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

Ročník XV, 2006, letos Listy č. 11 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 117) z 26. 10. Stran 20, 

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

jako barevné bříško Plže č. 11/2006 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Při čtení nemám žádný zlozvyk. 

Zlozvyk mám při jídle. Čtu. 
 

(František Nepil) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* ASON-KLUB NA LITERÁRNÍM FESTIVALU V ŽILINĚ. Ve dnech 9. – 13. října 2006 se 

zástupci zdejších literárních klubů (Simona Váchalová, Marek Velebný a Irena Velichová) vypravili 

na další slovenský literární festival, který se tentokrát konal v Žilině… 

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Ani měsíc neuplynul od MAPOJE a jsem zase na Slovensku. 

Přejezd přes den vlakem EC. S Irenkou poprvé zkoušíme kávičku v restauračním voze a pohodlná 

jízda je jen občas doplněna hlášením o blížících se stanicích. Po střídání vlakové čety před hranicemi 

se s Irenkou boříme smíchy při hlášení v angličtině se zvláštním přízvukem.  

     Ráno jsme startovali v 5:10 rychlíkem “Klidná síla”, v Praze přestup na EC vlak a v 13:30 jsme 

v Žilině. Spolu s Marcelkou jdeme prosluněnou pěší zónou k hornímu náměstí a po menší zkratce 

v ulicích, jsme před čtrnáctou hodinou u knihkupectví Artfórum. Jdeme se posadit do kavárny 

v podzemí, kde začíná přednáška pana Ľubomíra Feldeka o Shakespearovi pro angličtináře, učitele 

literatury a jiné znalce Williama. Místnost je plná angličtinářů, proto se musíme prohlašovat za “jiné 

znalce Williama” .  

     Zajímavé, že se od slavného W. S. dochovalo jen pár řádků, které ani nenapsal. Pan Feldek, 

obdivovatel H. Hegerové, když začínala v Žilině, perlil před přednáškou a zachytil jsem dvě věty: 

Znásilnění je nepodařený pokus o kompliment a básníci jsou “zdraví” schizofrenici. Sedám si na zem 

opřený o stěnu a příjemně podřimuji po cestě. V cca 15:20 mi volá Pavel Urban. Je jen o patro výše 

po schodišti. Přesouváme se přes ulici do hospody, postupně se představujeme a seznamujeme. Po 

příjezdu dalších jsme se jeli ubytovat. V trolejbusu jsme viděli několik básní vylepených na sklo. 
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Večer v Hotelu Slovakia - oslava 70. narozenin L. Feldeka neboli “Pocta L. F. neboli Slovo, víno, sýr. 

Sál byl plný, měli jsme poslední lístky. Moderátorem večera byl podobně jako odpoledne básník a 

přítel L. F. – Erik Ondrejíček. Katka Feldeková zpívala šansony a i pár písní J. Lennona, který měl 

stejně jako L. F.  9. října výročí narození.  Feldek seděl vedle dvou tzv. prezidentů “Krajiny vín a 

sýrů”. Napadalo mne, jak by vypadal Plž v Martině či Žilině, tj. Mlž či Žlž? Kiksnul mi foťák, tak 

skončila má funkce fotografa. Před diváky uprostřed místnosti stály dva stoly, kam se během pořadu 

nosilo mnoho vín a sýrů, ale očekávaná chvíle zahájení rautu se stále posouvala. Vín bylo tolik, že se 

nedalo ochutnat od všeho, sýrů také dost. Ke konci se naše “campusová” banda přesunula ke stolu na 

chodbu. Po ochutnávkách vín jsem si vzpomínal na slovenské písničky a zkoušel jsem je zpívat.  

     Druhý den jsem vstal brzy a jel jsem trolejbusem na nádraží pro Simonu. Mlhou zahalená Žilina, 

zanedbané nádraží, paneláky staré 60 - 70 let,  smutný pohled po ránu. Tak jsem se probouzel ranní 

rozcvičkou se Simoniným kufrem po schodech a do trolejbusu. Náladu z mlhy jsme rozehnali čajem a 

polévkou ve studentském bistru a pak jsme se společně vydali jako “campusáci” obchodní zónou přes 

město do kulturního centra na stanici Žilina - Zárečie. Uchvátil mne pohled na novostavbu kostela 

mezi markety Kaufland a Baumax, to se opravdu asi v Čechách stát nemůže, nový chrám boží mezi 

chrámy konzumu. Již ráno jsme začali používat kameru, jelikož jsme měli vytvořit dokument o Žilině 

jako výsledek literárního campusu. Na kameru jsme zachytili patník falického tvaru a procházejícího 

černocha. V plánu byl výlet vláčkem do Rajeckých Teplic s čítačkou ve vlaku. Nakonec jsme se vydali 

přes město na hlavní nádraží koupit si skupinový lístek. Několik holek šlo pro svačinu, tak nám vláček 

ujel. Šli jsme na literární dílnu pana Nagaje. Bylo tam plno nahnaných školáků, které to nezajímalo, a 

my jsme také brzo odešli. Provedli jsme pod Irenčiným vedením performanci na náměstí. Irenka 

tancovala u kašny mezi barevnými básněmi a my jsme pozorovali, jak na ni reagovali či spíš 

nereagovali okolojdoucí. Dále jsme se přesunuli do parku SNP u Hlinkova náměstí, kde u altánku 

vystoupil klub Silans a většina campusáků. Bylo dost špatně slyšet a rozumět, když jsme seděli okolo 

na lavičkách. Sluníčko mi pálilo do očí, tak jsem je zavřel a trochu podřimoval. Večer jsme se vrátili 

opět na stanici Zárečie, kde bylo vystoupení “Románové lahůdky rádia Devín”. Zuzana Belková 

moderovala a uváděla Karola D. Horvátha a  ředitele rádia Silvestra Lavríka. Na radu Marcelky 

jsem si koupil knihu od S. Lavríka a byly to fakt dobré povídky. Účinkující odpovídali na otázky 

ohledně minirománů a četli ukázky, třeba o fiktivním slovenském agentu 007 Rogeru Krowiakovi.  

