komponovaný program Epigram 2006 v Horáckém divadle Jihlava apod.  

 

* TÝNIŠŤSKÝ LITERÁRNÍ PARNAS 2006. KC Týniště nad Orlicí, DDM Sluníčko, DS Jirásek - 

skupina Temno, kulturní komise při MěÚ a starosta města Týniště nad Orlicí vyhlašují v rámci 

Týnišťského divadelního podzimu VII. ročník literární soutěže Týnišťský literární Parnas. Soutěž 

je určena neprofesionálním autorům z celé České republiky a bude hodnocena ve věkových 

kategoriích: a) 15 až 18 let, b) 19 až 25 let, c) nad 25 let. (V letošním roce nebude vyhlášena kategorie 

Cena starosty města.) Lze zaslat poezii a prózu, v každém žánru max. 3 dosud nepublikované a do 

jiné soutěže nepřihlášené práce, psané na stroji nebo počítači, v pěti vyhotoveních. Soutěž je 

anonymní. Příspěvky nepodepisujte, pouze sešijte a očíslujte jednotlivé stránky každé práce. Do 

obálky k textům přiložte lístek se jménem a příjmením, datem narození, písmenem soutěžní kategorie 

a ofrankovanou obálkou s Vaší adresou (čitelně, hůlkovým písmem!). Uzávěrka je 31. července 

2006. Adresa: Jitka Březková, Na Střezině 345, 500 03 Hradec Králové, e-mail: parnas@tiscali.cz. 

Porotci hodnotí práce stupnicí bodů 0 – 100 a prý nejprve hledí na zajímavý obsah, až poté na čistotu 

slohu a formy. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s literárním seminářem a čtením vítězných děl 

se uskuteční v sobotu 4. listopadu 2006 od 9.00 do 13.00 hodin v malém sále KC Týniště nad Orlicí. 

Pozvánky a výsledky Vám budou zaslány poštou. Všem osobně přítomným na vyhodnocení bude též 

předána Ročenka Týnišťského literárního Parnasu, poštou ji pořadatelé nezasílají, budete si ji však 

moci stáhnout na stránkách: http://parnas.zde.cz. Pořadatelé si vyhrazují právo publikovat vítězné 

práce bez nároku na honorář v týnišťském Zpravodaji a v regionálních denících. 

 
 * SPOLEČNÝ SVĚT 2006. Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých ve spolupráci s 
Obcí spisovatelů a za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu a Ministerstva kultury ČR 
vyhlašuje II. ročník literární soutěže Společný svět. - Motto: “Co neprožiješ osobně - tím neobohatíš 
svou zkušenost.” (Lexikon čínského mudrosloví) – Soutěž je určena zdravotně postiženým autorům 
všech věkových kategorií. Lze poslat dosud nepublikované práce na téma volně odrážející osobní 
prožitek zdravotního postižení: prózu o rozsahu 1 – 5 stran formátu A4 (3 – 18 stran v Braillově 
písmu) a poezii o max. rozsahu 5 stran formátu A4 (18 stran v Braillově písmu). Jeden soutěžící může 
přihlásit pouze jednu práci v každé kategorii. Příspěvky lze odevzdat v černotisku (psané na stroji 
nebo počítači), také v Braillově písmu či v digitální podobě. Autor uvede název a rozsah práce, jméno 
a příjmení, úplné datum narození, adresu, telefon, e-mail a typ a stupeň zdravotního postižení. 
Uzávěrka je 31. července 2006. Adresa: Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých, 
Umělecká 5, 170 00 Praha 7, tel./fax: 233 379 196, tel.: 775 209 055, e-mail: kultura@okamzik.cz; 
www.okamzik.cz. Vedoucí akce je Petra Mračková (koordinátorka kulturních aktivit sdružení 
Okamžik). Přihlášením do soutěže dává soutěžící nebo jeho dospělý zástupce souhlas se zveřejněním 
příspěvků na webových stránkách, vybrané práce mohou být po dohodě s autory zařazeny do 
sborníku, popřípadě samostatně publikovány s jinými mimosoutěžními texty v rámci ediční činnosti 
sdružení Okamžik. Práce bude hodnotit odborná porota sestavená ve spolupráci s Obcí spisovatelů. 
Výsledky soutěže budou vyhlášeny na slavnostní akci na podzim roku 2006. Termín a místo konání 
budou včas upřesněny. Autoři vítězných prací dostanou věcné ceny.  

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* NEKULTURA.CZ.  
 

mailto:parnas@xxx.cz
mailto:kultura@okamzik.cz;
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     Od LADISLAVA KONEČNÉHO: Nově vzniklý internetový magazín Nekultura.cz hledá psavé 

redaktory! Proč vlastně Nekultura? Zaprvé to má znamenat, že web nebude jen o kultuře, bude se 

snažit v průběhu času mapovat nejrůznější věci, které by internetového čtenáře mohly zajímat. Něco 

si najdou jak ženské polovičky, tak i ty mužské. Honorář bohužel zatím jako šéfredaktor nemohu 

nabídnout, ale vzhledem k tomu, že společně s tiskárnou Daniel rozjíždíme velkou reklamní kampaň, 

počítám s tím, že jakmile naroste čtenost, přijdou i menší odměny. Zatím mohu nabídnout práci ve 

velkém, dynamickém a poměrně mladém kolektivu, který pohání vidina zářivých zítřků. Pokud vás 

nabídka zaujala, napište na info@nekultura.cz a já Vám ihned pošlu seznam rubrik, marketingovou 

studii magazínu a náhled na design stránek. Těším se na odepsání, Ladislav Konečný (Mariánské 

Lázně – Praha, 10. 5. 2006) 
- J. K. (*1985) je prozaik, žije v Mariánských Lázních a studuje na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze. 

