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

Ročník XV, 2006, letos Listy č. 7 - 8 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 114) z 6. 7. Stran 20, 

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

jako barevné bříško Plže č. 7 - 8/2006 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Nikde nenajdete poezii,  

jestliže ji nenosíte v sobě. 
 

(Alexandr Sergejevič Puškin) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V BESEDĚ. Ve čtvrtek 25. května 2006 

v 18:00 hodin jsme se sešli už podruhé v kavárně Měšťanské besedy. (Kupodivu se ukázalo, že zdejší 

literáti upřednostňují před prostředím bohémským prostory spíše decentní.) Lubomír Mikisek 

vyprávěl o své práci civilní i té literární a porovnával vlastní tempo psaní s prý rychlejšími Ulrichem 

a Čechurou. Jiří Č. Ulrich poseděl osaměle a početl si v Lekcích tvůrčího psaní Markéty 

Dočekalové, jež vycházely na pokračování v Lidových novinách. Irena Velichová jako vždy dlouho 

před koncem odtančila na trénink. Strašický básník Tomáš Makaj přinesl s sebou hotový rukopis 

malé knížky a zavzpomínal na Jaroslava Šlejmara, který tak nerad osobně vystupuje při autorských 

čteních. Simona Váchalová poprvé pozvala Václava Konopa z Domažlic. Píše básně i prózu a 

v budoucnu by rád v Plzni pokračoval ve studiu. Marek Velebný zavalil stůl spoustou fotografií - 

z vyhodnocení 15. ročníku Literární soutěže studentů západočeských středních škol, z literárního 

maratónu Svobodných 24 hodin v Jabloni a ještě z oslavy 15. výročí Ason-klubu v Knihovně města 

Plzně. Básnířka Markéta Irová se soustředila před státní zkouškou. Pavla Přesličková dorazila 

s přítelem Romanem a zajímala se o výsledky žádosti o grant u ministerstva kultury na vydání její 

básnické prvotiny Mora. Helena Šlesingerová zvala autory na festival Literární Vysočina do 

Chotěboře, seznámila je s prvním číslem časopisu o tvůrčím psaní Rukopis, rozdala letáčky 

s pozvánkami na divadelní představení, které pro ně nechala v knihovně Martina Párová. Radka 

Prokopová jako porotce převzala soubor textů městského kola literární soutěže pro děti Kde končí 

svět, letos na téma Slon a mravenec. David Růžička poinformoval o přípravách Dne poezie na 

Velhartickém hradě a o “básnickém vláčku”, který nás možná v září poveze krajinou poezie a snů… 
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* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JADRANU. Naše červnové posezení se 

odehrálo ve čtvrtek 22. 6. 2006 v 18:00 hodin v Jadranu – Mediterranée a do dějin Ason-klubu 

vstoupilo poznamenané tropickými vedry i mistrovstvím světa ve fotbale. Když se Helena 

Šlesingerová mezi prvními zabořila do nadýchaných polštářů stylové vinárny, nalezla pouze 

zasmušilého Lubomíra Mikiska, jehož literární parťáci Ulrich s Čechurou dali dnes přednost 

kopané či rodině. Ti, kteří s námi nemohli v sobotu do Velhartic, dostali dodatečně propagační 

zápalky s nápisem “Zapálení autoři”, k prolistování sbírku Houpačka velhartického hosta, husitského 

kazatele a básníka Václava Žďárského, novou knihu Markéty Dočekalové Tvůrčí psaní pro každého a 

čerstvé Plzeňské noviny. Simona Váchalová (tentokrát s kamarádkou Evou) věnovala Ason-klubu 

moc hezké DVD se záznamem Chodského poetického jara. Existuje i delší verze na VHS. Irena 

Velichová opět moc dlouho nepobyla. Alespoň jsme jí vyprávěli: třebaže s námi ve Velharticích 

z tanečních důvodů nemohla být, přece tam byla aspoň na fotkách - přikolíčkovaná na síti - na 

výstavě z dílny Marka Velebného. Pavel Jonák si chystá malou knížku a výběr toho nejlepšího ze 

své tvorby přinesl k posouzení. David Růžička kriticky hodnotil Den poezie na velhartickém hradě, 

kde pro mnohé tím nejsilnějším zážitkem bylo autorské vystoupení Daniela Mikeše. Tato vzpomínka 

později odstartovala debatu o vulgarismech v literatuře. Vadí – nevadí? Vladimír Novotný měl už za 

sebou jedno sezení U Chroustů s přáteli kolem redakce Plže. Po chvíli jsme ho zapojili do hry. 

Pokládali jsme libovolné otázky a on nám na ně odpovídal náhodně vybranými Žďárského verši. Jiří 

Č. Ulrich nakonec po prohraném zápase přece dorazil. Marek Velebný měl už první fotografie 

z Velhartic. Lucie Koutná se brzy rozloučila, neboť v Čajírně v Pallovce v ten stejný čas slavili 

“vánoční večer”, a jako poslední příchozí ji u stolu vystřídali David A. Šakal s Kateřinou 

Kašákovou.  

 

* 

DEN POEZIE NA VELHARTICKÉM HRADĚ 
 

* V sobotu 17. června 2006 zorganizoval Ason-klub spolu se sdružením Hrad Velhartice a za 

podpory Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Plzeň, Knihovny města 

Plzně a hlavně Města Plzně už šestý ročník Dne poezie na velhartickém hradě. Hlavní promotér 

David Růžička tentokrát zvolil téma více než poetické: Prsty čechráme kadeře hvězdného 

prachu… A některé to překvapilo. Ne každý asonklubí básník dosáhne ke hvězdám. Ne každý prach, 

co na papíry usedá, je zlatý a je z hvězd. Ale přece jsme čechrali. Básňobus vedený “dopravním 

básníkem” dopravil poety bezpečně na místo a cestou tam i zpět je obdaroval “poezií pro cestující” – 

verši autorů, kteří nejeli: Lukáše Weishäupla a Kateřiny Kašákové. Verše těch, kteří jeli, jsme si 

během dne vyslechli v několika blocích. Představili se zde Jan Schafhauser, Luboš Vinš a Matouš 

Vinš (stále z nás nejmladší, i když už dvanáctiletý), Jiří Č. Ulrich, Kristýna Bartáková, Martina 

Šimánková a Martin Zajíček, Marek Velebný, Vojtěch Němec a Daniel Mikeš, Václav Žďárský, 

Milena Písačková, Radka Prokopová a Pavla Přesličková… A mnoho dalších na jevišti i v hledišti 

tam bylo. Proč ale nedat slovo přítomným? 

 
     Od DAVIDA RŮŽIČKY: Tak tu byl zas. Šestý ročník. Přihnal se jako velká voda. Zajišťovací 

jednotka se ku hradu přiřítila již v pátek v noci, by vše proběhlo hladce a bez problémů. To se 

víceméně podařilo. Když nakonec i  poslední výletník z Básňobusu prošel  hradní branou, mohlo se 

začít. 

     Okolnosti nás letos vyhnaly ven, na palouk před hradní pivovar. Jelikož počasí bylo vřelé a 

krásné, byla to nakonec milá záležitost, nemuset se pařit ve výstavní místnosti, kterou jsme letos 

přenechali svatebčanům. Onen palouk by mohl být pódiem i hledištěm rovněž příští rok, leč bude 

třeba do té doby poříditi nejspíše mikrofon a malou reprodukční soustavičku, by někteří nesmělí 

poetové byli pořádně slyšet. 

     Tyto problémy rozhodně letos neměl v žádném případě Daniel Mikeš, jehož zvučnému hlasu  dala 

vyniknout i skutečnost, že právě neprobíhala žádná svatba s odpovídajícím veselím. A tak báseň o 
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tom, že Daniel “má rád latexové kalhotky a bundy a v nich zapařené (rým si laskavý čtenář doplní 

sám)” se  pravděpodobně nesla zvučně až do údolí s malým městečkem. Znalci místních   reálií začali 

bedlivě pátrat zrakem, nestojí-li blízko sám hradu pán veliký pan kastelán. Naštěstí nikoliv, neb 

zbytek Mikešova poetického pásma byl obsahově v podstatě konzistentní s básní otevírající celý 

cyklus. 

     I když onoho dne zazněla spousta básní dobrých i špatných, nutno poznamenat že Daniel Mikeš je 

v současnosti asi nejvýraznější básnickou postavou Ason-klubu. Kam se hrabe Milan Šedivý, jehož 

něžnou lyriku nosí dívky dokonce po kabelkách! U Milana si všichni pamatují vybraný vycizelovaný 

verš, krásu filigránu básníkových metafor i okouzlení, kterého se jim dostalo dotekem s básní. 

Mikešovy verše si ovšem obvykle pamatují všichni posluchači, a to již hned po prvním básníkově 

autorském čtení.  Kromě večerních diskusí nad Danielovou poezií v hostinci  se mi stalo, že o týden 

později v jedné nejmenované grafické firmě dokázali odrecitovat i mnohem komplikovanější 

Mikešovu báseň “Kolik je chlupů v nose?  Kolik je chlupů v …?” celou a naprosto zpaměti. Ještě třetí 

týden po dni poezie mi kamarádka – účastnice - poslala žertovnou báseň inspirovanou Mikešovou 

produkcí. Mikeš tedy zazářil jako temná hvězda na letním modrém nebi nad Velharticemi. Bezesporu 

si svou tvorbou získal pozornost i osobitou slávu. Možná by se autor přece jen mohl zamyslet, proč 

před ní umístěné znaménko ovšem i ti, kdo v záchvatech smíchu recitují jeho verše, cítí spíše jako 

mínus. 

     Z přednášek zaujal výklad profesora Viktora Viktory o hvězdách v poezii. I když si pan profesor  

doma zapomněl potřebné poznámky, by mohl kvalifikovaně dokládat své hvězdné teorie na verších 

Nerudových, výsledek byl brilantní a tajil dech. Nakonec, nebyl by to den poezie, by profesorovu  

přednášku nebylo možno vyjádřit básní: 

 

*     *     * 
 

Noc, sametová křídla  

sokola nad krajinou snů. 

Hvězdy na perutích 

kreslí mapy imaginárních  světů. 

 

Profesor Viktora  

učí v nich číst. 

 

Noc, středověká žena, 

bílá pleť, tmavý plášť, 

z vlasů si vyčesává světlo hvězd. 

 

Profesor Viktora 

zapisuje létavice, 

dává jim jména. 

 

Noc má dvě oči rarohové, 

ohnivé, Slunce, hledí k ránu, 

studené, Luna, vyhlíží tmu. 

 
     Poté, co někteří vyslechli folk-rockovou  Dobrou zprávu a  zúčastnili se vernisáže fotografií  Jana  

Rambouska alias Mr Pixela i  předávání Fénixova požáru, který letos získal správce Velhartic Petr 

Mejstřík za podporu nekomerční  kultury  i  snahu naučit lidi a zejména rodiny opět “hrát si”,  bylo 

možno spatřit  kouzelnické slovní eskamotérství slovutného literárního kritika a vědce páně 

Vladimíra Novotného, který se i dle svých slov z tématu Dne poezie - Prsty čechráme kadeře 

hvězdného prachu – vykroutil jak Houdini z řetězů ve skleněném sudu naplněném tekutinou. 
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     Do toho bylo možné vyslechnout verše hosta Dne poezie, básníka Václava Žďárského, husitského 

faráře, a to ve dvou pásmech, z nichž jedno už Asoňané neslyšeli, neboť už museli  Básňobusem domů. 

Nu, pokud by někdo po sbírce, ze které básník Žďárský četl, zatoužil, budiž mu vodítkem, že dílo se 

jmenuje Houpačka a lze jej dokonce stáhnout v elektronické podobě i na internetu.    