Dorazil i Janko Cíger a pustil se do debaty s hosty pořadu.  

     Ve středu jsme měli na dopoledne plánovaný přepad gymnázia. Šli jsme pěšky prosluněnými  

ulicemi. Na škole jsme vpadli do tří tříd. Rozdali jsme barevné básně do dlaně a pozvali na akce 

literárního festivalu. Odpoledne jsme se sešli v knihovně na pořadu “Lahůdky vydavatelství Artis 

Omnis”. Irenka tancovala, Simona fotila, já jsem podřimoval.  Vystupovali P. Urban, M. Ondrušek a 

Petr Ničík. Nakoukl jsem pak do Artfóra na “Bloggerské lahůdky”, ale bylo tam plno, tak jsem radši 

seděl na schodech a obdivoval baret Lenky Mackovjakové. 

     Dostal jsem zákaz konzumace sýra a mluvení slovensky, abych nekazil jejich jazyk. Od 18:30 jsme 

v poslouchání pokračovali v klubu na náměstí na besedě “Detektivní delikatesy”. Nečekal jsem nic 

objevného, ale ten pořad byl fantastický. Veselý moderátor Dado Nagy, guru detektivky Kornel 

Földváry, autor krimithrillerů Aron Maxel (to je pseudonym, aby byl světový a měl ve jménu R). 

Beseda o tom, zda jde psát detektivku ve slovenských reáliích. Bombou bylo představení a čtení 

parodie na detektivku od Dada Nagye a Petra Kryštůfka “Rota pomalého nasazení”, kriminalistickou 

dvojici tvořili “Tučný, slepý a zdochliak” (tj. tlustý, slepý a mrtvolák – volně přeloženo) a Z. 

Studénková (v mysli). Švanda až za hrob, prča, “fakt prdel”, smáli jsme se až brečeli, bránice se nám 

zbláznila. Ta povedená dvojka tvůrců si vzala asi trochu z Cimrmana, z Lasici a Satinského a dalších. 

Po skončení jsme večer zakončili na stanici Zárečie, na čtení Michala Hvoreckého. Profesionální, i 

když  trochu dlouhé. Trochu moc postmoderní.  

     Ve čtvrtek jsem se brzy vzbudil, tak jsem vyrazil na besedu s Vincentem Tkáčem “Slovo je nástroj 

lásky, umění...” Byla to zase spíš akce pro školu, tak jsem se radši šel procházet ranním “bulvárem” 

(on se opravdu tak jmenuje) stylu socialistického realismu 60. – 70. let. Měl jsem počkat na ostatní a 

dát si s nimi polévku. V knihovně jsme se sešli na improvizované besedě s Martinem Cielem a 

Dušanem Taragelem o detektivkách a filmech. Irenka odpoledne uspořádala malý workshop. Šli jsme 
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pak na besedu s Danem Bártou. Shlédli jsme “třináctou komnatu”. Simonu i mne zaujal krouživý 

pohyb jeho tenisek, když seděl v křesle. Simona i Irenka se pustily do diskuse. Irenka byla dost 

znechucená panem Korbelem při besedě. Besedu jsme opustili s Pavlem a Irenkou dřív, abychom 

stihli divadlo Gunagu. Dynamické, moderní, se skvělou hudbou. Ještě jsme pak poseděli v kavárně 

Bulvár a v studentském klubu. Zajímavě mluvil Dalimír Stano, prodával knihy, co vydal ve svém 

nakladatelství v Košicích.  

     Pátek mohl být lépe vyplněný. Sbalili jsme se a po poledni odvezli batohy trolejbusem na stanici 

Zárečie. Odpoledne jsme šli na vyhlášení soutěže O duhovou lampičku. Měli jsme trochu narušit akci. 

Irenka plánovala scénický tanec, ale postihla ji zdravotní indispozice. Lenka M. trvala na tom, že se 

intervence musí uskutečnit a že máme s Marcelkou a Lenkou G. zabezpečit náhradní taneční variace. 

Podlehl jsem tlaku, i když se mi nechtělo. Byla to hrůza, spíš takové “šílenství zdrogovaných bláznů”. 

Pavel tiše trpěl a styděl se, mi se také styděli, ale celá akce byla trapná už od začátku. Těšil jsem se 

pak na besedu s Fedorem Gálem, ale nekonala se. Tak byl ten den tak trochu proflákaný. Kdybychom 

jeli třeba do těch Rajeckých Teplic na výlet… Natáhl jsem se na náměstí na chvíli na lavičku, než se 

slunce schovalo. Večer se na stanici Zárečie konal vrcholný program campusu. Nejdříve “Lahůdky 

časopisu RAK”. Dobré povídky, až na tu poslední - od šéfredaktora. Měla to být báseň, ale vzniklo 

z toho něco jako povídka bez konce. Pak představili náš almanach “Brak se vrací” a klip, filmový 

dokument z campusu (cca 7 minut). Zrychlené, části oddělené výhybkou, nejlepší Irenka, jak tančí na 

náměstí, nebo prezentace Dalo Stana nebo scénické pohybové kreace na pomníku A. Hlinky 

s hypermarketem Tesco v pozadí (Irenka a Lenka G.). Dobrá zkušenost, když se člověk vidí na plátně. 

Večer pak byl ještě koncert Zuzany Homolové, ale my už se připravovali na cestu. A potom rychlé 

loučení a taxíkem na nádraží… M. V. (Plzeň, 20. 10. 2006) 
- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a 

momentálně je zaměstnán v pekárně Intersparu. 

 
 

* VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ASON-KLUBU, O. S. ANEB O VOLBÁCH. V pátek 20. října 

2006 byly v Plzni volby. Ty opravdové (komunální) i ty asonklubí (literární). Naše volební kampaň 

nebyla nijak dramatická, škoda, mohla vypadat třeba takhle…  

 
VOLBY DO ASONKLUBÍHO ZASTUPITELSTVA! 