 

* NABÍDKA AMATÉRSKÝM DIVADLŮM. Pražské Centrum amatérského divadla nabízí 

divadlům všech žánrů možnost hrát od května do září 2006 na letní scéně tohoto divadla. Bez 

použití techniky je nájem zdarma. Kontakt: Miloš Samek, Centrum amatérského divadla, Karlínské 

Spektrum, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8, tel.: 222 333 812, 777 343 285, e-mail: 

samek@ddmpraha.cz, http://divadlo.ddmpraha.cz. 

 

* 

LITERÁRNÍ STIPENDIA 

 
* STIPENDIUM HANY ŽANTOVSKÉ 2006. PhDr. Irena Murray-Žantovská a PhDr. Michael 

Žantovský, dcera a syn Hany Žantovské, významné překladatelky z němčiny a angličtiny, se rozhodli 

věnovat Obci překladatelů větší finanční částku na vyhlášení tvůrčího stipendia, jež ponese jméno 

jejich zesnulé matky. Obec překladatelů (OP) proto vyhlásila už II. ročník tvůrčího stipendia Hany 

Žantovské na překlad básnického díla do češtiny. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické 

osoby s adresou pro doručování na území České republiky. Vyplněnou žádost (ke stažení na webu) 

spolu s ověřenou kopií licenční nakladatelské smlouvy může podat každý překladatel, který podepsal 

nakladatelskou smlouvu na 1. vydání svého převodu básnického díla do češtiny s termínem vydání do 

konce roku 2007. (Pokud dílo do tohoto data nevyjde z viny překladatele, je překladatel povinen 

stipendium v plné výši vrátit.) V odůvodněných případech může výbor OP učinit výjimku. Součástí 

žádosti je ukázka rozpracovaného překladu v rozsahu nejméně 200 veršů. Žadatel přiloží také 

originál příslušné ukázky. Výše stipendia činí 10.000,- Kč. Stipendium bude uděleno jednomu 

překladateli. Uzávěrka je 20. června 2006. Kontakt: Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 

120 00 Praha 2, tel.: 222 564 082, e-mail: info@obecprekladatelu.cz, 

www.obecprekladatelu.cz/zantovska.htm. Udělením stipendia není nijak dotčen nárok vítězného 

účastníka soutěže na autorskou odměnu ve výši stanovené nakladatelskou smlouvou. Stipendium 

bude uděleno u příležitosti předání Ceny Josefa Jungmanna koncem září 2006. 

* 

ČTENÍ O PSANÍ 

 
* RUKOPIS - REVUE O PSANÍ. Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa 

Škvoreckého) koncem dubna vydala první číslo nové revue o psaní Rukopis. Šéfredaktorem je básník 

Petr Borkovec. Revue přináší teoretické stati, recenze, zprávy, rozhovory se spisovateli aj., má 153 

stran, jedno číslo stojí 109,- Kč, roční předplatné (3 čísla) bez poštovného a balného 250,- Kč, 

poštovné a balné činí 30,- Kč. Časopis si lze objednat na adrese: Literární akademie, Malovická 2751, 

141 00 Praha 4 – Záběhlice, tel.: 272 773 045, 272 772 003, fax: 272 763 020, e-mail: 

lit-akad@lit-akad.cz, http://www.lit-akad.cz. (Rukopis je rovněž k nahlédnutí v Ason-klubu a ve 

studovně Knihovny města Plzně,  domů si ho lze vypůjčit v odd. mládeže KmP.) 

 

mailto:info@nekultura.cz
mailto:samek@ddmpraha.cz
http://divadlo.ddmpraha.cz/
mailto:info@obecprekladatelu.cz
http://www.obecprekladatelu.cz/zantovska.htm
mailto:lit-akad@lit-akad.cz
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* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Věřme – nevěřme, uvěřme? aneb Římský Erben Suetonius 

 

     Ctěný čtenář promine toto smělé přirovnání, které – jako ostatně všechna přirovnání – potřebuje 

ke své chůzi hůlčičku. Ale Suetonius podobně jako náš Erben byl také přes půl života zavrtaný 

v archivech a knihovnách, také celý život sbíral římské starožitnosti a miloval minulost svého národa, 

i když se nikdy k sepsání “velkých” dějin nedostal. Mimochodem oba byli také právníky. Oba se 

zabývali názvoslovím: ovšem Karel Jaromír věnoval pozornost názvosloví vědeckému pro gymnázia, 

zatímco Gaius Suetonius řeckým nadávkám. Zde – jak je patrno - podobnost končí.  