     Za hvězdu večera ovšem považuji koncert pozapomenutého písničkáře Karla Diepolda z Liberce, 

který zářil kolem roku 1989 na Portách i samostatných koncertech například po boku jiného 

poetického písničkáře, Karla Plíhala. Po revoluci se Diepold na několik let odmlčel, a i když  jeho 

tvorba, nádherné zpívané básně, zazněla docela nedávno i v Českém rozhlase, hodně účastníků 

zájezdu  na Den poezie krčilo rameny, že jim toto jméno nic neříká. Hrstka věrných, kteří zůstali až do 

konce Dne poezie, tedy i koncertu, nakonec byla po zásluze odměněna nebeskou manou  

Diepoldových křehkých a  poeticky okouzlujících textů. Howg. (Plzeň, 4. 7. 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.  

 
     Od LUBOŠE VINŠE: Ač jsou Velhartice akcí vlastně malou, myslím, že to je fajn přečíst a 

poslechnout si pár básní, setkat se s ostatním zdoufalci.  Děkuji všem, kdo se na přípravě a provozu 

podíleli! Dovolil jsem si reagovat takovou drobnou básní. 

 
 

VELHARTICE 2006 
 

někdy mám pocit 

že právě na básni 

stojí svět 

 

se vší svojí tíhou 

výbuchy slasti 

nekonečnou bídou 

 

že musím přestát trýzeň 

upevnit slova přelétavá 

aby nesklouzl zpět 

 

do žárlivých temnot 

chaosu 

do kasemat zvůle 

 

avšak jen 

ve skrytosti samoty 

možno nalézti ji 

 

co osvítit 

 

 

rozumností nelze 

nutno tedy hledat 

tajně 

 

za každou cenu 

 

jinak touha po moci 

tak zhrzeně vlastní člověku 

 

zničí vše krásné 

 

ovládne i zbývající ostrovy 

kde své písně dosud šťastně pějí 

divocí ptáci 

 

proč tedy ale 

tak málo vzruchu 

když objeví se 

 

o pozornost škemrá 

plna dychtivosti 

radost pohledět? 

     Komentář: tohle o Velharticích a vůbec o Asonu jistě neplatí. Tam básničky škemrat nemusejí, 

díky za to! L. Vinš (Blatná, 22. 6. 2006) 
- L. V. (*1959) je básník a prozaik, žije v Blatné, působí jako soukromý učitel angličtiny a překladatel. 

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Autobusem jsme byli na místě docela rychle, jeli jsme něco přes 

hodinu. Před odjezdem jsme ještě čekali na kolegu Němce z Chebu. U hradní brány na nás čekal 

David Růžička s koštětem a Glatterin. Dostali jsme visačky “hradní básník”. V první části jsme měli 

autorské čtení mít v blízkosti hradního pivovaru. Začátek jsem propásl, neboť jsem instaloval 

v podloubí výstavku fotek. Za pomoc děkuji Bidlovi a fotografu Karlovi. Akce mi připadala trochu 

jako festival, bylo to venku pod stromy na trávě, takové neformální. Mohli jsme sedět opřeni o zídku, 
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na trávě či židličkách. Jen venkovní prostředí působilo horší akustikou a někteří mluvili méně či více 

hlasitě. Výrazný byl Jirka Ulrich se svým “rapujícím” příspěvkem nebo Pavla. Autorská vystoupení 

oživoval M. B. Karpíšek s kytarou a čajírník Pepa čajem a medovinou. Přednášky pana Viktory a 

Novotného byly zkráceny, aby byl dohnán časový skluz. Básnická policie Martiny Šimánkové s 

Martinem Zajíčkem odchytávala přítomné s nabídkou párku za báseň. Přepadli mne i po druhé, to 

jsem přečetl Irenčinu báseň z lístečku, ale pak na mne párek již nevyšel. Někteří venku poslouchali 

hudební skupinu a jiní se šli podívat do zámku na vernisáž fotografií Mr Pixela. Pak jsme se 

zaposlouchali do spirituálů skupiny Zebedeus, připomínali mi Spirituál Kvintet. I zpěvák mi hlasem 

připomínal pány Vančuru a Ortinského. Jen to byla trochu křesťanská agitace, což mi vadilo, ale u 

spirituálů se to dalo čekat. Zpět jsme přijeli trochu dříve, po 20. hod., a vynechali jsme poslední 

koncert. Po příjezdu jsem doprovodil Jirku Ulricha na tramvaj. M. V. (Plzeň, 20. 6. 2006) 
- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a 

momentálně je zaměstnán v pekárně Intersparu. 

 

* 

OZNÁMENÍ 

 
* SVATEBNÍ. V sobotu 24. června 2006 v 18:00 hodin se na plzeňské radnici společně “rozletěli do 

světa” básnířka Kateřina Nová a grafik a spisovatel Vojtěch Jurík. (Plzeň, 5. 6. 2006) 
 

 

* 

LISTOVÁNÍ 
* VÍTÁME:  
     Petr Matějka (*1967), člen strašického uměleckého uskupení Prašivina, který pracuje jako 

dělník-nástrojář, se v Ason-klubu objevil už koncem dubna. A rovnou s tlustým rukopisem k vydání. 

Sbírku si pojmenoval Básně z šíleně pomatených snů. Jak moc pomatené sny pan Matějka má, 

nevíme. Jeho básně se však zdají být docela “normální”. Nebo ne? 

 

Petr Matějka 

 

SEBEVĚDOMÍ 
 

Pavouci a brouci 

Též prožívají lásku vroucí 

Mají vrozené pudy 

Nemusejí se bát ostudy 

V manželském loži 

Při souloži 

 

OTÁZKA 
 

Víš, 

že výš 

je snad  

jen nebe? 

 

 

 

ŽIVOTNÍ MÝLKA 

 

V lese šlápnout na hada 

Je životní mýlka 

To kampak 

Se potom hrabou dada 

Umělecká dílka 

 

KOSA 
 

K zemi padla kosa 

Přímo na kámen 

A že byla bosa 

Byl to její ámen 
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PÍPA 
 

Dokud roztočená je pípa 

Cítím se silný jako řípa 

Avšak dojde-li jí dechu 

Únavou padám do pelechu 

 

MOL(L)OVÁ 
 

Když bývám na mol 

Rád korzuji po molu 

Nebo létám jako šatní mol 

Při tónech Osudové v c-mollu

 

 
 

 

     Básnířka Hana Polatová (*1967) se sice narodila v Kladně, ale celý život prožila v Plzni a nyní 

bydlí v Chrástu. Na rozdíl od Petra Matějky tíhne k tradiční lyrice a má prý v šuplíku na šest set 

dosud nepublikovaných básní. 

 

Hana Polatová 

 

*     *     * 
 

Hrdlička s kroužkem okolo lýtka 

chodila světem s žebráckou flétnou, 

z lakomé země zobala smítka, 

kroužek ji tížil, bála se vzlétnout. 

 

Chtěla se napít nebeské vláhy, 

tíživou nožku zbavila kroužku, 

k oblačným výškám vznesla se záhy, 

pila déšť z mraků, po prvním doušku 

 

cítila novou důvěru k sobě, 

velkou jak láska zrozená v květnu, 

po čase dlouhém zahrála opět 

ve vzduchu trylek na štědrou flétnu. 

 

*     *     * 

 
V zahradě jarem kropenaté 

hlučely hlasy rozesmáté, 

vyhládlé ruce býložravé 

stínaly stonky pestrohlavé 

a květiny se nesmály. 

 

Pavouček z rodu protisrstých 

popuzen hladem pětiprstých 

spustil se mezi provinilce, 

svázal jim ruce do kytice 

a květiny se usmály. 

 

 

 

*     *     * 

 
Čekej na chvilku prchavou, 

v níž spící nebe nad hlavou 

upustí hvězdu padavou, 

jež před záhadným zmizením 

nabízí zázrak splnění 

tvých přání na mžik krátký. 

 

Prospíš-li půlnoc bezmračnou, 

přání se plnit nezačnou, 

promeškáš chvilku zázračnou, 

ta uteče ti, běž jak běž, 

do míst, kam za ní nemůžeš, 

a nevrátí se zpátky. 
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* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* KDE KONČÍ SVĚT - SLON A MRAVENEC 2006. Klub dětských knihoven Svazu knihovníků 

a informačních pracovníků ČR vyhlásil v letošním roce už  V. ročník projektu Kdo končí svět, 

tentokrát s podtitulem Slon a mravenec, velké a malé v životě a ve světě. Obr a Paleček, dospělý 

člověk a člověk-dítě, moře a louže, hora a zrnko písku, velkoměsto a vesnička, malé a velké národy, 

skromný domov a širý svět, významné – nevýznamné, podstatné – nepodstatné… V Plzeňském kraji 

se zapojilo šest knihoven z Plzně, Rokycan, Strážova, Horšovského Týna a Starého Plzence. Pro děti 

od první do deváté třídy uspořádaly literární a výtvarné soutěže a objevily 294 malých umělců. 

Porotkyní jednoho z plzeňských kol byla básnířka Radka Prokopová… 

 
     Od RADKY PROKOPOVÉ: Byla jsem porotkyní dětské literární soutěže Slon a mravenec 2006 

a mohla tak malinko nahlédnout do třiceti sedmi dětských duší. Jakožto matka pětileté dcery jsem 

byla na dětské poetično velmi zvědavá. Básní bylo bohužel poskrovnu, děti upřednostnily prózu. 

Škoda. 

     Nejvíce mne oslovily práce těch nejmenších – žáčků prvních a druhých tříd, povětšinou roztomile 

napsané vlastní rukou. Jednalo se výhradně o prózy, doprovázené kresbami.  

     Zuzka Soukupová (O řepě schválně veliké) převyprávěla pohádku o velké řepě, která “vyrostla 

schválně tak veliká, aby se u ní celá vesnice musela skamarádit” (Jak prozíravá řepa! Moudrost 

matky přírody zde očividně předčila moudrost lidí…), Veronika Chladová v próze Slon a včela 

nechala slona, který nepovažoval malou včelku za užitečnou,  pochopit,  “že se vlastně on, velký slon, 

choval jako malý kluk.”  Tématu vzniku kamarádství mezi někým velkým (slon, tygr) a malým 

(mravenec, myš, včela) a poukázáním na možnou užitečnost každého živého tvora bez ohledu na jeho 

fyzickou velikost se ostatně  zabývala většina dětských prací. 

     Mně osobně se v “kategorii” první a druhé třídy nejvíce líbilo krátké povídání O tulipánu 

Jaroslava Kováříka, kde tulipán byl rozhlednou jedenácti broučkům, a nejvíce Kytička smutná a 

veselá Pavly Mixánové, v níž včelka pomohla kytičce najít způsob, jak být užitečnou a díky tomu také 

veselou. 

     Nejčetnějšími účastníky soutěže byli žáčkové 3. a 4. tříd, kde ovšem bylo pro mne poměrně obtížné 

najít nějakou práci vybočující z přehršle bohužel ne příliš fascinujících dílek. Tadeáš Krofta (Svět 

Warhammeru) a Fanda Sova (Záchrana od veverek) překvapili rozsáhlostí svých prací, nelze jim 

upřít bujná fantazie, ale témata mne osobně nezaujala. Rovněž Tereza Pudilová  má zajisté  bohatou 

slovní zásobu, ale ani její próza o královně Říše Magie a Merlinovi nedošla z mého pohledu k žádné 

pointě. Dech vyrážející Story sadisty Sira Scota devítiletého Kryštofa Císaře obsahuje pouhých 41 

slov začínajících od písmena S jako například: stáří, svíčka, sebevražda, sekera, sťal stehno, sanitka, 

sadista. Hle, dětská poetická duše! 