Jednání o vládě Ason-klubu vstupují do další fáze! 

HRAVÁ VOLBA! 

Ason-klub se snaží získat od svých členů 101 % hlasů. V umění nic není nemožné! 

ZA PLZEŇ LITERÁRNÍ! ZA PLZEŇ – DOBRÉ MÍSTO K PSANÍ! 

Podpora zachování místních literárních spolků! 

VÍCE LITERÁRNÍCH AKCÍ UVNITŘ I NAVENEK! 

Nové básně a povídky na sídlišti! 

STEJNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ LITERÁRNÍ SLUŽBY! 

Bezbariérové trasy pro psaním postižené občany! 

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NAŠICH ČTENÁŘŮ! 

Budování bezpečných nástupních ostrůvků do literatury! 

PODPORA LITERÁRNÍHO RUCHU! 

Alternativní propojení (o)krajových autorů s centrem literárního dění! 

NOVÝ SPOJ HROMADNÉ LITERATURY! 

Čisté literární prostředí v Plzni! 

PÉČE O LITERÁRNÍ ZELEŇ, ČERVEŇ, MODŘ, ŽLUŤ (NIKOLI ŽLUČ),  

ŠEĎ (NIKOLI MYŠLENKOVOU), ČERŇ (NIKOLI V DUŠI) I BĚLOBU. 

Zvýšení přídavků na konci každého autorského čtení! 

PARKY PRO ODPOČINEK LITERÁTŮ NA OKRAJI MĚSTA  

(NIKOLI KNIŽNÍ KULTURY NEBO DOKONCE SPOLEČNOSTI)!  

Využití alternativních trestů formou veřejně prospěšného psaní! 

ZŘÍZENÍ FUNKCE MĚSTSKÉHO BÁSNÍKA NA PLZEŇSKÉ RADNICI! 
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     Ale znáte básníky! Jako by to vůbec nebrali vážně! A tak pěkně jsme kandidátku připravili! Jako 

v té dětské říkance: “První třída kašička/, druhá třída růžička/, třetí třída hodní žáci/, čtvrtá třída 

darebáci…”  Mezi navrženými opravdu byli Kašička i Růžička a celé spektrum. Navzdory 

darebákovi, který připsal Ilonu Gruberovou “pro kontakt s Filípkem”, byl pro následující volební 

období řádně zvolen sedmičlenný výbor ve složení Milan Čechura (pro sekci nezavedených autorů a 

humor), Kateřina Kašáková (pro kontakt s Plžem – rubrikou Mladý Západ, kterou bude od ledna 

redigovat), David Růžička (pro kontakt s uskupením Fénixovy cesty, pro zámky, hrady a výhrady), 

Helena Šlesingerová (pro administrativu, organizaci, informace a finance), Simona Váchalová (pro 

kontakt s autory Domažlicka a CHOPOJ), Marek Velebný (pro fotografickou sekci) a Irena 

Velichová (pro divadelní sekci a kontakt s literárními kluby Slovenska). - Chcete-li znát pravdu 

mermomocí/, nedisponují politickou mocí…   

 

Marek Velebný 

 

VOLEBNÍ 
 

Pokud bych měl dát hlas modré šanci 

Vybral bych si krásku v modré halence 

Pečlivě bych ji zasunul hlasovací lístek mezi ňadra 

Nebo bych hlasoval zatažením za ramínkové šňůrky, 

které by se svezly dolů jako volební preference 

Ale u modré šance nemám šanci, to ne 

Stejně jako ona volil jsem zelené 

 

 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JABLONI, VÍTÁNÍ POVÍDKOVÉ 

SBÍRKY DUHOVÁ KULIČKA A ULRICHOVY SEDMDESÁTÉ. Četli jste Kuličku? 

Nemyslím Kuličku od Maupassanta, ba ani dětský hit Míša Kulička od Menzela. Ptám se na Duhovou 

kuličku od pánů Čechury, Mikiska a Ulricha, společnou povídkovou sbírku, co byla napsána za 

velkých tajností, vydána v pevné vazbě (!) v nakladatelství Carpe Diem v Brumovicích a slavnostně 

uvedena do života v pátek 20. října ve 20:00 hodin v plzeňské Kulturní kavárně Jabloň. Latinské 

“carpe diem” znamená “žij dnem” nebo také “užívej dne, jako by to byl tvůj poslední”. Náš poslední 

to doufejme nebyl, i tak jsme si ho ale v rámci možností užili. Scházeli jsme se už od pěti. Mezi 

prvními přirozeně hostitelé – Milan Čechura,  Lubomír Mikisek a Jiří Č. Ulrich. Taky Irena 

Velichová, která to všechno vymyslela. Mezi hosty alespoň chvíli poseděla po dlouhé době Ilona 

Gruberová (poprvé s malým Filípkem) a Radka Prokopová, které se “Filípek” narodí v listopadu. 

Helena Šlesingerová se pokoušela o volby do nového asonklubího výboru a domlouvala technické 

záležitosti kolem vydání nejbližších malých knížek. Zúčastnili se Daniel Mikeš, Simona Váchalová, 

Svatava Heinlová, Tomáš Makaj (ten v dámském doprovodem – s paní Makajovou?) a spisovatel 

MUDr. Václav Gruber z Holýšova s manželkou. Milena Písačková s Markem Velebným zuřivě 

fotografovali (první obrázky z akce jsou k nahlédnutí na Markově osobním webu – viz 

http://sweb.cz/mvelebny/duhovákulička/duhovakulicka/duhovakulicka.htm).  