     C. Suetonius Tranquillus (asi 70 – asi 140 n. l.) také rozhodně nebyl neduživé postavy a vadné 

řeči. Jistojistě to sice nevíme, ale s podobnými nedostatky by tento chudý synek vojenského tribuna 

jen stěží pronikl mezi římskou literární smetánku skandující kalokagathii jako zaklínadlo. Se 

světákem Pliniem Mladším a mravokárným historikem Tacitem tvořil téměř mušketýrskou trojici: 

v ní bych Suetonia přirovnala k ďArtagnanovi, Tacitus by byl vážný Athos a Plinius rozšafný 

Aramis, který mladému Gaiovi vyprosí u samého císaře Traiana přídavek na tři děti, a to prosím tehdy 

zřejmě žádné dítě ani neměl! 

     Mladý Suetonius začínal na římských soudních kolbištích, kde přečkal doby temna. Za Traiana 

dostal na starosti císařské archivy a posléze knihovny (to musela být pro historika žeň!); za Hadriána 

to dotáhl až na císařského tajemníka a osobního přítele velitele pretoriánské gardy (tj. osobní 

ochranky císaře). Kdo ale vysoko vzlétá… A tak oba pohlaváři spolu s dalšími dvořany roku 122 

“padají”- snad kvůli málo důstojnému chování k císařově choti Sabině (jak tvrdí pozdně antická 

Hadriánova biografie). Zda se Suetonius dokázal vrátit do císařské přízně, nevíme. Avšak podobně 

jako mnozí političtí zhrzenci před ním i po něm věnoval své nečekané volno psaní.  

     Suetonius navázal na helénistickou tradici biografií. Římským literárním vzorem mu byl patrně 

římský polyhistor Varro, který nad to také sbíral starožitnosti. Jenže Varro byl fundovaně vědecky 

suchý a toho se Suetonius dopustit nechtěl. Svá curricula vitae kořenil peprnými podrobnostmi, díky 

nimž je dodnes jedním z nejčtenějších římských spisovatelů. Díky němu víme, že Caesar řekl to o 

těch kostkách (I. 32), Augustus chtěl po vojevůdci Varrovi vrátit v Germánii ztracené legie (II. 23), 

Tiberius měl na Capri háje s oživlými Amorky a Nymfami (III. 43), Caligula chtěl prohlásit 

konzulem svého koně (IV. 55), Claudius byl otráven hříbkovou omáčkou (V. 44) a Nero před kulisou 

hořícího Říma recitoval verše o dobytí Tróje (VI. 38). Věřte-nevěřte! Tyhle řádky, milý čtenáři, 

nechtějí být vědecky průzračné, a díky tomu se mohou vyhnout tisícímu prvnímu serióznímu rozboru 

díla, které chtělo pobavit-poučit minimálně půl na půl.  

 

Kdykoli Nero zpíval, nebylo nikomu dovoleno vzdálit se z divadla ani v případě 

nezbytnosti. Tak prý některé ženy při představeních dokonce porodily a mnozí muži, 

kterým se zhnusilo ho poslouchat a jemu tleskat, buď tajně skočili z hradeb, protože 

městské brány byly zavřeny, anebo předstírajíce smrt dali se vynést jako mrtvoly.  

(VI.23) 

     Životopisům zasvětil Suetonius svou literární pouť. Hodně času sice věnoval “sbírání” 

starožitností – psal o odívání, kalendáři, o hrách (také o nevěstincích), ale proslul spisem De viris 

illustribus (Slavní mužové), který posléze napodobí sv. Jeroným, stejně jako životopisec Karla 

Velikého Einhard nebo třeba Petrarka. Z těchto kratičkých medailonků nám dodnes zbylo jen pár 

životů významných literátů a gramatiků.  

     Později - v Životech císařů - Suetonius texty svých biografií značně rozšířil – to když pojednával o 

císařích, u nichž bylo podle jeho mínění třeba vylíčit zvlášť činy dobré (virtutes) a zvlášť špatné 

(vitia). Při svém pohledu na prvních dvanáct římských světovládců, autor sice začíná základními 

životopisnými údaji a končí líčením smrti, celkově ale převládá hledisko věcné: životní epizody tvoří 

jakési rubriky (třeba jako v časopise). Konečné hodnocení císařů nechává Suetonius na čtenářích, 



 15 

třebaže dobře cítíme - snad díky Tacitovu vlivu – odsouzení nehodných nachu císařského: Tiberia, 

Caliguly, Nerona a Domitiana. 

     Sám o sobě Suetonius nemluví, alespoň k nám dnes ne. A z těch několika Pliniových dopisů si 

celý životopis sestaví jen člověk obdařený fantazií. 
 

- 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! 

 
* MAREK VELEBNÝ: Expedice Tunisko 2006 aneb Na česko-tuniské svatbě 32. (13. - 20. 4. 