     Z prací žáků 3. a 4. třídy bych ocenila prózu Lev a myš Ladislava Hájka, u něhož mne zaujal 

především roztomilý úvod jinak typické prózy odpovídající tématu, dále netradiční básně Markéty 

Tomáškové  (Tak mi píšou z úřadu /že miluju Milanu /já Milanu nemiluju /to se radši zabiju) a milou 

prózu Tygr a myš Václava Peroutky. 

     Nejstarší zástupci soutěže, žáci šestých tříd, bohužel nikterak nepředčili své mladší “kolegy”. Sice 

“šesťáci” jako téměř jediní vnesli do soutěže poezii,  za zmínku ovšem podle mého stojí jedině Báseň 

o řece a potůčku Michala Mika. 

     Slon a mravenec 2006 byl mou první příležitostí k zamyšlení se nad literárními počiny dnešních 

dětí. Přiznám se, že jsem čekala více fantazie, více her se slovy, více fascinujících objevů kouzelné 

dětské mysli. Více naděje pro náš leckdy ponurý svět. Snad příště. Radka Prokopová (Losiná, 28. 6. 

2006) 
- R. P. (*1970) je básnířka, žije v Losiné u Plzně a působí jako učitelka angličtiny. 
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Stanislav Brož (17. ZŠ a MŠ Plzeň, 4. A) 
CHLAPEC A JEZERO 
 

     Kdysi dávno v jedné větší vesničce leželo veliké jezero. Jednou šel okolo malý chlapeček. Přišel 
k jezeru blíže a vtom si všiml, že na hrázi se udělala díra. Chlapeček si pomyslel, že musí honem pro 
pomoc. Jenže když teď odejde pro pomoc, tak se díra může zvětšit a voda se vyhrne ven. Co potom? 
Bude muset tam do té díry dát prst a tu díru držet. Když se nebude dlouho vracet, tak ho snad půjdou 
hledat. Byl večer, chlapeček byl celý promrzlý a prokřehlý, ale nevzdal se a držel díru dál. V tom 
chlapec uslyšel hlasy. Lidé z vesnice ho už hledali. Našli ho asi po hodině hledání celého promrzlého 
u hráze, jak drží díru. Chlapce odnesli domů do tepla a díru v hrázi zadělali cementem. A tak malý 
chlapec zachránil celou vesnici před potopou. 
 

Tomáš Hrubý (17. ZŠ a MŠ Plzeň, 1. A) 
MRAVENCI MALÍ – VELCÍ 
 

     Mravenci jsou sice tak malincí tvorové, ale utáhnou větvičky a kamínky, které jsou stejně veliké 
jako oni. Taky se říká, že jeden mravenec utáhne několik mravenců. Jiná zvířata se navzájem 
neutáhnou. Takže jsou nejsilnější ze všech tvorů na světě mravenci. 
 

Zuzana Soukupová (17. ZŠ a MŠ Plzeň, 1. A) 
O ŘEPĚ SCHVÁLNĚ VELIKÉ 
 

     Byl jeden dědeček, kterej zasadil řepu. Když vyšel ven, tak se podivil, jak ta řepa vyrostla veliká. 
Dědeček zavolal babičku, ale řepu spolu nevytáhli. Babička zase zavolala vnučku, ale zase řepu 
nemohli vytáhnout. Vnučka zavolala pejska, ten zavolal kočičku, ta zavolala myšku. Nakonec řepu 
vytáhli a všichni si na ní pochutnali. Ta řepa vyrostla schválně tak veliká, aby se u ní celá vesnice 
musela skamarádit. 
 

Barbora Světlíková (17. ZŠ a MŠ Plzeň, 1. A) 
SLON A MRAVENEC 
 

     Byl jeden slon. Byl hrozně protivný a taky hrozně zlý. Neměl rád ostatní zvířata, svým bručením 
každého nakazil. Bručeli úplně všichni. Jen mraveneček zůstal veselý. A víte proč? Protože byl tak 
malý, že ho slon v trávě neviděl. Zapomněl ho svým bručením nakazit. 
 

Nikola Pašková (17. ZŠ a MŠ Plzeň, 1. A) 
DŮLEŽITÝ HRÁŠEK 
 

     Byl jeden hrášek, byl strašně malý, ale zato hodně užitečný. Prozradil pravou princeznu. Kdyby 
nebyl hrášek pod matrací, princ by se třeba špatně oženil. Neměl by pravou princeznu. A král by zase 
neměl ta pravá vnoučátka. 
 

Jan Kovářík (17. ZŠ a MŠ Plzeň, 1. A) 
O TULIPÁNU 
 

     Byl jednou jeden tulipán a na něm 11 broučků. Ten tulipán byl pro broučky jako rozhledna. Viděli 
z tulipánu stromy, ptáky, louku a lidi a ty stromy, kaštany a jabloně, právě kvetly. Bylo totiž jaro. 
Tulipány se ani jindy dívat nemohou, po jaru usnou v zemi. 
 

Pavla Mixánová (17. ZŠ a MŠ Plzeň, 1. A) 
KYTIČKA SMUTNÁ A VESELÁ 
 

     Byla jedna kytička a ta kytička se neuměla smát. Neměla proč. Najednou kolem letěla včelička, 
blíž a ještě blíž, až najednou na kytičku usedla. Smutná kytička řekla: “Nech mě.” Ale včelka povídá: 
“Když mě vyženeš, zůstaneš smutná kytička. A já nebudu dávat med, když mi nedáš napít tvé šťávy.” 
“Tak se trochu ode mne napij,” řekla ty kytička a usmála se. Kytičce bylo hned veseleji. Vlastně 
veselé byly obě, kytička i včelička. Uvědomily si, jak jsou dohromady důležité a užitečné. 
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FÉNIXOVY CESTY 
 

* FÉNIXŮV HORŠOVSKOTÝNSKÝ ROZLET. 

 

     OD LUCIE KOUTNÉ: Horšovský Týn (6. 6. – 7. 6. 2006): 

     Přestože to vypadalo, že pojedou jen tři lidi, nakonec se nás v sobotu na nádraží sešlo pět. Není to 

až tak špatné – byly volby, jiné akce atd. Předem chci podotknout, že ti, co s námi nejeli, o hodně 

přišli!  

     V Horšovském Týně jsme se napřed podívali na kostel sv. Apolináře, místo naší práce. Hezký 

kostel – gotický, barokně přestavěný. V interiéru – růžovobílé stěny, barokní oltář, velké obrazy z 19. 

století. Seznámili jsme se s panem farářem. Byl oblečen ve svém kněžském obleku. Vypadal zapškle a 

moc se nesmál, ale první dojem nemusí být vždy správný. Později jsme se přesvědčili, že je docela 

přátelský a že má smysl pro humor. Jen je prostě moc hubený a potýká se s různými starostmi, např. s 

tím, že do kostela chodí málo lidí. Obvykle tak pět. 

     Pan kastelán nás odvezl na zámek, kde jsme si u kulatého stolu vypili kafe. Starý nábytek byl 

kombinován s replikami, a tak na první pohled vypadalo vše staré. Tyhle místnosti, jakoby předsíně 

zámku se používají při svatbách. Líbila se mi i malá místnost s velkým oknem do oblouku, díky němuž 

se celá topila v světle. Uprostřed stál stůl se čtyřmi židlemi. Na stěnách visely obrazy a fotky. Měla 

jsem radost z toho, že se mi splní jeden z mých snů – budu alespoň chvíli bydlet na zámku.  

     Pan kastelán mluvil o památkách, tedy hlavně o té jedné – o zámku. Říká, že má jedné památky až 

nad hlavu. A není se co divit, mít na starosti zámek v Horšovském Týnu dá dost práce. Nechali jsme si 

baťohy ve svatební síni a vzali si jen svačiny. David si vzal i foťák. Naložili jsme nářadí a jeli do 

kostela sv. Apolináře. Likvidovali jsme pavučiny a prach. Pavučiny jsme strhávali dlouhými 

bambusovými bidly. David Růžička vylezl na velké štafle a smetákem pucoval obličej Madoně. Co si 

asi myslela? Divím se, že se nechechtala, jak ji David šimral. Vzal i andělíčky. Zřejmě není moc lidí, 

co mohou říct, že se dívali Madoně z očí do očí. Běžný návštěvník kostela se na ni dívá zdola nahoru. 

A kdyby David ze štaflí spadnul, mohl by říct, že viděl všecky svatý a byla by to pravda. Bavilo mě 

očišťovat kamenné tváře na pilířích. Komu asi patřily? 
     Na dvě hodiny jsme se vytratili z kostela, kvůli mši. Zajeli jsme zatím do Horšova podívat se na 
kostel Všech svatých. Krásný, nově opravený kostel. Měl štěstí – dostalo se mu peněz na opravu. Ale 
ne každý kostel dopadne takhle hezky. Je spousta kostelů, které stále pláčí, protože chátrají a nikdo se 
o ně nestará. Jeden takový jsme viděli v Srbech. Zchátralý, v hrozném stavu. Poničený oltář. 
Vypadává zdivo. Kostel naposled fungoval někdy po 2. sv. válce. Vypadá to, že ho i poničila povodeň. 
Na podlaze je jen hlína, dlaždice jen na pár místech. Za oltářem našel pan kastelán oltářní obraz, 
teda to, co z něj zbylo - cáry plátna. Měla jsem z kostela divný pocit. Ta beznaděj. A přitom to kdysi 
musel být moc hezký kostel.  
     Vrátili jsme se do kostela sv. Apolináře. Luxovala jsem “hrob Ježíše Krista” v kapli. Hlavně jsem 
likvidovala hromádky od červotoče. Dřevěné staré vyřezávané ozdoby mu zřejmě zachutnaly. Tomu 
člověk nevymluví, že ty dřevěné sochy, oltáře atd. tam nejsou pro něj. O červotoči jsme s panem 
kastelánem taky mluvili. Zneškodnilo by ho ozáření v Roztokách, ale to by bylo drahé. Zase ty peníze, 
vždycky se to zastaví na penězích.  
     Měli jsme pak tak trochu špatné svědomí, že jsme toho na kostele nestihli udělat víc, ale za jeden 
den se asi víc nenadělá. Alespoň víme, co znamená, když se řekne: “Tady je práce jak na kostele.”  
     Po večeři jsme měli prohlídku zámku, ale takovou jsem v životě nezažila! Výborná! Trvala dvě a 
půl hodiny a dozvěděli jsme se mnohem víc než při běžné prohlídce. Pan kastelán má opravdu velký 
přehled a o zámku toho ví hrozně moc. Vše o stavbě, historii, interiérech, užitém umění, různé 
zajímavosti atd.  
     V neděli, po pozdní snídani jsme šli s panem kastelánem do cukrárny. Zjistili jsme totiž, že má 
sladké rád, a tak jsme si ho dovolili pozvat jako poděkování za to, že nám tak hezky povídal o zámku.   
     Čekala nás další prohlídka – venkovní. Věž kostela sv. Petra a Pavla, odkud je nádherný výhled na 
město. Pak jsme šli směrem k zámeckému parku. Prohlídka parku – dříve tu byla renesanční zahrada. 
V jednom svahu je ukryta původní zámecká lednička. Je mnohem větší než současné ledničky. Je to 
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spíš taková špajzka, kamenná malá místnost. Prohlédli jsme si raně barokní kapli, škoda, že se 
nedochovala ve své původní kráse. Cestou dál je gloriet. Taky zchátralý. Dole byla přistavěna dvě 
patra s krby. Nakonec jsme viděli tři rybníky, okolo nichž rostly různě barevné rododendrony. Těch 
tam bylo vysázeno víc, ale nenechavci se jich ujali. Za pozornost stojí též dřevěný most. Potřeboval by 
nový nátěr, ale jinak je moc hezký.  
     Nakonec jsme si ve svatební síni vzali naše zavazadla a zamířili na vlak. Jsem moc ráda, že jsem se 
mohla zúčastnit, celý ten výlet se mi moc líbil! (Plzeň, 11. 6. 2006) 

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

v Plzni a nyní pracuje ve zdejším muzeu. 
 