     Večerem u mikrofonu provázela Irena Velichová, ukázky z knížky Duhová kulička postupně četli 

její autoři, jen za Mikiska to (jako obvykle) musela udělat moderátorka. Krásné slovo se střídalo 

s hudbou v podání skupiny Jana Heinla The Graves. Kmotra Helena Šlesingerová popřála knize 

dlouhý život, připila šampaňským z plastového kelímku a obdarovala šťastné rodiče obřími 

kuličkovými pery (čím větší pero, tím větší spisovatel). Jiří Č. Ulrich přijímal drobné dárky a 

gratulace k sedmdesátinám a Irena s Martinou Šimánkovou všem přichystaly překvapení – pásmo 

z jubilantovy tvorby. Milan Čechura tematicky zapěl… 

 

http://sweb.cz/mvelebny/duhovákulička/duhovakulicka/duhovakulicka.htm
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Milan Čechura 
 

ČESKÝ SPISOVATEL                                                    

    

Kdo to tu klepe na stroj jak datel 

tvář vášní zrůzněnou a vlasy kolmo vstaté 

netřeba koumat všichni ho znáte 

to je on to je  

český spisovatel 
 

Kdo má knoflíky ob dírku spjaté 

komu je všechno a za chvíli nic svaté 

netřeba koumat všichni ho znáte 

to je on to je 

český spisovatel 
 

V kavárnách sedává a ohryzuje tužky 

malíčkem loví ze sklenice mušky 

úsměv má nesmělý a ignoruje čúzy 

je věrným ctitelem své inspirační múzy 
 

Komu se line od očí záře 

i když se nedočkal zase honoráře 

netřeba koumat všichni ho znáte  

to je on to je 

český spisovatel 
 

A když ho pošimrá ta múza po pleši 

rád se s ní dlouho ochotně peleší 

a potom v extázi huláká chci tě 

co z toho může být no přece jejich dítě 

 
Rec.: Nevadí co to bude, hlavně, když to bude zdravý. Fejeton, povídka, 

román. Nebo snad, snad přímá reportáž z vany Ireny Velichové…  
 

netřeba koumat tady mě máte 

to jsem já tenhle 

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

 

* 

LISTOVÁNÍ 
* VÍTÁME:  
     V průběhu uplynulých měsíců se do Ason-klubu přihlásilo hned několik lidí. Např. Petra 

Chmelíčková (*1987) z Plzně, co píše povídky i básně, avšak neměla zatím čas zúčastnit se nějaké 

literární akce; anebo Václav Konop (*1979), který se zúčastnil, ale nepodělil se dosud o svou tvorbu. 

Ukázku z poezie Vladimíry Brčákové (*1982) jsme naproti tomu chtěli uvést už minule 

v souvislosti s Básňovláčkem, ale počítač tvrdošíjně odmítal vložit ji na příslušnou stránku. Tak tedy 

dnes. Vladimíra žije v Bernaticích na Písecku a v Plzni studuje Pedagogickou fakultu  Západočeské 

univerzity (obor český jazyk – občanská výchova). Navštívila Den poezie ve Velharticích a udělal prý 

na ni velmi dobrý dojem… 

 

Vladimíra Brčáková 
 

CO TO JE VLAK? 
 

Průvan mezi oknem a dveřmi 
           mezi jejich chřtány dokořán 
           chřtány znepřátelených světových stran 
           vykřičeného jihu obnaženého kalichu ženství 
           i zakřiknutého severu zejících očních důlků 
Větrná smršť směnek času 
co šustí na smutných křídlech krkavců a vran 
Na kolejích přetřásané tajemství 
řídícího strojvůdce  
 

VLK A ČERVENÁ LOKOMOTIVA 
 
Vlk čekal na vlak, 
vlak však na vlka nikoliv. 
Jaký motiv 
k tomu divu 
lokomotivu 
svedl? 
Že nedbala jízdního řádu? 
Očití svědci vypověděli, že 
vlk památného dne 
něco špatného snědl, 
prý trvanlivostí prošlého plže. 
“A pak všechen zelený 
ztrativ svých mužských vnadů 
mne, 
lokomotivu, 
vystrašil,” 
potvrdila jejich slova 
obžalovaná. 
Hloupý však, 
kdo hned věří, že to bylo přesně tak, 
a nad snadností případu 
plesá. 
Lokomotiva obeznámená pohádkou 
z kouzelného lesa 
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lhala,  
že zelená 
ji vystrašila. 
Ne vlkova zelená, 
nýbrž její červená! 
Vždyť každé dítě  
dobře ví, 
že červená 
je vlkovou obětí. 
 

A od těch dob se na zelenou jede 
a na červenou čeká. 

KRYSAŘ 
 

Svírající obrysy teskných lesů 
jejich tmavou modř 
i kazajku úzkosti žalu a děsu 
jak veselá rolnička kašpárkovy vesty 
jak tajemný krysař putující městy 
v sobě nesu 
 

Společně s krysařem v rozporech žiju 
v nich zmítám se co opilec v deliriu 
v dlouhém plášti volnost  
a v kapuce rozpuštěný vlas 
proč svazovat ho citem 
hned snem 
hned jedním místem 
už dnes? 
od dveří lásky přec chybí mi klika 
chybí mi fantazie starého Dyka 
volám Agnes! 
 

JE-LI KDE NA SVĚTĚ RÁJ... 
 
Je-li kde na světě ráj… 
pak snad jak šustivý záchvěv 
stříbrného větru 
jak přesýpací hodiny času 
v křídlech letícího opeřence 
v šťavnatých květech právě spleteného věnce 
co žíznivě saje omamnost alkoholu 
a v opojení padá 
z rozevlátých vlasů 
snových představ 
k jejich nohám 
k dlouhému stvolu 
při zasyčení hada 
 

Je-li kde na světě ráj… 
pak hladová chci z něho jíst 
a za sebou trousit odhodlaně  
i nejmenší drobky jeho co ze snídaně 
uvízly v zákoutí 
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na našich lačných rtech 
je-li kde na světě ráj… 
pak chtivá chci z něho tahat 
jak papoušek na pouti 
jak dadaista z pytle blech 
jak podivuhodný kouzelník 
trvalku 
jíž nespálí mráz co běhá mi po zádech 
cizojazyčný slovník 
na úsměv 
i na lásku 
ne krysařovu píšťalku! 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* V pátek 3. listopadu 2006 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy (tel.: 

376 312 877, e-mail: hifiklub-klatovy@pcse.cz) za podpory Ministerstva kultury ČR, města Klatov a 

Klatovské teplárny, a. s. zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem Jeden čas seje, 

druhý plody sbírá. Zhudebněné básně autorů z období 9. - 16. století: František z Assisi, Václav 

Lucemburský, Thomas More, Giordano Bruno, Michelangelo Buonarroti a další. Účinkují herečka 

Táňa Fischerová a autor hudby Daniel Dobiáš. Po pořadu následuje beseda s účinkujícími. Ve dnech 

konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Literární noviny, Přítomnost, Magazín Klubu 

Vltava, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj. 