2006): Trochu u mne v posledních letech zakrněla cestovatelská vášeň, ale když se v Čajírně 

připravovala expedice Tunis 2006, považoval jsem to za výzvu, zvláště když se jednalo o svatbu, ta se 

nevidí každý den. Sice se mi nepodařilo získat volno na 14 dní, čímž jsem přišel o některé výlety, ale 

aspoň týden, wow! Můj první let! Docela jsem se bavil pantomimou posádky o používání masek a 

záchranných vest. Odlétali jsme se zpožděním něco po poledni. Stejně jsem z amplionů v letadle 

nerozuměl moc ani arabštině, francouzštině a angličtině, spíš jen poděkování nakonec. Dvě hodiny 

letu uběhly rychle a docela nás překvapil silný vítr po výstupu z letadla. V hotelu v Nabeulu jsme byli 

cca v 15:30 hod. Část české bandy, co tam přijela o týden dříve, se pídila po tom, jaké jsme přivezli 

jídlo a alkohol. Odpoledne jsme se prošli po poničené pláži a byli jsme ve větru rádi, že jsme měli 

bundy. Večer jsme navštívili rodinu ženicha, kde jsme měli pomáhat při přípravě na svatbu Ivy 

s vařením apod. Ač to byla tuniská svatba, prý si na slavení nepotrpí, a tak jsme přivezli české zvyky, 

holky připravovaly chlebíčky, řízky a bramborový salát. Také jsem sebou táhl asi 7 kg českých 

svatebních koláčků a dvě štoly. Práci v kuchyni jsem spíše přenechal holkám a věnoval jsem se 

s otcem ženicha - učitelem historie ochutnávání tuniského vína v jeho rezidenci v garáži. Jelikož 

neumím moc francouzsky, spíše jsem jen ochutnával víno. Měl tam uskladněno několik van čerstvých 

pomerančů a jahod na svatbu. Ty čerstvé pomeranče, to bylo žůžo. Nakonec jsme při přípravě 

chlebíčků začali zpívat české a moravské písničky, jako “vínečko bílé”, “co jste hasiči”, ale i 

americké tradicionály jako “černý muž pod bičem otrokáře žil” či “buráky”. 
 

     14. 4. Po snídani jsme se vydali do města, lákala nás vůně pomerančovníků a květin, ale 

architektura z prefabrikátů nám připadala trochu nudná. Na hlavní křižovatce “u vázy” (Nabeul – 

město keramiky) jsme zašli do informačního střediska a ukořistili jsme poslední mapku, docela 

sranda ne? V dalších dnech jsme šli ověřit, zda nedodali další, ale jižanská mentalita nezklamala - 

žádnou mapku už neměli. Šli jsme pak trhem, pěkná tlačenice. Byl pátek, hledali jsme velbloudí trh, 

ale nenašli jsme ho, asi to byl spíš ten rozšířený trh keramiky. Odpoledne ve 14 hod. jsme měli být 

zase u rodiny ženicha, svatba byla v 17 hodin. Tak tedy taxíkem. Platil otec nevěsty, vytahoval jsem 

drobné, kdyby potřeboval, vylezu z taxíku a ouha! Druhý den v Tunisku a… jak jsem vylézal z auta, 

vyklouzla mi tam peněženka se všemi penězi a bankovní kartou. Polil mne studený pot a rozklepal 

jsem se představou, co teď, jak ho honit, ten taxíkář neuměl vůbec německy… Chvíli jsem šel po ulici 

a modlil se, aby se ten taxík znovu objevil. Přání se vyplnilo, za okamžik se s jinými pasažéry vrátil. Já 

na něho mával, všechny taxíky byly žluté, byl to on. Vrátil mi peněženku, já mu dal 5 dinárů a oddechl 

jsem si. To by se u nás asi nestalo. V bytě rodiny jsme pomáhali s rovnáním sladkostí, pozorovali 

jsme, jak se hory čerstvých pomerančů mění ve šťávu, a hladoví jako herci jsme čekali, co bude dál. 

Ještě v 16 hod. byl ženich stále v teplákách a tričku. Soňa rozdávala svatebčanům české myrty a 

nakonec chvíli před odjezdem jsme dostali k zakousnutí něco jako naši velikonoční nádivku, ale 

Tuniskou. No jo, on byl Velký pátek. Žádná auta, na poslední chvíli ženich sehnal pár dodávek od 
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kamarádů, tak se nás pět tlačilo v nákladním prostoru dodávky, k tomu řvala na plný kule arabská 

hudba a stavili jsme se ještě v půjčovně videokamer, protože Ivče se kamera rozbila. Ale tohle byla 

jen super 8. Jízda v dodávce byla legrace, brali jsme to jako dobrodružství. V sále radnice pod 

obrazem prezidenta jsme seděli na jedné straně a pozorovali hosty, jednak tradičně oblečené 

berberské typy i moderně oblečené ženy a dívky v evropské módě, proti mně seděla opravdu 

atraktivní holčina. Mili Písačková dělala fotografku a spíš jsme měli starost, zda místní nepohoršují 

její nahá kolena v krátkých šatech. Čekali jsme na oddávající, která sháněla taxík. Z arabštiny jsem 

rozuměl jen “džumhůríja Tunísíja”, jako jménem Tuniské republiky, a pak “sajída” Iva a “sajíd” 