     Od DAVIDA RŮŽIČKY: 
     Fénix přilétá. Výlet do Horšovského Týna byl druhou letošní Fénixovou víkendovou výpravou. 
Protože se nás nesešlo tolik, abychom přehazovali avizované cihly, zvolil pan kastelán náhradní cíl. 
Úklid kostela sv. Apolináře, nádhernou gotickou stavbou s renesanční věží. Zachovaná torza chrličů 
se  připravovala k pomyslnému výskoku, aby nás mohla rozsápat, ale jako by je neviditelné slovo 
navždy připoutalo ke zdivu kostela. Napjatí a nepřátelští strnuli navždy v čase. Stačilo by jen 
mávnout, změnit význam toho mocného slova… a co by s námi, nebohými brigádníky, bylo. 
Nejdochovanější  chrlič se děsivě šklebí jako odporná opice. Představuje ďábla, jemuž se někdy říká 
právě “opice boží”, neboť se snaží Hospodina napodobovat, aniž by měl jeho moc. Trochu nás 
uklidňuje skutečnost, že jedeme kostelu  pomoci, a tudíž není třeba démony pouštět z neviditelného 
řetězu.  
     Po úvodním kafi v kastelánově kanceláři jsme se pořádně vyzbrojili čistícími prostředky, obsadili  
vozidlo a vzali kostel útokem. Psali jsme pak poezii všedního dne rukama, nohama i vlastními těly. A  
byla to poezie  epická,  převážně hrdinská! 
     Akční jednotka Blasfémie zasahuje. Název Akční jednotka Blasfémie vymyslel pro Fénixany 
účastnící se bohulibých prací Domaslavský Beňo a to po vzoru baletní jednotky Křeč. Narážel tím na 
naši zálibu fotografovat se při našich pracích ve všemožných pozicích, kostely či torza oltářů 
nevyjímaje. Pravda, inspirací k nápadu mu byl asi Mírův barokní andílek s mobilním telefonem 
v buclaté ručce, jemuž jsme se smáli  při docela jiné brigádě, ale zásah v Horšovském Týně měl 
rovněž svůj půvab. 
     V podstatě musím přiznat, že nechápu, proč katolická církev zaznamenává údajný odliv členů. 
Myslím, že tolik legrace jako v kostele jsem v životě ještě nezažil. Zatímco lidé marně ubíjejí čas i 
nudu v pochybných zábavách nevalné hodnoty, v kostele by se zasmáli mnohem víc, levněji a ještě by 
po nich zůstala  užitečná práce.  
     Zatímco kastelán zápolil s elektrickým rozvodem kostela, který vykazoval znaky amatérského 
kutilství z dlouhých let socialismu, asi tak v intencích filmu Zapomenuté světlo, kdy se nějaký katolík 
elektrikář – amatér nerozpakoval, snad ve víře, že je chráněn vyšší mocí, zasahovat i do připojení 
hlavního rozvodu na veřejnou síť. Žertovným výsledkem bylo, že v kostele svítilo vždy něco jiného, 
než mačkatel vypínače čekal. Hrátky s vypínači a drátky metodou pokus – omyl nakonec vyústily ve 
vyčítavý výkřik kostelnice: “Vždyť jste zhasli věčné světlo!”  Kastelán se provinile usmál, hmatem ne 
nepodobným gestu Všemohoucího z Michelangelových obrazů věčné světélko opět rozžal a jal se 
volat mobilem profesionály energetiky. Po chvíli dorazil jeden ochotný muž v montérkách a během 
několika dalších hodin jsme tu a tam zahlédli jeho čím dál tím více zachmuřený obličej, než všechny 
vrásky nakonec zaplašila viditelná úleva: “Tak teda takhle dlouho jsem v kostele ještě nikdy nebyl,”  
vyhodnotil svoji misi elektrikář. Nicméně, po jeho odchodu stačilo zmáčknout příslušný vypínač – a 
bylo světlo, brigády den prvý. 
     Příslušníci Akční jednotky Blasfémie zatím statečně válčili se špínou a s pavučinami. Dívky čistily 
prostor v dosahu normálního koštěte, my, muži, jsme po způsobu akrobatů či kouzelníka Arnoštka 
z Rozmarného léta balancovali vysokým prostorem chrámu s několikametrovým    nástrojem 
složeným ze dvou  několikametrových bambusových tyčí na konci opatřeným košťátkem. Největší 
Achillovou patou této činnosti byla snaha očistit od pavučin vysoká gotická vitrajová okna, aniž by je 
tyčový manipulátor vysklil. Vrcholným číslem pak bylo čištění nečistot žebroví kněžiště se zmíněnou 
tyčí na vrcholu obyčejných malířských štaflí. Leč, jeden z pavouků se utábořil za klenákem. Stačilo 
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deset patnáct čísel a vítězství by bylo naše, jenže pokusy stoupat si na vrcholu štaflí na špičky a 
manévrovat s tyčí znamenalo riskovat vlastní život, celistvost okna či červotočem prolezlého oltáře.  
     Nakonec ovšem přišlo vítězství! A to v podobě manžela paní kostelnice, který přivezl třímetrový 
hliníkový elektrikářský žebřík! Druzi ve zbrani, spojte ruce a držte žebř, pavouku, třes se! Chudáčka 
pavoučka jsme nakonec našli utopeného ve vodě v křtitelnici. Místní obyvatelé si naší práce 
považovali. Akční jednotka totiž pronikla i tam, kam spoluobčan nad šedesát let ani se žebříkem 
nedosáhne. 
     Jako bonus jsme tedy směli ještě očistit oltář a nevyčistitelný křišťálový lustřík, který raději 
dobrovolně odhazoval cinkrlátka, než by se nechal umýt. 
     Byl jsem v nebi. Čištění oltáře připadlo na mne. Paní kostelnice po úspěšném souboji s pavoukem 
usoudila, že kdyby se po čtyřiceti letech oprášila velká socha Madony, starostmi a časem zešedlou 
tvář Bohorodičky by  opět oživil ruměnec na bělostné líci. I stalo se. Po hliněném žebři jsem vystoupal 
na  úroveň dřevěných oblaků,  pozdravil se napravo se sv. Petrem, nalevo se sv. Pavlem a teprve pak 
pohlédl do očí Madony. Byl jsem v nebi.  Z důli kostela se ozval smích a cvakaly fotoaparáty. 
     Přejet Madoně tvář koštětem, které mi vrazila do rukou kostelnice, to není jen tak. Nejdříve jsem 
tedy zdvořile přejel koštětem Madonino čelo. Nic nenamítala. Pouze se zvedl obláček prachu. Do 
obličeje jsem se dal s větší vervou. Madona klidně upírala zraky na vše, co dělám. Dole se smáli 
Fénixané a paní kostelnice klopila zraky k nebesům. A nebyla to práce jednoduchá. Stačilo koštětem 
zavadit o některého drobného barokního andělíčka a ten polekaně zatřepal křidélky. Nebo to působil 
uvnitř skrytý červotoč? Nakonec jsem zdárně očistil Madoninu tvář, korunu i roucho. Následovali 
poletující andělíčci, Petr i Pavel a úplně nakonec bosé dřevěné nohy světců. Přijedete-li tedy do 
Horšovského Týna, Panna Maria od svatého Apolináře teď prozařuje přítmí kostela světlostí svojí 
tváře právě díky Fénixovým cestám! 
     Díky tomu paní kostelnice nakonec přežila i spoustu výkřiků jako Ježíšmarjá, Jéžišikriste či 
Marjápano nebo Panebože, kterými akrobat na štaflích substituoval docela jiné příhodné výrazy, 
které jej spontánně napadaly, kdykoliv hrozilo, že se i s koštětem zřítí do samotného oltáře, nebo 
alespoň urazí andílkovi nechtěně křidélko.  
     Fénixovo cestování. Po té, co při sledování drátků pan kastelán objevil, že v útrobách jednoho 
z bočních oltářů se nachází ukrytá jeskyně Božího hrobu, kam se o Velikonocích ukládá dřevěná 
loutka představující Ježíše Krista, jakýsi antipod Betlému. A to jsme původně do oltáře měli ukrýt 
spousty nepotřebných zpěvníků, které překážely ve staré barokní zpovědnici. Nyní tedy mohou nový 
objev Horšovskotýnští během Velikonoc opět používat. Knížky jsme nakonec uklidili na barokní 
kazatelnu, kterou dozajista nikdo už používat nebude, a tím uvolnili zmíněnou zpovědnici. K potěše 
kněze už tedy nebude zapotřebí používat podvěžní provizorium, připomínající nedodělanou koupelnu 
s žárovkou visící ze stropu či temnou výslechovou místnost STB. Milý farář přešel s úsměvem i 
vydechnutí: “Páni, tady by se dal točit nějaký americký akční horor!” Nyní se tedy v Týně bude 
zpovídat lépe a radostněji. 
     Za odměnu nás tedy pan kastelán vzal ještě na  výpravu do kostela v Horšově u Horšovského Týna 
a do jiného kostela o kus dál a blíže hranicím, který ovšem musel probudit soucit i v největším 
ateistovi, neboť byl celý vykradený, rozbitá okna smutně slepá, zařízení rozbité, zdivo narušené. Ani 
bílá fasáda průčelí, nahozená nedbale kýmsi milosrdným, nedokázala zamaskovat obraz zkázy. 
Kastelán doufal, že  má na zámku  zrestaurovaný obraz z nástavce oltáře, neboť formátem i rámem se 
podobal patřičnému otvoru, ale pak jsme všechny obrazy našli na zemi, poničené téměř k nepoznání. 
Smutně jsme se vraceli k Týnu. 
     Fénixova odměna. Navečer jsme se odměnili chutnou večeří ve společnosti hovorného kastelána. 

Ten nás poté vzal na zámeckou terasu, kam se noha běžného návštěvníka prakticky nedostane. Odtud 

jsme pozorovali městečko v podvečerním modrošeru a pozorovali Slunce zapadající za obzor a 

rozžehující se  plynovou punčošku Měsíce. 

     Po té nás kastelán vzal na noční prohlídku hradu i zámku, krásnou a naprosto vyčerpávající, takže 

jsme slastně unaveni upadli do postýlek v Bílém pokoji nad zámeckou branou. Zde tedy bylo Fénixovo 

víkendové hnízdo. 

     Ráno jsme pozdě vstali, posnídali a pozvali oplátkou kastelána do cukrárny. Ten nám oplátkou 

vyprávěl všeliké zajímavosti z historie i současnosti zámku a po té následovala velká prohlídka 



 12 

zámeckého parku. V Horšovském Týně se nám natolik zalíbilo, že jsme rozhodně po brigádě za sebou 

nespálili mosty, leč chceme dřevěné mostky v zámeckém parku v měsíci srpnu přijet pomoci natírat. 

 
 

* PROGRAM FÉNIXOVÝCH CEST NA PRÁZDNINY. V červenci asi proběhnou Fénixovy 

prázdniny, o to víc  bychom si rádi vše vynahradili srpnem. 
 

     4. srpna bychom  rádi navštívili Velhartice, kde s divadelním kusem Romeo a Julie vystoupí 

oblíbený divadelník Víťa Marčík se svým nezapomenutelným elektrickým teátrem.  
 