 

* Ve středu 8. listopadu 2006 v 16:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů v Plzni zve 

do kavárny Měšťanské besedy (Plzeň, Kopeckého sady 13) na společné posezení a popovídání 

spisovatelů a přátel. Vítáni jsou prý též zájemci z řad Ason-klubu. 

 

* Ve středu 8. listopadu 2006 v 19:00 hodin Vás Tomáš T. Kůs a sdružení PODIVY zvou do 

budovy Moving station (Plzeň – Jižní předměstí) na regionální kolo IV. ročníku celonárodní soutěže 

v slam poetry – klání v autorském přednesu vlastních básnických textů. Z “našich” jsou prý již 

přihlášeni např. Daniel Mikeš a Jiří Č. Ulrich. Přihlásit se ještě můžete i Vy - se dvěma až třemi 

básnickými sety (vždy do cca 2 min.). Přihlášky a info: Tomáš T. Kůs - tel.: 732 355 614, e-mail: 

tomastkus@centrum.cz, o.s.podivy@centrum.cz.  

 

* Až do čtvrtka 16. listopadu 2006 jste zváni do budovy České inspekce životního prostředí (Plzeň, 

Klatovská 48, zelený dům před mostem přes železniční trať) na výstavu akvarelů šumavské krajiny 

malíře Pavla Hubeného a keramických objektů Vladimíra Uhlíka s názvem Fragmenty. Vernisáž 

proběhla 4. října 2006. Výstava je otevřena  v pondělí v 15:00 – 17:00, v úterý až pátek v 10:00 – 

17:00 hodin. Vstup zdarma. - Pavel Hubený (*1963) je klatovský prozaik, bývalý člen Střediska západočeských 

spisovatelů, který debutoval knihou Skleněné srdce (Domažlice, Chodské nakladatelství 1992). Jedná se o povídky ze 

Šumavy a kniha je k dostání na výstavě. - Vladimír Uhlík je profesionální umělec samostatně vystavující své práce v ČR 

i v zahraničí. 

 

* V sobotu 18. listopadu 2006 v 10:00 hodin zve Obec spisovatelů České republiky své členy do 

velkého sálu Městské knihovny v Praze (Mariánské náměstí 1) na XIV. řádnou valnou hromadu OS. - 

(Jistě pojede též delegace západních Čech. A také Lubomír Mikisek, který byl za člena přijat 

v nedávné době?) 

 

mailto:tomastkus@centrum.cz
mailto:o.s.podivy@centrum.cz
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* V pondělí 20. listopadu 2006 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy 

za podpory Ministerstva kultury ČR, města Klatov a Klatovské teplárny, a. s. zve do klubovny ve 

Vrchlického sadech na pořad s názvem Esperanto trochu jinak. Možnosti tohoto umělého 

mezinárodního jazyka přiblíží, doplní obrazem, hudbou nejrůznějších žánrů i vlastním zpěvem a hrou 

na kytaru PhDr. Pavla Dvořáková. Večer připravila  a uvádí Hana Hošťálková. 

 

* V pátek 24. listopadu 2006 ve 20:00 hodin jste zváni do divadla Dialog (Plzeň, Klatovská tř. 7) na 

literární večer. Účinkují David Charvát, Jan Sojka a Norbert Holub. Na programu též křest nové 

knihy Jana Sojky. Vstupné 50,- Kč. 
 

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

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

 

* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* O CENU ALFRÉDA RADOKA 2006. Divadelní a literární agentura Aura-Pont spolu s Nadačním 

fondem Cen Alfréda Radoka a dalšími partnery (tj. Národní divadlo Praha, C&COM Advertising s. r. 

o., Český rozhlas 3 - Vltava, České centrum Londýn, Kulturní týdeník A2, časopis Svět a divadlo, 

Divadelní ústav, Nadace Český literární fond a Ministerstvo kultury ČR) vyhlašuje XV. ročník 

soutěže o Cenu Alfréda Radoka za nejlepší původní divadelní hru. Soutěže se může zúčastnit 

kterýkoli autor s původní divadelní hrou napsanou česky nebo slovensky, pokud tato hra dosud 

nebyla (a do předpokládaného rozhodnutí poroty 17. 3. 2007 nebude) uvedena či zveřejněna. Soutěž 

je anonymní. Práce posílejte na disketě či CD-ROMu bez označení autora na titulní straně, do obálky 

dále vložte volný list papíru, na něm uveďte název hry, jméno a příjmení autora, adresu bydliště, 

telefon, e-mail a podpis. Přiložte potvrzení o zaplacení poplatku. Vstupní poplatek 450,- Kč za 

každou zaslanou hru uhradí účastník poštovní poukázkou na adresu pořadatelů: Aura – Pont, s. r. o., 

Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha. Agentura se zaručuje, že zachová před porotou naprostou 

anonymitu všech přihlášených. Účastník souhlasí s anonymním zveřejněním textu na internetu na 

stránce: www.cenyalfredaradoka.cz (přičemž přihlášení do soutěže zároveň zajišťuje autorovi 

ochranu autorských práv). Uzávěrka je 30. listopadu 2006. Práce bude hodnotit pětičlenná porota, 

jména deseti finalistů budou oznámena spolu s nominacemi na Ceny Alfréda Radoka za inscenační 

výsledky v roce 2006 na tiskové konferenci na počátku března 2007. Výsledky soutěže budou 

zároveň s odměnami pro vítězné hry, respektive jejich autory, zveřejněny na slavnostním Večeru Cen 

Alfréda Radoka (v přímém přenosu České televize) ve Stavovském divadle v Praze 17. 3. 2007 ve 

20:00 hodin. (Radokova nadace vznikla v roce 1992 a jejím posláním je podpora původní divadelní 

tvorby. Patronem je sám Václav Havel.) Agentážní oddělení DILIA přivítá, zašlete-li mu kopii hry, 

kterou do soutěže přihlašujete. Podmínky soutěže spolu s přihláškou jsou k dispozici na stránkách 

www.cenyalfredaradoka.cz. 