Nasser, manželé, jak se berou jejich jména. Při obřadu tuniské ženy předvedly hlasité houkání, jako 

když indiáni vydávají bojový pokřik. Nakonec přečetla oddávající súru z koránu a všichni místní ji 

odříkávali s ní. Po skončení jsme šli na zahradu radnice, kde bylo připraveno pohoštění ze šťávy 

jahod a pomerančů, sladkosti a každý dostal svatební bonbóny zabalené v krajce. Měli jsme odjet na 

focení k pevnosti do Hammametu. Některé odvezl strýček ve starém rozhrkaném autě do hotelu, další 

jsme šli na taxík. Z ženichovy neschopnosti byla Iva docela na nervy. V Hammametu jsme se fotili u 

moře, v úzkých uličkách u každých dveří, u lázní apod. Šla za mnou holčička a nutila mně kytičku za 

dinár. Po stmění jsme jeli taxíky do hotelu na večeři a pak do ženichova domu. Připravena byla česká 

polévka, bramborový salát, řízky, docela Tunisanům chutnaly. Chtěli jsme stáhnout z internetu české 

písničky, ale k dispozici byla jen arabská hudba. Trochu jsme místní navnadili metanou a fernetem, 

božkovskou vodkou apod. Trochu jsem společnost bavil svými tanečními variacemi na orientální 

tanec. Po večeři jsme ještě ochutnali místní svatební dort a část našich svatebních koláčků. Bavilo 

mne prohlížet si malé děti, jejich černá kukadla, jak si berou koláčky.  
 

     15. 4. Vyrazili jsme po snídani po pláži do centra města, po avenue prezidenta Burghibi. Zašli 

jsme do muzea, ale trochu nás zklamalo, že bylo malé na vstupné 3 dináry. Mili chtěla na hřbitov, tak 

jsme dělali okruh po okraji centra ke hřbitovu. Šli jsme kolem venku sedícího muže, co přehraboval 

hřebíky, Mili ho chtěla fotit, ale nějak jsme ho vyrušili. Viděli jsme také na korbě dodávky oslíky. Na 

hřbitově jsme nechali Mili její fotografické vášni a věnovali se prohlížení Davidovy GPSky. Mili se 

nemohla odtrhnout od focení náhrobků, že jsme ji tam skoro nechali, protože jsme měli pak k Ivě 

přijít na svačinu dojídat chlebíčky. Přivítala nás tetička v tuniském svátečním oblečení a ptala se, jak 

se máme. Večer byly na moři vlny, ale chtěl jsem se vykoupat, tak jsem byl za exota, neboť kolegyně 

Eva stála v teplé bundě ve větru a já vedle ní v plavkách, to kdyby nás někdo vyfotil vedle sebe. Sbalili 

jsme si věci na výlet a jeli taxíky na vlak. Taxikář mi vracel bankovky složené do malých balíčků. 

Tunisankám v čekárně se líbily světlé vlasy Ivčina syna Jakuba. Ve vlaku byla legrace, trochu jsme 

jim tam udělali škatulata hejbejte se. Průvodčí nám vypisoval asi půl hodiny jízdenku pro všechny, 

stále něco počítal, prý si společnou jízdenkou ušetřil práci, jinak by to asi vypisoval celou noc. Moc 

jsem nespal, tak jsem s Evou probíral studia na FHS, neboť jsem zjistil, že studovala také Přední 

východ.  
 

     16. 4. Velikonoční neděle. Ráno před pátou jsme vystoupili na konečné v oáze Metlaoui. Zešeřelé 

hliněné domy s arabskými nápisy, sem tam několik pocestných. Prý je hotel daleko, půl až kilometr. 

Pro místní daleko, ale pro nás cestovatele s krosnami, zase tak ne. Před mešitou zastavila stará 

dodávka a majitel se šel v 5 hodin ráno pomodlit. Hotel byl zavřený, vedle byla stanice četnictva, byli 

jsme u alžírských hranic, tak jsme díky místnímu Nasserovi zkoušeli na hlídače s flintou, zda by nás 

neubytoval na zápraží strážnice, než se hotel otevře, ale poradil nám zabušit na dveře víc. Pak jsme se 

dobouchali. Šli jsme si ještě na pár hodin zdřímnout, neboť nám jel v 10:30 hod. výletní vlak 

“Červená ještěrka” (vlak věnovaný Francouzi roku 1940 Tuniskému bejovi). Byli jsme jediní hosté ve 

velkém hotelu, do této oázy jezdí turisté jen autobusy od cestovních kanceláří. Ráno k snídani bageta 

s datlovou marmeládou a káva. Pro osm lidí bylo šest hrnečků na zmačkaném ubruse, docela jsme se 

bavili. Vykoukl jsem na dvorek, ušlapaný hliněný dvorek, nízké domky, v pozadí minaret,  jako kdyby 
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to bylo namalované. Výletní vlak byl plný turistů, jeli jsme kolem trhu, to byla změna, to nebyla 

civilizace jako v turistickém Nabeulu, okolo vlaku běhali kluci. Z vlaku jsme fotili skály ostošest a 

mezitím dojídali krabici českých chlebíčků, skoro jsme je mohli prodávat. Po návratu jsme spoléhali 

na Nassera, že nám domluví terénní auto na výlet do oáz. Trochu to trvalo, jeden slíbil a pak se 

muselo čekat na jiného řidiče s autem. Kuba mezitím vylezl na strom a dělal další kousky. Několik nás 