     5. a 6. srpna by měl, odsouhlasí-li datum pan kastelán, proběhnout přesun do Horšovského Týna, 

kde bychom pomohli natřít mostky v parku a doprohlédli si zbytek rozsáhlého  areálu.  
 

     Po 18. srpnu předběžně plánujeme expedici do hraničních lesů na Domažlicku a Tachovsku 

s cestou na zajímavý německý hrad  Flossenburg. 
 

Sledujte pečlivě www.fenixovycesty.netcafe.cz   či pište na fenixovycesty@netcafe.cz. 

 
 
 

* FÉNIXŮV TIP. Asoňanka Krea přichystala na září Festival historie na velhartickém hradě. 

Doporučujeme  vyhledat podrobnosti také na webu Fénixových cest. 

 

* PROJEKT BÁSŇOVLÁČKU. Na vědomost se dává: v kooperaci Ason/Fénix se připravuje 

předběžně na  16. září velkolepá pouť básnickým vláčkem, a to z plzeňského Hlavního nádraží přes 

Staňkov, kde by mohlo proběhnout první poetické zastavení s autorskými čteními v čekárně či na 

perónu a kde by se mohli připojit chodští poetové Asonu, do půvabného městečka Horšovský Týn, 

kde bychom rádi dojednali možnost vystoupit s dalším autorským čtením na místním zámku, svolí-li 

správce, eventuálně dojednat i nějakou tu prohlídku. Po dalším čtení by se básňovlak odebral  zpět do 

Plzně  (zvažujeme, že by jel přes Domažlice a Staňkov). I když je vše teprve ve stavu jednání, je třeba, 

aby se zájemci již teď počali hlásiti Heleně Šlesingerové, by věděla, kolik přiobjedna vagonků! 

(Plzeň, 4. 7. 2006) 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* Ve čtvrtek 20. července 2006 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do restaurace U kalicha 

(Plzeň, Skvrňanská 18, naproti autobusovému nádraží) na další společné posezení mladých a 

nezavedených autorů západních Čech a jejich přátel. A nejen to!  

 
     Od DAVIDA A. ŠAKALA: Važení přátelé, ANO! Uběhla nějaká doba, proto je čas udělat 

nějakou sportovní akci. Nebude to přespolní běh “O partyzánský samopal” (starší generace si ještě 

pamatují, mladší se zeptají starších, co že to bylo), ale druhý ročník bowlingového turnaje Xavera 

Vořežpruta (1799 - 1867; grafoman a lidový buditel, který pomocí literatury přesvědčoval lidi, aby 

pili, kouřili a celkově holdovali lenosti). Přihlaste se co nejdříve, počet hráčů je nutný pro zamluvení 

počtu drah. Když se dráhy zamluví, tak se musí i zaplatit, takže je dobrý, když se přihlásíte, tak i 

dorazit. Mějte se fajn, Šakal  

P.S. Jestli hrajete scrablle, tak bychom taky mohli uspořádat turnaj. Zamyslete se nad tím. (Plzeň, 28. 

6. 2006) 

* Ve čtvrtek 31. srpna 2006 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do stylové restaurace Jadran 

– Mediterranée (Plzeň, Smetanovy sady 3, naproti Divadlu J. K. Tyla) na další společné posezení 

mladých a nezavedených autorů západních Čech a jejich přátel.  

http://www.fenixovycesty.netcafe.cz/
mailto:fenixovycesty@netcafe.cz
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* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 
* OSTRAVA - MĚSTO V POHYBU 2006. Město Ostrava ve spolupráci s Obcí spisovatelů 
vyhlásilo literární soutěž Ostrava - město v pohybu.  Téma zahrnuje hluboké společenské proměny 
moravskoslezské metropole v nedávné minulosti i v současnosti. Lze zaslat dosud nepublikovaná 
díla všech žánrů, zejména romány, povídky, sbírky básní, texty písní, reportáže, eseje, sbírky 
fejetonů, literárněvědná díla a literární scénáře v českém jazyce, na disketě a v jedné tištěné kopii; 
případně díla již publikovaná v letech 2003-2006, ta ve dvou exemplářích. Uzávěrka je 31. července 
2006. Adresa: Sekretariát Obce spisovatelů, Železná 18, 110 00 Praha 1, tel./fax: 224 234 060, 
e-mail: obecspis@volny.cz. Díla bude posuzovat odborná porota složená z vysokoškolských 
pedagogů, spisovatelů a zástupců statutárního města Ostrava. Na vítěze čekají finanční odměny (za 1 
místo 50.000,- Kč, za 2. místo 40.000,- Kč, za 3. místo 30.000,- Kč). Pořadatel si vyhrazuje právo 
první cenu neudělit, případně rozhodnout o udělení čestných uznání. K soutěži se připojuje Radio Čas 
s Cenou pro mladé talenty (tj. pro začínající autory do 26 let, kteří dosud veřejně nepublikovali, za 
prvotiny o rozsahu 10 stran u povídky, črty, glosy, reportáže, fejetonu apod., nebo za min. 2 básně či 
min. 2 hudební texty k písním). Také Radio Čas si dle kvality zaslaných prací vyhrazuje právo 
některé z cen případně neudělit (1. cenou bude zájezd pro dvě osoby do zahraničí,  2. - 3. cenou věcná 
odměna v hodnotě 3.000,- Kč). Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční nejpozději 
do 20. října 2006. Více na www.mmo.cz/kap/akcekp.html.  
 
* KNIHOVNA ROKU 2006. Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven 
bude udělena cena Knihovna roku 2006 a vyzývá veřejnost k podávání návrhů na její udělení. Cena 
se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo k ohodnocení 
mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Uděluje se 
v kategoriích: a) základní knihovna (ta je určena zejména knihovnám v malých obcích, kde působí 
dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci, předpokládá se již 
osvědčená návaznost na úspěšné umístění v soutěži Vesnice roku); b) významný počin v oblasti 
poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (např. zpřístupnění nových 
informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných 
prostor knihoven, organizace odborných akcí apod.). Cena Knihovna roku v kategorii a) se uděluje 
provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven. Cena Knihovna roku v kategorii b) se 
uděluje fyzické osobě nebo provozovateli knihovny. Návrhy mohou podávat fyzické nebo právnické 
osoby. Uzávěrka je 5. srpna 2006. Adresa: Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven, 
oddělení knihoven, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1, http://www.mkcr.cz. Písemný návrh musí 
obsahovat: jde-li o fyzickou osobu: jméno, příjmení a místo trvalého pobytu provozovatele knihovny, 
navrženého na udělení ceny; jde-li o právnickou osobu nebo obchodní firmu: název a sídlo 
provozovatele knihovny. Dále označení příslušné kategorie a zdůvodnění návrhu. V případě navržení 
fyzické osoby na cenu v kategorii b) musí návrh obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu. 
Bližší informace na  tel.: 257 085 316 nebo e-mailu: blanka.skuckova@mkcr.cz (Mgr. Blanka 
Skučková). 
 
* TRUTNOVSKÝ DRAK 2006. Trutnovský literární klub vyhlašuje II. ročník literární soutěže 
Trutnovský drak. Soutěž je určena mladým autorům a bude hodnocena ve věkových  kategoriích: 6 
až 10 let, 11 až 15 let a 16 až 20 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikovanou poezii (max. 9 básní), 
prózu či drama (max. 6 strojopisných stran A4) na volné téma, zvláštní ocenění bude uděleno 
nejlepším příspěvkům s tématem či motivem Trutnova, jeho symbolů nebo výročí. Soutěž je 
anonymní. Práce nepodepisujte, na samostatnou stránku až na úplný závěr svého příspěvku uveďte 
název práce, jméno a příjmení autora, datum narození, adresu bydliště, telefon, školu a třídu, kterou 
navštěvujete. Uzávěrka je 31. srpna 2006. Adresa: tudrak.tlk@seznam.cz. Slavnostní vyhlášení 
výsledků soutěže spojené s autorským čtením proběhne v předvečer svátku republiky – v pátek 27. 
10. 2006 v 17:00 hodin na půdě Galerie města Trutnova. Nejlepší práce jednotlivých kategorií a žánrů 

mailto:obecspis@volny.cz
http://www.mmo.cz/kap/akcekp.html
mailto:blanka.skuckova@mkcr.cz
mailto:tudrak.tlk@seznam.cz
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budou odměněny finanční částkou 300,- až 500,- Kč, cenou poroty a publikovány v místním tisku. 
(Další kontakt: Trutnovský literární klub, o. s. Trutnov, Sukova 421.) 
 
* LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ MARIE KODOVSKÉ 2006. Rýmařovský horizont a 
tamní Studentský klub Střediska volného času vyhlásily nový ročník Literární a výtvarné soutěže 
naivní malířky a básnířky Marie Kodovské. Soutěž je určena všem autorům “bez ohledu na věk, 
společenské postavení, náboženské vyznání a politické přesvědčení”. Lze zaslat poezii, prózu 
(povídky, fejetony aj.), nejlépe v elektronické podobě, a ilustrace. Každý příspěvek musí být opatřen 
jménem autora a kontaktem. Zasláním příspěvku do soutěže vyjadřují autoři souhlas s jeho 
případným otištěním na stránkách Rýmařovského horizontu. Uzávěrka je 31. srpna 2006. Kontakt: 
Středisko volného času Rýmařov Okružní 10,  795 01 Rýmařov, tel.: 554 230 459, 737 802 259, 
e-mail:  rymhor@seznam.cz, www.svcrymarov.cz. Vyhlášení výsledků spolu s tradičním literárním 
večerem a výstavou se uskuteční na podzim ve Studentském klubu SVČ v Rymářově. 
 
* EGERWOOD 2006. Občanské sdružení Balime (http://egerwood.asp2.cz) společně se svými 
partnery - Městskou knihovnou v Chebu, Základní uměleckou školou Jindřicha Jindřicha v Chebu, 
Západočeským divadlem v Chebu a Gymnáziem Mariánské Lázně - v rámci mediálního regionálního 
projektu Egerwood, jehož producentkou a dramaturgyní je Jana Kofránková a který navazuje na 
loňské Dny filmu, vyhlašuje literárně-dramaticko-filmovou soutěž. Je určena všem autorům bez 
ohledu na věk a profesní zkušenost, tj. amatérům i profesionálům. Lze zaslat povídku či reportáž na 
téma jakkoliv spjaté s Chebem (ve smyslu bývalého okresu Cheb vč. Františkových Lázní, 
Mariánských Lázní či menších obcí), psané česky na stroji nebo počítači ve dvou vyhotoveních, o 
max. rozsahu 5 stran (při řádkování 1,5 a velikosti písma 12 u typu písma Times New Roman nebo 
velikosti 10 u typu písma Arial).  Uzávěrka je 30. září 2006. Adresa: Městská knihovna v Chebu, 
Obrněné brigády 1, 350 37 Cheb, e-mail: marie.mudrova@knih-cheb.cz. Na obálku nebo do 
předmětu e-mailu uveďte heslo “EGERWOOD – soutěž”. K textům přiložte vyplněnou přihlášku, 
která je ke stažení na stránkách  www.knih-cheb.cz (musí obsahovat jméno a příjmení, celé datum 
narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, podpis autora, datum odeslání, žánr, název, počet stran 
zaslaného díla a informace o textu a jeho protagonistech, tj. o postavách, místu děje apod.). Práce 
bude hodnotit pětičlenná porota ve složení: Marta Ljubková (dramaturgyně Západočeského divadla 
v Chebu), Venuše Humheyová (herečka, filmařka a psycholožka), Vít Karas (herec a absolvent režie 
na FAMU), Marie Mudrová (zástupkyně ředitelky Městské knihovny v Chebu) a Vladislav Podracký 
(novinář na volné noze). Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 24. 11. 2006 na galavečeru v 
Západočeském divadle v Chebu, součástí budou rozhovory s osobnostmi a ukázky filmů, např. 
reportáže z Chebských dvorků 2005 a dokumentů o natáčení divadelní hry Kupec benátský a Noc s 
Andersenem v chebské knihovně. Na vítěze čeká předplatné na představení chebského divadla, 
amnestie poplatků v chebské knihovně na rok 2007 a další odměny. Nejlepší povídka bude 
zdramatizovaná a nazkoušena literárně-dramatickým souborem ZUŠ v Chebu. Vítěz reportáže pak 
s přiděleným štábem natočí dokument o vzniku této hry. Obojí pak bude k vidění na dalším 
galavečeru Egerwood v listopadu 2007.   
 