 

* TRIFID 2006. Nakladatelství Triton vyhlašuje III. ročník literární soutěže Trifid. Lze zaslat 

česky psaný, dosud knižně nepublikovaný román o rozsahu nad 300 normostran, v žánru sci-fi, 

fantasy nebo hororu s fantastickými prvky. (Předchozí účast díla v některé z literárních soutěží 

nevadí.) Příspěvky zasílejte v jednom tištěném exempláři a zároveň na disketě (ve formátu Wordu 

nebo RTF). Uzávěrka je 31. prosince 2006. Adresa: Nakladatelství Triton (soutěž Trifid), Vykáňská 

5, 100 00 Praha 10. Odborná porota ze zaslaných prací vybere díla vhodná k vydání v nakladatelství 

Triton. Autoři vybraných prací obdrží odměnu 20.000,- Kč. V případě komerčního úspěchu titulu 

obdrží další autorský honorář. Dílům představujícím mimořádný literární počin, může porota udělit 

cenu Trifid, spojenou s dvojnásobnou odměnou pro autora: 40.000,- Kč. 
 

* O CENU FESTIVALU MATEŘINKA 2007. Naivní divadlo Liberec vyhlašuje soutěž o Cenu 

festivalu Mateřinka za nejlepší novou hru pro děti předškolního věku (tj. ve věku od 3 do 7 let), 

file:///A:/
file:///A:/search.php%3frsvelikost=uvod&rstext=all-phpRS-all&rstema=15&stromhlmenu=1:6:15
file:///A:/admin/file_browser/Documents/Přihláška%20word.doc
file:///A:/
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určenou pro loutkové divadlo. Soutěž je otevřena všem autorům. Očekávány jsou původní náměty, 

se stejnou pečlivostí však budou posuzovány i texty “na motivy”. Lze zaslat (doporučeně) divadelní 

hru v českém, případně slovenském jazyce, o min. rozsahu 15 normovaných stran, v jednom 

vytištěném exempláři a zároveň v elektronické podobě na disketě. Každý autor smí přihlásit pouze 

jeden text. Porota bude práce posuzovat anonymně. Uzávěrka je 31. prosince 2006. Adresa: Naivní 

divadlo Liberec, Moskevská 18, 460 31 Liberec 1, tel.: 485 253 677, fax: 485 253 666, e-mail: 

naive.theatre@oasanet.cz, http://www.naivnidivadlo.cz. Obálku označte heslem “Soutěž o Cenu 

Mateřinky”. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v rámci dalšího ročníku festivalu Mateřinka 

v červnu 2007. Tři nejlepší texty budou odměněny finančně (1. cena 15.000,- Kč), porota si vyhrazuje 

právo některou z cen neudělit, Naivní divadlo Liberec si vyhrazuje opční právo na dobu 2 let pro 

případnou realizaci některého z oceněných textů.  

 

* ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2007. Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje VI. ročník literární 

soutěže Řehečská slepice. (Blízko Řehče leží např. okresní město Jičín.) Soutěž je určena 

neprofesionálním autorům České republiky bez věkového omezení. Lze zaslat dosud nepublikované 

a do jiných soutěží nepřihlášené práce libovolných žánrů (básně, povídky, fejetony, glosy, 

historické práce aj.), psané na stroji nebo počítači o  max. rozsahu 6 normostran, ve čtyřech 

vyhotoveních. (Práce, které nebudou splňovat zadání, budou ze soutěže vyřazeny - např. texty většího 

rozsahu, psané rukou atp.). Vyhlašovatel má na mysli zejména příspěvky humorné, v nichž nebude 

chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě lidově sranda. Motto tohoto ročníku zní: “Vynálezy a 

objevy, které změnily život nejen v Řehči.”   Soutěž probíhá ve třech kategoriích, a to: 1. Práce 

týkající se Řehče (např. technické údaje vynálezů řehečských vědců, uplatnění řehečských 

objevů ve světě, životopisy řehečských objevitelů apod.). - 2. Poezie na volné téma “Technika 

kolem nás a my”. – 3. Próza na volné téma “Technika kolem nás a my”. Soutěž je anonymní. 

Práce označte heslem, k textům přiložte stejně označenou zalepenou obálku, v níž uvedete opět ono 

heslo (tj. značku, symbol svých prací), jméno a příjmení, rok narození, povolání či školu, kategorii, 

v níž soutěžíte, adresu vč. PSČ a vlastní podpis, kterým se zavazujete, že souhlasíte s podmínkami 

soutěže. K nim patří, že vyhlašovatel si vymiňuje právo použít soutěžní práce k propagaci soutěže pro 

případné další ročníky a uveřejnit práce ve sborníku bez nároku na honorář. Vítězové obdrží 

“humorné” věcné ceny a diplomy. Pořadatel si vyhrazuje právo některou z cen případně neudělit. 

Autor zvláště zdařilé práce dostane zvláštní cenu - Řehečskou kraslici s právem používat titul kohout 

nebo slepice roku 2007. Dále bude udělena Cena řehečského čtenáře. Uzávěrka je 19. ledna 2007. 

Adresa: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka; e-mail: rehec@seznam.cz (anonymita 

soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání práce e-mailem). Zásilku označte 

heslem “Řehečská slepice 2007”. Vyhlášení výsledků se uskuteční pravděpodobně v dubnu 2007. 