čekalo u druhého hotelu na kávě. Přišel místní a francouzsky nás zdravil a podal si ruku. Nakonec 

něco po 14:00 hod. jsme odjížděli terénním autem do oáz. Vzal to zkratkou přes fosfátové doly, 

dokonce před námi kus odstřelili, tak jsme to měli akční. Zhodnotil jsem kamenitou pouštní krajinu 

jako něco mezi Coloradem a severočeskou uhelnou pánví. Po delší době po krušných cestách jsme 

navštívili oázu Mides úplně na alžírských hranicích. Sejít do hluboké prolákliny jsem nechtěl, tak 

jsem radši fotil shora. Místní chasník s oslíkem před námi radši utekl. Mili s Davidem obdivovali 

malý vodopád. Všude prodávali pouštní růže. Další oáza byla Tamerza, která byla zničená záplavou 

v roce 1969 a vedle postavená. Obdivovali jsme vodopád mezi skalami. Pak byla ještě oáza Chebika, 

kde jsme se trochu koupali. Mili fotila žabičky v rákosí a jeden místní nám marně vnucoval trnorepa. 

Cesta zpět byla docela dobrodružná, snad s námi řidič vymetal všechny zkratky za to, že na nás musel 

čekat, skákali jsme s džípem Toyota Land Cruiser po travnaté poušti kolem velbloudů a beduínských 

stanů a ovcokoz (ovcokoza – náš termín pro místní druh ovcí či koz) a v dálce jsme pozorovali hřeben 

Atlasu, který připomínal pravěké ještěry. Večer jsme šli hledat občerstvení. V hospůdce, kde asi 

neviděli cizince, jsme si dali kuře, servírovali ho s olivou, fazolovou omáčkou, hranolky a bagetou. 

Hotel s námi obývala už jen sexuální pracovnice, bydlela v protějším pokoji, odkud byla cítit silná 

vůně parfémů. Všichni byli dost zděšeni z úrovně hotelu, sprch, špíny apod. …(Pokračování příště.) 

(Plzeň, 21. 4. 2006) 

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

momentálně je zaměstnán v pekárně Intersparu. 

 
* VHRSTI: Svět knihy – komiksový sprint: 

     Jistě se v Listech objeví spousta postřehů k letošnímu Světu knihy. Chtěl bych přidat i svůj pohled, 

přestože – nebo právě proto že – bude přece jen trochu odlišný vzhledem k žánru, kterému jsem se na 

veletrhu zejména věnoval. Tedy komiksu, ale zdaleka nejen jemu. 

     V pátek 5. května se kolem desáté dopoledne naháním s komiksovým publicistou a šéfeditorem 

serveru Komiks.cz Tomášem Hibim Matějíčkem na Nádraží Holešovice, od něhož nabývám pár 

čestných vstupenek, a utíkám nejkratší cestou na výstaviště. První program, na který jsem se těšil, 

však přesto nestíhám. Šlo o kulatý stůl na téma “Kreativní edice a dětská kniha” s francouzským 

vydavatelem Thierrym Magnierem, šéfredaktorkou Revue des livres pour enfants Françoise 

Ballanger a Jurajem a Terezou Horváthovými z vynikajícího nakladatelství Baobab. Škoda. A nebude 

to zdaleka poslední program, který prostě nezvládám. 

     Místo toho obdivuji výstavu nejlepších českých ilustrací, dětskou literaturu a komiksy na 

francouzském stánku, nejkrásnější lotyšské knihy, ilustrace Jiřího Sopka a další pozoruhodné 

výstavy. Letmo proběhnu kolem expozice “Češi a komiks”, na němž visí i moje a Hibiho třístránková 

postmoderna “Dnes je divné všechno”.  

     Na diskusi “Od Čtyřlístku k Mateřídoušce” se ptám poněkud plachého šéfredaktora Mateřídoušky 

Tomáše Sudera, jak intenzivně sleduje zahraniční konkurenci, seznamuji se s brněnským vydavatelem 

komiksového Zkratu Martinem Přibylem a společně utíkáme do Literární kavárny na prezentaci 

“Český komiks žije”, na němž právě Přibyl s publicistou Martinem Foretem a renomovaným 

výtvarníkem a spoluvydavatelem Aarghu Tomášem Kučerovským dokládají životaschopnost českého 

komiksu mimo jiné i právě z tiskárny přivezeným sborníkem Czekomiks (z druhé strany obálky 

skromně vykukuje můj “Komiks o komiksu”). Rád se osobně seznamuji i s dalšími nadšenci kolem 
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českého komiksu – publicistou Vojtou Čepelákem a vynikajícím kreslířem, čerstvým absolventem 

AVU Karlem Jeriem.  

     Při další cestě do Literární kavárny potkávám nenadále Vladimíra Novotného, a pak už vybíhám 

schody a ocitám se na téměř dvouhodinové přednášce holandského marketingového experta Henka 

Krainy “Efektivní podpora čtení a prodeje knih”. Ředitel Nadace pro společnou propagaci knihy 

Kraina do detailu představuje jejich ryze marketingový projekt, který funguje v Nizozemsku 

s naprosto úchvatnými výsledky, podílí se na něm knihovny, knihkupci, vydavatelé, ale i vláda, tamní 

šlechta, podnikatelé, veškerá média (včetně těch bulvárních) a třeba i státní dráhy. To je pohádka 

z úplně jiného světa, kterou všichni přítomní sledují s vyvalenýma očima a pokleslými bradami. 