* POLIBEK MÚZY 2006. Pro skauty ve věkovém rozmezí 14-26 let byl vyhlášen už IX. ročník 
soutěže roverské tvořivosti Polibek Múzy, letos na téma “Duší i tělem”. - Tělo je nástrojem duše, která na 

něj hraje světu, co cítí. Komunikuje pomocí těla se světem. Hlasem, pohledem, mimikou, gesty. Naslouchá pomocí těla. 
Dokáže obejmout, pohladit, vzít za ruku. Ani umělecká činnost se neobejde bez těla. Duše díky tělu může psát, 
fotografovat, kreslit, malovat, modelovat, vytvářet filmy nebo skládat a hrát hudbu. Tedy zapojme tělo i duši a předejme 

něco skvostného světu. - Lze zaslat práce literární, hudební, výtvarné a fotografické. Při hodnocení 
budou účastníci rozděleni na mladší (14 – 17 let) a starší (18 – 26 let), záleží na věku v době uzávěrky 
soutěže, v případě malé účasti, tj. méně než 5 děl v kategorii, mohou být také sloučeni. Práce budou 
hodnoceny z hlediska vystižení tématu, technického provedení a uměleckého dojmu. Jeden autor 
může přihlásit max. dva příspěvky od jednoho žánru. V literární oblasti lze zaslat poezii a prózu 
(povídku, novelu, esej, publicistiku) o max. rozsahu 5 normostran formátu A4, a to v elektronické 
podobě e-mailem. Pokud jen trochu můžete, vyplňte ke svému dílu webový formulář (jméno a 
příjmení autora, přezdívku, datum  narození, adresu, e-mail, telefon, skautský oddíl, kmen a skupinu, 
název díla, žánrovou kategorii apod.) – literární díla se dají poslat přímo v příloze k tomuto formuláři. 
Soutěž bude hodnocena anonymně. Informace o dalších uměleckých oblastech naleznete na webu. 

mailto:rymhor@seznam.cz
http://www.svcrymarov.cz/
http://egerwood.asp2.cz/
mailto:marie.mudrova@knih-cheb.cz
http://www.knih.-cheb.cz/
file:///A:/formular.php
file:///A:/formular.php
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Uzávěrka je 9. října 2006. Adresa: Polibek múzy, Junák - svaz skautů a skautek ČR, Ústředí Junáka, 
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1, e-mail: polibek@skaut.cz, http://www.skaut.cz/polibek. 
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 1. prosince 2006 v Praze, v předvečer Mikulášského 
roverského semináře. 
 
* O CENU PROFESORA ANTONÍNA VORÁČKA 2006. Šmidingerova knihovna ve 
Strakonicích a Město Strakonice vyhlašují  V. ročník Literární a výtvarné soutěže o cenu profesora 
Antonína Voráčka. Soutěž je určena studentům středních škol České republiky a klade si za cíl 
objevovat a podporovat nové talenty, rozvíjet osobnost, podnítit zájem o domov, nalézt nové pohledy 
na skutečnosti kolem nás a připomenout osobnost profesora Antonína Voráčka, děkana, profesora 
strakonického gymnázia a převora maltézského řádu (*1889 – †1978). Lze zaslat poezii, prózu, 
naučné pojednání, ilustraci či plakát na téma Vztah k domovu, Méně známé tváře života, Očekávání, 
Co mi v životě chybí, Nové pohledy na problémy či jiná málo frekventovaná témata, pro rok 2006 je 
soutěž výjimečně rozšířena o téma “Rok 207 – 340 let od povýšení Strakonic na město” (také 
pohádky, pověsti aj.); literární díla o max. rozsahu 5 textových stran ve třech vyhotoveních a pokud 
možno zároveň na disketě, popř. e-mailem. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, přiložte volný 
list papíru, na něm uveďte jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, školu a e-mail, připište 
souhlas se zařazením Vašich osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním 
textu. Bez těchto údajů nemohou být příspěvky do soutěže zařazeny. Uzávěrka je 15. října 2006. 
Adresa: Šmidingerova knihovna Strakonice, ředitelka Mgr. Ivana Parkosová, Zámek 1, 386 11 
Strakonice II; e-mail: parkosova@knih-st.cz. Obálku označte heslem “LS 2006”. Devítičlenná 
porota bude texty hodnotit po stránce tematické a formální úrovně, jejich stylu a myšlenkového 
přínosu. V každé žánrové kategorii budou uděleny 3 ceny, případně čestná uznání. Všichni účastníci 
budou pozváni na slavnostní vyhodnocení v prosinci 2006. 
 
* MALUJEME EX LIBRIS 2006. Městská knihovna v Kladně ve spolupráci s 1. základní 
uměleckou školou v Kladně vyhlašují  VI. ročník výtvarné soutěže Malujeme Ex libris. - Ex libris, 
latinsky “z knih”, je název drobného lístku vlepovaného na vnitřní stranu knižní desky, taková majitelská tabulka. Na 
lístku bývá jméno vlastníka knihy, obrázek, který ho vystihuje, či námět, který si u výtvarníka objednal. Zpravidla 
nechybí ani text – Ex libris nebo též česky “z knih” a jméno vlastníka knihy. Na prvních lístcích, jaké měl např. Jiří z 
Poděbrad, býval rodový erb. Později se z Ex libris stal malý grafický list, tištěný ve větším počtu číslovaných kusů 
(zpravidla 200). Neoznačoval “jen” vlastnosti majitele, ale také např. ráz určitých knih (cestopisy, vědeckou literaturu, 
milostnou poezii, sport apod.). Náměty se množily a Ex libris se stalo předmětem sběratelské vášně. Existují spolky 

sběratelů nejen u nás, ale i v zahraničí, kde naši grafici získávají řadu ocenění a mezinárodního uznání. - Soutěž je 
určena dětem a mládeži a bude hodnocena ve věkových kategoriích do 6 let, 7 – 9 let, 10 – 12 let, 13 
– 15 let a 16 – 19 let. Lze zaslat Ex libris a návrhy na Ex libris do formátu A4 (ne křídou a pastelem). 
U návrhu by mělo být uvedeno, jakou technikou by měl být Ex libris vytištěn. Práce musí být čitelně 
podepsané hůlkovým písmem, kromě jména a příjmení autor uvede věk, adresu bydliště a adresu 
školy. Uzávěrka je 27. října 2006. Adresa: Městská knihovna Kladno, Ústřední půjčovna dětské 
knihy, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, tel.: 312 608 288, e-mail: deti.updk@mkkl.cz nebo Městská 
knihovna Kladno, Půjčovna pro děti Kročehlavy, Vrchlického 2338, 272 01 Kladno, tel.: 312 686 
738, e-mail: krocehlavy@mkkl.cz, http://www.mkkl.cz. 
 

* 

DEN POEZIE 
 

* DNY POEZIE – KDE DOMOV MŮJ.  
 
     Od MARTINA ZBORNÍKA: Vážení přátelé poezie, 
     po roce bychom Vás rádi vyzvali k účasti na dalším, již 8. ročníku Dne poezie, který se každoročně 
koná ve dnech okolo 16. listopadu (datum narození K. H. Máchy). Den poezie se věnuje nejen 
poznávání tvorby známých básníků, ale usiluje především o co nejširší účast všech, kteří se o poezii v 
běžném životě zajímají. 
     Letošní ročník Dne poezie se bude podobně jako vloni s ohledem na velký zájem účastníků konat 
ve více dnech, a to od 9. do 22. listopadu 2006. Tento rok je mottem název české hymny Kde domov 

můj. Pevně věříme, že toto téma bude dobrou inspirací. 

mailto:polibek@skaut.cz
mailto:deti.updk@mkkl.cz?subject=z%20www
mailto:krocehlavy@mkkl.cz
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     Na počátku své existence v roce 1999 byl Den poezie spojen s pražským projektem Poezie v metru. 
Od té doby se rozrostl na samostatnou celostátní akci. V minulém roce se ke Dni poezie připojily 
kulturní organizace, knihovny, univerzity, školní třídy a jednotlivci z 25 měst České republiky (např. 
Brno, Cheb, Liberec, Plzeň, Praha, Olomouc, Ostrava, Turnov, Vlachovo Březí, Znojmo a další), 
program zahrnoval celkem 62 různorodých pořadů a vystoupení. Od autorských čtení a recitálů 
slavných českých básníků po spontánní vystoupení mladých lidí, soutěže, happeningy a výstavy. 
Dnem poezie se každým rokem zabývají všechna česká média. Řadu programů a rozhovorů s 
účastníky a organizátory vysílal Český rozhlas, reportáže odvysílala Česká televize, články otiskly 
celostátní a místní deníky. Plakáty Dne poezie s podrobnými programy jednotlivých akcí jsou 
vylepeny po celé republice.  
     Projekt podporuje Ministerstvo kultury ČR. Spolupracujeme s řadou národních a zahraničních 
organizací, a to včetně PEN klubu, Multikulturního centra v Praze, Literature Across Frontiers, 
Britské rady, Polského institutu, Maďarského kulturního střediska, Slovenského kulturního centra, 
Goethe institutu, Francouzského institutu, okresních a městských knihoven, Karlovy univerzity v 
Praze, Západočeské univerzity a Dopravního podniku hl. m. Prahy. Přestože je projekt oslavou české 
poezie, každým rokem o něj pozorujeme i zvýšený zájem mezinárodní. Účastní se ho zahraniční 
básníci, v minulých letech například z Polska, Maďarska, Španělska, Francie, Británie, Lotyšska, 
Slovenska a Austrálie.  
     Programy akcí jednotlivých ročníků Dnů poezie uplynulých let najdete na webové adrese 
http://www.volny.cz/denpoezie.  
     Připravte si tedy nejrůznější ztvárnění poezie - divadlo, fotografickou výstavu atp., záleží na Vaší 
fantazii. Program akce (stačí několik vět) spolu s časem, místem a datem konání a příslušnými 
kontakty nám prosíme pošlete  nejpozději do 15. září 2006 na adresu denpoezie@basnici.cz.  
     Pevně věříme, že svoji přízeň nám zachováte i v tomto roce. Těm z Vás, kteří se rozhodnou ke Dnu 
poezie připojit poprvé, jsme připraveni podat pomocnou ruku. 
     Těší se na vás organizátoři Dne poezie: Bernie Higgins (274 813 800), Zora Šimůnková (604 
410 915) a Martin Zborník (608 234 844). (Praha, 22. 6. 2006) 

 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* VEČERY PŘIMĚŘENÝCH DEPRESÍ V PRAŽSKÉ LITERÁRNÍ KAVÁRNĚ OBRATNÍK.  
 
     Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Předběžné (ale moc by se měnit neměly) podzimní termíny Večera 

přiměřených depresí v Obratníku jsou 22. září, 20. října, 10. listopadu a 8. prosince 2006. Vždy jsou 

to pátky, tradiční začátek v 19 hodin. Pokud máte zájem v některém pořadu vystoupit, vyberte si 

měsíc a napište mi na adresu perlickanadne@seznam.cz. Ve vlastním zájmu raději dříve než později. 