Více informací na stránkách www.rehec.zde.cz.  

 

* ŠUMPERSKÝ HAVRAN 2007. Dům dětí a mládeže Vila Doris ve spolupráci s PC Šumperk, 

s Gymnáziem Šumperk a nakladatelstvím Dokořán vyhlašují VI. ročník literární soutěže Šumperský 

havran. Soutěž je určena básníkům do 35 let a bude hodnocena ve čtyřech věkových kategoriích: do 

12 let, 13 až 15 let, 16 až 19 a 20 až 35 let. Lze zaslat 3 samostatné básně psané na stroji nebo 

počítači. Autor uvede jméno a příjmení, případně pseudonym, věk, školu či zaměstnání, kontaktní 

adresu vč. PSČ a e-mail. Práce můžete posílat papírové podobě, e-mailem nebo faxem. Adresa: 

Jarmila Švecová, DDM Vila Doris a PC Šumperk, 17. listopadu 2,  787 01 Šumperk, tel.: 583 214 

212, fax: 583 214 214, e-mail: svecova@doris.cz; http://www.doris.cz. Uzávěrka je 30. ledna 2007. 

Práce bude hodnotit odborná porota složená z pedagogů a spisovatelů. Slavnostní vyhlášení výsledků 

se uskuteční v březnu 2007 na Setkání s poezií v Šumperku. Pořadatelé si vyhrazují právo zveřejnit 

nejlepší práce v almanachu, který bude vydán u příležitosti setkání.  
 

* SOUTĚŽ FESTIVALU LITERÁRNÍ VYSOČINA 2007. Klub AUT, o. s. Quo Vadis a  o. s. 

Literární Vysočina, kolektivní člen Obce spisovatelů, vyhlašují další, už V. ročník soutěže festivalu 

Literární Vysočina. Soutěž je věkově a tematicky neomezená. Lze zaslat poezii a prózu, obojí o 

mailto:naive.theatre@oasanet.cz
http://www.rehec.zde.cz/
mailto:svecova@doris.cz
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max. rozsahu 5 stran textu (ve standardním provedení bez grafických úprav, o velikosti písma 12). 

Každý příspěvek doplňte o jméno a příjmení, rok narození, e-mail i poštovní adresu, telefon i mobil. 

Uzávěrka je 31. ledna 2007. Práce pouze v elektronické podobě posílejte na e-mail: 

L.Soutez@seznam.cz. Odesláním textu do soutěže dáváte zároveň souhlas s jeho použitím v rámci 

festivalových aktivit a propagace akcí Klubu Literární Vysočina a o. s. Literární Vysočina. Texty 

bude hodnotit odborná porota, výsledky budou slavnostně oznámeny na festivalu Literární Vysočina, 

který se uskuteční v červenci 2007 v Chotěboři. Přesné datum a bližší informace postupně naleznete 

na Internetu (www.literarni.vysocina.cz, www.leonet.cz/petrmusilek a www.zorasimunkova.wz.cz).  

 

* HLAVNICE A. C. NORA 2007. Sdružení Hlavnice A. C. Nora pod záštitou Obce spisovatelů, 

střediska Ostrava, a Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské 

univerzity v Opavě vyhlašuje další ročník celostátní soutěže v próze Hlavnice A. C. Nora. Soutěž je 

určena autorům ve věku 16 – 35 let (rozhoduje věk autora v roce 2007). Lze zaslat původní, dosud 

nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené prozaické práce na libovolné téma, o max. rozsahu 30 

stran formátu A4, psané v českém jazyce programovým prostředkem WORD ve velikosti písma 12, 

ve třech vytištěných vyhotoveních a navíc elektronickou poštou. Před zasláním do soutěže musí 

autoři sami zajistit důslednou korekturu textů. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, v záhlaví 

uveďte název, pseudonym a rok narození autora. Totéž napište na přiloženou zalepenou obálku. 

Uvnitř obálky uveďte opět shodné údaje a dále jméno, příjmení, titul, rodné číslo, povolání a bydliště 

vč. PSČ. Anonymitu prací zaslaných elektronicky sdružení zabezpečí. Uzávěrka je 28. února 2007. 

Adresa: Sdružení Hlavnice A. C. Nora, 747 52 Hlavnice 24, e-mail: acnorHlavnice@seznam.cz, 

www.města.obce.cz/hlavnice. Zasláním práce do soutěže dává autor souhlas se zveřejněním soutěžní 

práce bez nároku na honorář. Jeden výtisk práce zůstane uložen v archivu obce Hlavnice, ostatní 

kopie se nevracejí. Texty bude hodnotit odborná porota, složená ze zástupců Obce spisovatelů, 

střediska Ostrava, Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě a Sdružení 

Hlavnice A. C. Nora. Účastníci obdrží nejpozději v srpnu pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků 

soutěže, které se bude konat v září 2007 v Hlavnici. Zveřejněno bude pět nejlepších soutěžních prací 

v pořadí a dalších pět bude oceněno čestným uznáním bez stanovení pořadí. Za první místo je 5.000,- 

Kč, za druhé 4.000,- Kč, za třetí 3.000,- Kč, za čtvrté 2.000,- Kč a páté 1.000,- Kč. 