     Ještě dlouho po zavíračce výstaviště pobíháme mezi stánky, dokud nás zřízenci nevyhodí. Pekelně 

mě bolí nohy a jsem opravdu unavený, pročež odmítám setkání komiksových fandů v jakési hospůdce. 

Přesto jdu spát až v jednu v noci a v sedm ráno jsem zase na nohou a v jedenáct už sedím na diskusi 

s autory a vydavateli tří původních českých komiksových trilogií Alois Nebel, Oskar Ed a Basket 

Flora. 

     V poledne se na expozici ruské literatury z nepochopitelných důvodů nekoná prezentace časopisu 

Míša. Zato se u stánku Slovartu seznamuji s legendou světového kresleného humoru Jiřím Slívou, 

vlastně kolegou z České unie karikaturistů, navzájem se vyznáváme z obdivu ke svým pracím  a 

vyměňujeme si kontakty. Pro mě jednoznačně nejsilnější okamžik na festivalu.  

     U stánku Labyrintu (mimo jiné s dosud u nás nevydanými knihami Petra Síse) si nechávám 

podepsat vzpomínkovou knížku od devadesátileté Lenky Reinerové, poslední německy píšící autorky 

v Praze, kupuji si komiksy od Motu a ještě stíhám druhou polovinu besedy s etnoložkou Pavlínou 

Brzákovou o jejích cestách na Sibiř.  

     Ještě přetrpím besedu o Zeleném Raulovi s poněkud sebestředným karikaturistou Štěpánem 

Marešem, s nímž si ostatně po diskusi podám ruku stejně jako s nenadále se objevivší legendou 

dětských obrázkových seriálů Lucií Lomovou. Hibimu a Martinu Foretovi věnuji pohádku O plešatém 

království i s kreslenou dedikací a uháním pryč. 

     Do Plzně se dostáváme v deset večer. Jsem vyčerpaný, ale naprosto spokojený. A to i přesto, že 

jsem nestihl mimo jiné Václava Havla, přednášku o humanitární pomoci Africe, autorku vědy o 

trpaslících tzv. cverkologii Helenu Haškovcovou, prezentaci fotografií z Kuby stejně jako z hlubin 

vesmíru s Jiřím Grygarem, lotyšské loutkové divadlo a prezentaci lotyšského komiksu, přednášku o 

jezuitech u příležitosti 450. výročí jejich příchodu do Čech, kolem Zdeňka Mahlera jsem taky jenom 

proběhl, Thierryho Magniera už jsem zmiňoval, Jana Lukeše, animované filmy Galiny Miklínové 

stejně jako její projekt s básníkem Pavlem Šrutem “Příšerky a příšeři” ani jistě pozoruhodnou 

publicistku Pavlu Jazairiovou. 

     Slovy klasika: “Na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti mrazem, na pokraji smrti vysílením, ale 

stálo to za to!” (Plzeň, 9. 5. 2006) 
- [Vhrsti, vl. jménem Vojtěch Jurík (*1975) je grafik, ilustrátor a prozaik,  žije v Plzni.] 

 
* VHRSTI: Odpověď na kritiku loga Plže Lukáši Weishäuplovi: 

     Pan Vojtěch Jurík promine. A poděkuje za první skutečně věcnou kritiku grafiky Plže v této 

rubrice. (Plzeň, 9. 5. 2006) 

 

* IVO FENCL: Literární testy: 

     Kdo ještě nezanevřel na knížky pro děti, může sám sebe anebo tyto děti vyzkoušet na internetovém 

webu Čítárny (http://www.citarny.cz) v rubrice Knihovna  Znáte dobře knížku. (Starý Plzenec, 15. 

5. 2006)                                    - I. F. (*1964) je básník a prozaik, žije ve Starém Plzenci. 

 

* MATOUŠ VINŠ: Vzpomínka na Radkovice 6. 5. 2006: 

http://www.citarny.cz/
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     Je teplý sobotní podvečer a kola našeho auta již válcují trávu před chalupou Václava Maliny. 

Vašek přijel hned před námi a přijedou ještě další. Všichni jsme ještě před chvílí obdivovali vernisáž 

výstavy “Od země přes kopec do nebe”, na zámku Klenová. Na této výstavě jsou díla 

umělců-cestovatelů nebo poutníků. 

     Ale zpátky do Radkovic. Hned po příjezdu začal Václav vyrábět houpačku a já, společně se svojí 

sestrou Johankou a Václavovým synem Martinem, jsme připravovali oheň. Ale při nošení dřeva se 

stala taková nepříjemná věc, do lesa nám utekl Malinovic pes Ohníček. Volali jsme na něj, ale on se 

nevracel. 

     Chvíli po tom přijeli Pěchoučkovi a hned po nich Pavel Štýbr. Hned po jejich příjezdu Martin 

zapálil oheň a co se nestalo! Do zadních vrátek začal narážet Ohníček. Samozřejmě jsme mu otevřeli 

a pes vběhl dovnitř. 

     Konečně jsme mohli péct buřty. Hned jsem si napíchnul jeden špekáček a chleba a začal jsem péct. 