Samozřejmě zvu všechny Plzeňáky a členy Ason-klubu. (Praha, 2. 6. 2006) 
- Z. Š. (*1965) je básnířka, prozaička a organizátorka literárního života, žije v Praze a pracuje jako knihovnice 

v Knihovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 
 

 
 

* NABÍDKA ANGAŽMÁ V NEPROFESIONÁLNÍM DIVADLE AMCETH. 

 
     Od JIŘÍHO Č. ULRICHA: Chcete se stát skvělými historickými osobnostmi a přitom zůstat v 

současnosti a navíc ve společnosti příjemných mladých básníků (jako např. Irena Velichová, Martina 

Šimánková, Daniel Mikeš a Marek Velebný) či protřelých šoumenů (jako např. František Zatloukal a 

Jiří Č. Ulrich)? Pak na Vás čekají role na prknech, která znamenají svět v divadle AMCETH. Zkouší 

se v divadle Dialog (Plzeň, Klatovská 7), vždy v úterý od 16:00 hodin (o prázdninách termín nejistý), 

po domluvě lze  zkoušet i jindy. Bližší informace na e-mailu: Ulrich@raz-dva.cz nebo telefonu: 377 

383 194. (Plzeň, 21. 6. 2006) 
 

 

http://www.volny.cz/denpoezie
mailto:denpoezie@basnici.cz
mailto:perlickanadne@seznam.cz./Ve
mailto:Ulrich@raz-dva.cz
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* VOLNÉ ČTENÍ POEZIE A PRÓZY - ŽIDLE 2006. Avantgardní tvůrčí skupina Prašivina 
z Rokycanska, která podle vlastních slov “loví v kalných vodách fantasmagorie”, zve všechny 
zájemce v sobotu 9. září 2006 na už IX. ročník netradičního autorského aj. čtení Židle 2006. Bližší 
informace a fotografie z předchozích ročníků na www.prasivina.zde.cz. Kontakt: prasivina@zde.cz.  
 
     Od JARDY SLAVÍKA: Dobrý den, Prašivina děkuje za Váš zájem a zdraví. Letošní Židle budou 
v sobotu 9. září 2006, sraz bude na obvyklém místě ve Strašicích před restaurací “U pily”, 
pravděpodobně ve 13:00 až 14:00 a program předpokládáme podobný předcházejícím ročníkům: 
s židlemi do lesa (počítá se i rybářská stolička), přednes poezie, lesní výstavka donesených fotografií 
a výtvarných prací, závěr v restauraci Koupák. Bližší zatím nevíme, pozvánku ještě nemáme, přesto 
srdečně zveme! Zdravím, Jarda Slavík (Strašice, 30. 6. 2006) 
 

 
 

* INTERNETOVÝ TÝDENÍK SUBJEKTIVNÍK HLEDÁ AUTORY. Nový internetový týdeník 
Subjektivník hledá autory mimo jiné pro psaní o kultuře či pro psaní prozaických útvarů a poezie,  
uvítá i případného korektora. Jedná se o práci bez nároku na honorář. Kontakt: Radim Pavlík, e-mail: 
radimpavlik@email.cz. Více na www.subjektivnik.blogspot.com.  

 

* 

LITERÁRNÍ DÍLNY, ŠKOLY A KURZY 
 

* ARS POETIKA 2006. Ve dnech 29. července až 7. srpna 2006 pořádá sdružení Quo vadis 
pod vedením Františka Burdy další ročník literárně-výtvarných dílen Ars Poetika – Duchovní cesta 

básníkova. Tyto dílny jsou určeny nejširšímu okruhu zájemců, nejlépe od 18 let výše, horní věková 
hranice je neomezená. Jsou pokusem o zachycení tiché všední poezie života v rozmanitosti jejích 
forem. V každém člověku je ukryta schopnost vnímat “chuť skutečnosti”, schopnost nechat se 
okouzlit nitrem věcí i dějů a skrze ně tak porozumět i sobě. Pokorné hledání oné tajuplné 
smysluplnosti všeho, co nás obklopuje, je velikým dobrodružstvím. K takovému dobrodružství je 
třeba se zcela otevřít, dopřát si k němu čas, přijímat nové a neznámé, ochota naslouchat. Cesta je 
tajemná a plná úskalí a je třeba mít dobré průvodce - básníky, kteří se uměli dotýkat středu věcí. 
Každý den bude ve znamení jednoho z nich. Letošní program je věnován poetům jako J. Orten, J. 
Palivec, V. Vokolek, J. Kameník, K. Bochořák, F. D. Merth a I. Slavík. Součástí dílen je bohatý 
kulturní program s četnými hosty, jimiž budou D. Reynek, V. Vokolek, M. R. Křížková, G. 
Gruberová-Goepfertová, J. E. Frič, J. Rous, J. Hrdlička, R. Matys, J. Mlejnek aj. Místo konání:  
sokolské tábořiště v Ježkově u Zábřeží poblíž Dvora Králové nad Labem (z Doubravice po levé straně 
zabočit po cestě do lesa). Cena: 1.650,- Kč. Kontakt: Tereza Vlčková, Severní 765, 500 03 Hradec 
Králové 3, tel.: 732 207 029, e-mail: Terez.Vlckova@centrum.cz. Podrobný program na 

http://arspoetica.wz.cz/arspoetica2006.html. 
 

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Graffiti po anticku aneb Veselé nápisy pompejské 
 

Skotačivý chlapečku, kolik ženskýchs ty přefik! (Filius salax, quod mulierum defutuisti) 
 (CIL IV, 4592) 

     Docela by mě zajímalo, co si myslel takový ctihodný německý editor Theodor Mommsen, když 
tomuhle nápisu přiděloval číslo ve svém dokonale úplném Korpusu latinských nápisů (Corpus 
inscriptionum Latinarum)! Jaké asi bylo překvapení oněch zapálených hledačů pokladů alias 
prearcheologů, když konečně kolem poloviny 19. století odkopali pompejské zdi dostatečně hluboko 
a rázem zjistili, že oni ti Římané nejen že nepreferovali zdi sněhobílé, ale i na ty barevné jaksepatří 
čmárali. A ani trochu se při tom nestyděli! Ovšem za tisíc let se i graffiti může stát klasikou, zvláště 
psala-li je ruka klasického Římana.  

http://www.prasivina.zde.cz/
mailto:prasivina@zde.cz
mailto:radimpavlik@email.cz
http://www.subjektivnik.blogspot.com/
mailto:Terez.Vlckova@centrum.cz
http://arspoetica.wz.cz/arspoetica2006.html
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     Tak na Domě Vettiů čteme Řekyně Eutyche, roztomilých způsobů (jde) za 2 assy (Eutyche/ Graeca 
a(ssibus) II/ moribus bellis - CIL IV 4592), z čehož vnímavý vědec zjistí, že ve městě žila řecká 
komunita, nejméně část z ní v nevyhovujících sociálních podmínkách, a že taková levná dívka přišla 
asi na tolik jako hlt špatného vína. Z nápisu na jednom záchodku, jenž hlásá, že Pro Martu je tohle 
(záchodek) jídelní síň, protože v jídelně kaká (Martae hoc triclinium est/ nam in triclinium cacat – 
CIL IV, 5244) zase můžeme vyčíst, že zde žili i Židé a jejich mravy byly všelijaké. Epigrafika není 
vždycky nudná věda! 
     Kromě dodnes populárních erotických a záchodkových nápisů se v Pompejích hojně vyskytují 
nápisy volební. Nenechte se mýlit, nemluvím tu o oficiální agitační kampani, ale o daleko lidovější 
formě, neboť obyvatelstvo si kampaň užívalo daleko víc než dnes. Čteme rukou psané: Gaia Iulia 
Polibia/ doporučují za duovira honáci mezků (CIL IV, 113). Ovšem nejen honáci, propuštěnci, 
klienti, pekaři či zlatníci pocítili nutnost vyjádřit veřejně svůj volební názor. Toho samého pána 
doporučily také Asellininy dívky Zmirina, Ismurra, Aegle, Maria… Hlásá to jeden z mnoha nápisů na 
zdi Asellinina thermopolia, řekli bychom snack-baru, neboli podniku vyznačujícím se jak vidno 
nejen teplými pokrmy po celý den, ale i teple přívětivou obsluhou, která snadno získávala hlasy 
váhajících (tedy co se voleb týče) zákazníků. Tak tuhle formu předvolební agitace u nás politici ještě 
neobjevili! Ovšem v Pompejích byla – posuzováno počtem nápisů – tak říkajíc v kurzu: Gaia Lollia 
Fusca doporučují/ za duovira, pečujícího o silnice a svatyně i veřejné stavby,/ dívky Asellininy spolu 
se Smyrinou (CIL IV, 7868).  
     Pokud jde o zábavu - na žebříčku oblíbenosti v provinčním jihoitalském městě, které žilo hlavně 
v sezóně, jasně vedly gladiátorské hry. Při nich, ale i před či po nich, si užívala nejen mužská část 
publika. I dnes víme, že Thrák Celadus (je) touha dívek (4342), Síťař Crescens (je) lékař ranních, 
nočních i všech ostatních děvčátek (3453) a (Ty) Glaphyrine, musíš vyhrát (1664). Jinde ale čteme 
statistiku, z níž běhá po zádech cosi jako černé svědomí všech nadšených diváků: Priscus, příslušník 
Neronovy školy, 6 vítězství, zvítězil, Herennius, propuštěnec, 18 vítězství, zahynul (1421). 
     Dnes italské slůvko graffiti (“čmáranice”) užíváme ve velmi širokém slova smyslu pro všechny ty 
psané či malované nápisové památky neoficiálního rázu, zatímco v klasické filologii se tyhle 
památky samozřejmě ještě dále dělí na graffiti v užším smyslu, tj. nápisy vyškrabané a dipinti, tj. 
malované štětcem, nejčastěji červenou kurzívou, z nichž jsme zde hojně citovali. Kromě nevážných 
se ale v Pompejích najdou i nápisy vážně záhadné. K nim patří magický čtverec na zdi velké palaistry 
(tělocvičny), v němž ve slovech rotas opera tenet arepo sator je prý ukryt Otčenáš! Počet písmen 
totiž odpovídá dvakrát zopakovanému spojení Pater Noster plus písmen A a O, jako že Bůh je alfa i 
omega. Teorie s Otčenášem není o nic divočejší než překlad – text prý znamená “Na pluhu stojící 
rozsévač může jen stěží držet kola osudu.” Mně se zdá, že to znamená “Dokončiv (arrepto) dílo 
kruhy/nebe i země/ drží stvořitel”. Kdo ví. Můžete zkusit luštit sami.   
 

                 A     P     O       

                      A            

                      T            

      R O T A S            E            

      O P E R A            R            

      T E N E T       P A T E R N O S T E R       

      A R E P O            O            

      S A T O R            S            

                      T            

                      E            

                 A     R     O       
 

- I. G. (*1970) žije v Plzni a působí jako učitelka češtiny a latiny na středních i vysokých školách. Spolu  

s manželem Josefem G. Je autorkou a též interpretkou literárně hudebních pořadů, přednášek apod. 
* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
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* MAREK VELEBNÝ: Expedice Tunisko 2006 aneb Na česko-tuniské svatbě 32. (13. - 20. 4. 