Pekl jsem i svojí sestře, která se pořád houpala na Vaškově houpačce. Postupně se ke mně přidávali i 

ostatní. Anička Malinová upekla výbornej štrůdl a Pavel přivezl pivo, a tak se z obyčejnejch buřtů 

stala úplná hostina. Při jedení buřtů se rozběhla vášnivá debata mezi umělci. Když Václav dojedl, dal 

mně a Johance čtvrtky a pastely a my začali kreslit. Já maloval tulipánového mužíčka a Johanka 

kreslila nějaký sluníčko a stromeček. Pak jsme to šli ukázat do altánku, kde pokračovala debata. Byli 

jsme pochváleni a darovali jsme to Václavovi. 

     Ale už se blížila sedmá hodina, a tak jsme se začali balit. Naposledy jsme se pohoupali a nastalo 

loučení. Pavel mi ještě přednesl svoji báseň, Pěchoučkovi odjeli a Pavel přednesl ještě jednu a pak se 

rozloučil také a odjel a hned po něm i my. 

     A na závěr, výstava na Klenové trvá až do října, a tak se jeďte podívat, protože je prostě úžasná. 

Matouš Vinš, 11 let (Blatná, 17. 5. 2006) 

- M. V. (*1995) je básník, syn spisovatele Luboše Vinše, žije v Blatné a zde také navštěvuje základní školu. 

 

* VOJTĚCH NĚMEC: Dobrým Čechem býti: 

     Už máte připravené vlaječky? Barvy na tváře, palečky zamáčknuté mezi ostatní prsty? Já ano. 

Naposledy jsem fandil v jedné hospůdce u pivečka (říkám pivečko, protože to je české pivo a já jsem 

Čech!). Měl jsem tváře nabarvené modrou červenou bílou a byl jsem vzteklý, že tyto barvy mají na 

státní vlajce taky Lucembursko, Velká Británie, Island, Norsko, Rusko, Polsko a jiné (Chtěl bych, aby 

státní vlajka České republiky měla barvy naprosto jiné – chci, aby tam byly všechny barvy! Aby naši 

hoši bruslili na ledě a každý na světě by poznal, že to jsme my, Češi!). Hlasitě jsem pískal, výskal, 

třískal do stolu pěstí a byl jsem tam s nimi, byl jsem na ledě, úplně jsem chápal, jak se cítí, když se 

ženou za pukem: nadával jsem na něj, když byl příliš daleko od našich chlapců, miloval jsem ho a 

laskal slovy, když byl pod naší kontrolou. Spílal jsem protihráčům různými slovy, která by tady asi 

byla nevhodná, poněvadž se pohybuji ve společnosti vybrané, a každý z gólů jsem také adekvátně 

hodnotil. Tleskal jsem a tekly mi slzy, zuby mi skřípaly, když se nevedlo, a při každém vítězném 

bruslení se mi v kalhotách udělalo o něco těsněji, jestli ctěný čtenář chápe a promine takovou 

nedokonalost smrtelného těla – ale takhle se to stalo! Pil jsem střídmě, jelikož jsem si chtěl vychutnat 

nádheru naší státní hymny: stoupnul jsem si do pozoru. Všichni ostatní v knajpě se na mě podivně 

podívali, ale já jsem je pohrdavým pohledem donutil otočit hlavu: Psi! Kacíři! Nemravové! To si 

říkáte Češi? Já vám ukáži! A odhodlaně a hrdě jsem civěl na obrazovku, kde jsem spatřoval řady 

vítězného mužstva. Pohled do některých tváří mě inspiroval k vlastnímu výbuchu emocí: slzy se mi 

koulely po tvářích a já byl pyšný na svou zemi, kde jsem se narodil, kde jsem vyrůstal, kde jsem se 

učil, kde jsem jedl, kde jsem spal, kde jsem běhal, kde jsem sedal, kde jsem lehal, kde jsem si hrál, kde 

jsem fandil sportovním výkonům našich krásných nezdolatelných mužstev, rytířů v zářivé zbroji, kde 

jsem sral, chcal, vzlykal, pěnil vzteky! Skončil zápas a já už s povolenými nervy (a údem v kalhotách, 

který už se vyjádřil pár kapkami, ne, nebyla to moč…) zaplatil, poděkoval za pohostinství a odešel se 
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domů vyspat s vědomím, že budu mít krásné sny o ledové ploše a baletu s puky. Ano, už se těším, až se 

utkáme se Švédskem! Obléknu si dres a budu pít jak Dán, aby to za něco stálo. Budu rytmicky tlouci 

do stolu, budu na stadionu a budu vědět, že český národ, na ten svět jen tak nezapomene! (Cheb, 20. 5. 

2006) 

- V. N. (*1983) je básník a prozaik, žije v Chebu a nyní studuje Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem 

(obor čeština – angličtina). 

 
* MILAN ŠEDIVÝ: Šakale,  

     děkuju, jak stoicky jsi přijal mou kritiku a že i nadále, jak se ukázal nedávný víkend, zůstáváš mi 

přátelsky nakloněn jakož i já tobě. Zdravím tě do Plzně. Koičiva. (Dubí, 24. 5. 2006) 

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

knihovník v Regionální knihovně Teplice, nyní působí jako učitel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 3. 7. 2006. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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