2006) – pokračování z Listů Ason-klubu č. 113 (Plž 6/06), s. 15 - 17:  
     17. 4. Velikonoční pondělí. Obdivovali jsme se pohledem z hotelu na kopce kolem přes opuncie na 
balkóně. Balili jsme se na cestu a Kuba vyšupal holky pomlázkou. Nasser mi chtěl domluvit návštěvu 
u prostitutky naproti za 5 dinárů. Docela bych to zkusil, jakou mají arabskou pohostinnost, ale 
zanedlouho jsme odjížděli, tak jsem nechtěl jen šupy - šup. Pak mne na zpáteční cestě mrzelo, že jsem 
to nezkusil. Při snídani jsem holkám nabídl českou štolu a Iva trvala na čaji, tak pro něj vyslala 
Nassera. Přinesl pytlík čaje, domluvil vodu a vysypal tam skoro celý sáček. Ten “smrťák” stál za to, 
kolikrát jsem si dolil!  
     Jeli jsme meziměstskými taxíky Louage do Kebilli, kde jsme zašli do občerstvení a u čokoládově 
černé usměvavé servírky si objednali kuře. Někteří zkusili místní turecké záchody. Kuře chutnalo a 
Nasser přinesl z čajovny mátový čaj. Ke kuřeti byla omáčka s hráškem, salát, olivy, bageta. Všechny 
průvodce varují před omytými saláty apod., ale nějak to nevadilo. Dál jsme jeli do oázy Douz, brány 
pouště. V cestovce jsme odevzdali pasy ke kontrole, zaplatili 30 dinárů, osprchovali se a přebalili 
věci. Dokoupili jsme vodu v “Alimentaire generále” a já s Mili jsme šli ještě fotit do městečka. 
Vyráběli tu velbloudí boty, opravdu malá, chudá oáza. Mili fotila místní, jak šplhali na palmu a 
prořezávali datle. V 17:30 hod. jsme taxíky odjeli do beduínské vesnice. Docela nervy, zataženo, vítr 
nám začal hnát písek do očí, museli jsme jeden taxík vyprošťovat z písku. Najednou ve vesnici konec 
asfaltu, pár chudých proutěných a hliněných domků, velbloudi. Začal jsem rozdávat černým 
otrhaným dětem propisky, začalo se jich sbíhat víc a víc. Začali nás rozdělovat na velbloudy, Iva 
varovala, že po jízdě na velbloudu si nikdo dva týdny nezasouloží. Ale nebylo to hrozné, to spíš jsem 
byl více vyklepaný z toho terénního auta den předtím. Fotit se ale moc nedalo, protože člověk měl 
dost starostí držet se velbloudího sedla a přitom “sexuálním” hopsání velblouda se ani foťák udržet 
nedal. Jeli jsme něco přes hodinu travnatou pouští s tamaryšky. Mezi písčitými dunami rozložili 
beduínští průvodci tábor z velbloudích sedel a poslali nás sbírat dřevo na oheň, tedy spíš klacíky a 
větvičky tamaryšků. Vařili pak kuskus, tak výborný kuskus jsem ještě neměl, byl tam i kousek 
nedovařeného masa z “ovcokozy”. Někteří si radši udělali české těstoviny. Beduíni bubnovali a 
zpívali, mi jsme také dali pár moravských a českých písniček. S Mili jsme zkusili zazpívat “Želvu” od 
Olympiků a chtěli jsme i zatancovat polku či valčík v písku, ale nebyla hudba. Já jsem se spolu 
s Nasserem pokoušel o orientální taneční variace na beduínské bubnování. Šli jsme pak spát do 
beduínského stanu a předtím jsme si prohlíželi stíny odpočívajících velbloudů, hvězdnou oblohu a 
brouky s baterkou.  
     18. 4. Sice nevyspalí, ale vyrazili jsme ráno s Mili a dalšími na obhlídku písečných dun s foťáky. 
Obdivovali jsme písečné přesypy, stíny, stopy brouků, s kterými pak Kuba s Davidem pořádali 
závody. Beduínští průvodci nás pak pozvali na deku k snídani s beduínskými plackami, fíkovou 
marmeládou a silnou kávou. Nabídl jsem ještě i českou štolu. Na jejím drobečku si pochutnal kolem 
se plazící skarabeus. Beduíni sbalili stan a vydali jsme se na více než hodinovou cestu na velbloudech 
zpět. Moc dobře se mi nesedělo, protože náklad nebyl na obou stranách vyvážen. Pokoušel jsem se 
tlumočit kolegyni Evě, co na ní beduín Bašár vyzvídal. Byl docela vítr, tak jsem si rád vzal vestu, 
málem mi odnesl čepici. Na konci jsem Bašárovi věnoval polštářek a alumatku. On zase Evě věnoval 
pokrývku hlavy. V cestovní kanceláři jsme přebalili věci a osprchovali se, to nás docela zdrželo, tak 
jsme místo v 10:30 hod. vyjeli až za dvě hodiny. Jeli jsme taxíky Louagemi přes Kebilli a solné jezero 
do oázy Touzer. Zbytek výpravy se ubytoval v hotelu a my ostatní jsme si tam nechali věci. Recepční 
byl docela otrávený, když nás musel obsloužit. Hledali jsme, kde se najíst, vše bylo po 16:00 hod. 
nějak zavřené. Tak jsme zakotvili v pizzerii. Beduín pizzu si dala Mili a někdo další. Byla dobrá, já 
zkusil specialitu – skopové klobásky, dost pikantní a zvláštní. Málem jsem se nenajedl, neboť se 
obsluha zapovídala v kuchyni. Zbýval nám čas asi hodinu a půl, tak jsme šli kolem tradiční cihlové 
zdi jiného hotelu směrem k palmové oáze a ZOO. Bylo to docela daleko, a tak jsme chytli taxík. Bylo 
docela drsné a dobrodružné pozorovat ty chudé úzké uličky plné dětí. Trochu ubohá zahrada plná 
mříží, několik opic, velbloudi, fenek, kulhající šakal čabrakový, myšky, lev berberský. Personál 
ukazoval několik hadů turistům, nás zase zaujal otevřený pisoár. Pak jsme šli do “rajské zahrady 
klidu” s palmami a květinami. Ale oáza klidu to být nemohla, když s námi byl Kuba s jeho kousky. 
Dívali jsme se na kvetoucí datlové palmy, banány, čichali si k růžím. Taxíkem zpět, krosny s sebou, a 
dalším taxíkem na nádraží. Vždy otázky, kde je Mili či David, ti byli většinou poslední. Vlak jel ve 
20:30 hod., a tak jsem s Mili vyrazil na focení do medíny. Cestou z taxíku nás zaujalo mnoho 
minaretů a cihlová architektura, tak jsme aspoň na půl hodiny něco chtěli vidět. Šli jsme z nádraží 
docela chudinským slumem, tak jsme byli ve střehu. V centru jsme si v rychlosti prohlédli krámky 
s pohlednicemi a nakoupili několik baget na cestu. S Nasserem jsem se rozloučil polibkem a lá dvojitý 
Chruščov a musel jsem to opakovat, až se Ivě nabil foťák. Cestou vlakem zpět v noci jsem zase nespal. 
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Docela zajímavé, za 21 dinárů jsme projeli skoro přes celé Tunisko v komfortní třídě. Sice jsme nebyli 
s žádnými “ovcokozami” v kupé. Ráno jsme naštěstí ve 04:15 hod. po příjezdu chytili taxík přes 
Hammamet do hotelu v Nabeulu a šli spát. Iva rozdělila pomyslně hierarchii lidí. První v důležitosti 
byl Nasser, jako arabsky mluvící našinec, pak David, který měl GPSku, další jsem byl já, neboť jsem 
měl společný fond na placení taxíků a dalších věcí.  
     19. 4. Po snídani jsme šli nakupovat do města dárky, na trh, smlouvali jsme s Katkou. Pokoušeli 
jsme se volat Soně, ale nějak to nešlo. Potkali jsme ji až pak na cestě zpět. Odpoledne jsme se ještě 
vykoupali v moři a v bazénku. S Kubou jsme si zahráli ping pong a měli starost o Mili, zda se někde 
neztratila sama při focení na trhu. Hlavně aby se zachránil foťák s paměťovou kartou, kdyby si ji 
nechali v nějakém harému. Nakoupil jsem ještě datle, víno a čaj v supermarketu a taxíkem do hotelu. 
David, který čekal před obchodem, mezitím prý dostal několik nabídek k sňatku od místních holek. 
Před večeří jsem ještě šel s Mili a Soňou do moře, bylo studené, no hrůza. Vyfotili jsme se na pláži a 
s Mili jsme sesbírali několik šnečků pro Plžárium v knihovně. Po večeři, kdy už klid prázdné jídelny 
narušil příjezd francouzských školáků, jsme šli na hotelovou diskotéku. Kuba se nechal podrápat od 
psa, tak jsme mu ještě desinfikovali ránu na noze. S Katkou jsme na diskotéce roztočili orientální 
variace, Mili zůstala chvíli, šla také brzo spát.  
     20. 4. Snídaně měla být ve 04:15 hod. a odjezd ve 04:40. Ve 04:15 hod. jsme budili obsluhu - 
zmateně nám dal bagetu s džemem a dost trvalo, než udělal čaj. Vyjelo se tedy v cca 05:00. Před 
sedmou jsme byli v probouzejícím se Tunisu na letišti, místní koumáci nám vyndali zavazadla na 
vozíky a požadovali bakšiš. Let proběhl dobře, zkoušel jsem číst francouzsky psané noviny. U nás na 
letišti po příletu jsme ještě dojídali české svatební koláčky a mne ztratili krosnu. Naštěstí dnes mi ji 
z letiště přivezli, sláva měl jsem tam 5 exponovaných filmů! M. V. (Plzeň, 21. 4. 2006) 

 
* DANIEL MAREŠ: Mé prázdninové procházky Krušnohořím aneb Slzy vpité do drolící se 
paměti zarůstající mechem: Tak jsem zase tady, na tom místě nabitém neskutečnou energií a 
atmosférou. Támhle je návesní rybník, několik lidí jdoucích z nedalekého kostela si v chladivé vodě 
smáčí nohy, využívá příjemného stínu staré vrby a tamhle opodál stojí škola. Avšak je léto a děti 
prožívají své nesčetné fantazie v okolních rozlehlých lesích. Jdu dál kolem nově otevřeného hostince, 
vejdu dovnitř a zdravím starého Rolze, drsného člověka, jako celý tento kraj, po většinu svého života 
se lopotil  na svém malém políčku, vybíral kameny, které pokládal na stejná místa jako generace jeho 
předků. Je zde uloženo nesčetně lidských osudů, skrytých v polních zídkách, přesto je ale veselý, 
vyrovnaný, i když přišel ve světové válce o syna. Kývá na mě a chce, abych si přisednul. Já ale nemám 
čas, uvědomuji si, že škvíra, která nás rozděluje, je příliš velká. Jsem znovu venku. Slunce i přes 
večerní hodinu má stále ještě sílu a ozařuje svah posetý množstvím malebných chalup. Dávám se 
cestou směrem k Božím mukám, pod která mladá dívka pokládá květny, oslovím ji, ale neslyší mě, je 
příliš zaujata svou prací. Až po chvíli se ke mně nakloní a podává mi květinu, chci se dotknou její 
ruky… 
     Šum ve větvích stromů, vůně letního večera. Probouzím se na louce u již téměř zarostlé cesty, za mými zády 
skomírá sokl kříže s trčícím kusem rezavého železa, jsem tu úplně sám a náhle mě ten hrozný klid děsí, sedím u 
toho torza paměti, svah již dávno pohltil les a jen několik kamenů v pralese kopřiv připomíná dávnou lidskou 
přítomnost. Musím jít pryč, je to až moc silné, honem pryč.Už jsem zase zpátky u asfaltové silnice a rozevírám 
dlaň s drobným kvítkem. (23. 6. 2006) 

- D. M.  je básník a prozaik, žije v Sokolově a studuje na UJEP v Ústí nad Labem (obor český jazyk – dějepis). 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 21. 8. 2006. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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