* 

DEN POEZIE 
 

* DEN POEZIE K VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA HYNKA MÁCHY. Rok se s rokem sešel, 

měsíc s měsícem, a je tu další, v pořadí už osmý Den poezie! Ten letošní se bude slavit od 9. do 23. 

listopadu 2006 ve více než čtyřiceti městech a vesnicích po celé České republice, tzn. na těchto 

místech: Bohumín, Blansko, Březnice, Brno, Česka Lípa, České Budějovice, Domažlice, Dvůr 

Králové, Havířov, Horšovský Týn, Hradec Králové, Cheb, Chodov, Chomutov, Jičín, Kadaň, 

Kroměříž, Krnov, Kyjov, Liberec, Náchod, Nepomuk, Nová Paka, Nová Včelnice, Nové Město nad 

Metují, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Police nad Metují, Praha, Přerov, Rakovník, Rumburk, Strážov, 

Třeboň, Vaňovské Vodopády, Veselí nad Moravou, Vlachovo Březí, Žatec a Znojmo. Akce, jejímž 

ústředním tématem je letos “Kde domov můj?”, oslavuje roli poezie v našem životě a v české 

kulturní tradici. Koná se vždy v listopadu, přesněji kolem 16. listopadu, na který připadá výročí 

narození Karla Hynka Máchy (*1810 - †1836, letos je 170. výročí jeho úmrtí). Program tvoří 

veřejná čtení, happeningy, výstavy, hudební a divadelní představení, konané v klubech, knihovnách, 

ve školách, v kinech, kavárnách, ale i v méně tradičních prostorách... Podrobný program a další 

zajímavosti kolem Dne poezie 2006 naleznete na www.volny.cz/denpoezie. Organizátoři pevně věří, 

že si najdete cestu na některou z akcí – ať už jako posluchači nebo jako aktivní účastníci.  

 

PROGRAM V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH: 

 

DOMAŽLICE 

Pořádá CHOFILIS (Chodský filmový a literární spolek):  

mailto:L.Soutez@seznam.cz
http://www.literarni.vysocina.cz/
mailto:acnorHlavnice@seznam.cz
http://www.volny.cz/denpoezie
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Pondělí 13. 11. 2006 ve 14:00 – 19:00 hodin: Čtení v ulicích. 

Básničky nezavedených autorů poezie do dlaně pro potěšení kolemjsoucích kolemjdoucích. 

 
Pondělí 13. 11. 2006 v 19:00 – 22:00 hodin: Vinný duet Pavla Urbana. 

Autorské čtení slovenského autora a členů CHOFILISu ve Veselé vinárně v Domažlicích 

(Školní ul.) pro veřejnost. 

 
Úterý 14. 11. 2006 v 8:00 – 14:00 hodin: Celá škola v poetické síti. 

Tvůrčí dílna  Pavla Urbana (poezie SR) v ZŠ Msgre. B. Staška 232, Domažlice. 

 
Úterý 14. 11. 2006 v 16:00 hodin: Benjamínek má básničky rád. 

Odpoledne pro rodiče s dětmi v Mateřském centru Benjamínek v Domažlicích (budova Pošty 

1, 2. patro). 

 
Středa 15. 11. 2006 v 8:00 – 9:40 a 12:55 – 14:25 hodin: Vinný duet Pavla Urbana. 

Beseda slovenského autora pro studenty Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích. 

 
Čtvrtek 16. 11. 2006 v 16:00 – 18:00 hodin: CHOFILIS mezi knížkami. 

Vystoupení členů CHFILISu v Městské knihovně B. Němcové v Domažlicích. 

 
Pátek 17. 11. 2006 v 10:00 hodin: Seniorům pro radost. 

Literární dopoledne CHOFILISu v penzionu pro seniory v Domažlicích (Šaldovská ul.). 

 
HORŠOVSKÝ TÝN 

Pořádá Městská knihovna Horšovský Týn (nám. Republiky 102): 

 
Úterý 21. 11. 2006 v 15:00 hodin: Slavnostní vernisáž Literárního shrabování 2006.  

Při této příležitosti bude vydán almanach prací, proběhne autorské čtení a hudební vystoupení, 

doprovodnou akcí je výstava výtvarných prací na téma “Kde domov můj”. Literární i výtvarné 

práce budou vystaveny od 21. do 30. 11. 2006 v prostorách Městského kulturního zařízení v 

Horšovském Týně. 

 

CHEB 

Pořádá Městská knihovna Cheb (Obrněné brigády 18):  

 
V dětské knihovně budou děti tahat z klobouku tři slova a psát na ně básničku - nejzdařilejší 

budou vystaveny a odměněny. V půjčovně pro dospělé si může každý návštěvník vzít z košíku 

básničky namnožené a srolované do ruličky. Knihovna bude vyzdobena (na šňůrách) 

zavěšenými obrazy měst, portrétem básníka, který se v něm narodil, a jeho básní. Výstava 

básnických sbírek a připomínka místních literátů.  

 

CHODOV U KARLOVÝCH VARŮ 

Pořádá Městská knihovna Chodov (Staroměstská 55):   

 
Úterý 21. 11. 2006 v 17:00 hodin:  Život a dílo Jeana Arthura Rimbauda. 

Přednáší Petra Šlaufová. Následně bude prostor pro přednes veršů zájemců z řad publika.  

 

PLZEŇ 

Pořádají Irena Velichová, sdružení Ason-klub, Kruh přátel knižní kultury a Knihovna města Plzně za 

laskavé podpory Města Plzně: 

 
Pátek 10. listopadu 2006 v 19:00 hodin: Jsem žena v tomto místě. 
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Moving station, Plzeň - Jižní předměstí. Představení, ve kterém se protne poezie básnířky Ireny 

Velichové a tanec. Účinkuje skupina výrazového tance SMOG.   

 
Sobota 11. listopadu 2006 ve 13:00 hodin: Příběh ve ztracené minci.  

Polanova síň Knihovny města Plzně (B. Smetany 13). Poetická dílna s Mathejem Thomkou. 

Tvořivá dílna je zaměřena na tvořivé způsoby, aktivizační cvičení a částečně i prezentaci 

vlastní tvorby nebo způsob prezentace. Náplň dílny (může se z části měnit): aktivizace, haiku, 

slovo (vázané čtyrverší), obraz nebo pantomima, volný verš, mikropříběh. Délka dílny bude 

min. 2 hodiny. Tvořit se bude hlavně v Polanově síni KmP, možná i v přilehlém okolí. Počet  
účastníků je omezen, tedy neváhejte! Přihlášky a případné dotazy na tel.: 732 630 420 či e-mailu: 
Velichova.Irena@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek 1. listopadu 2006. - Mgr. Mathej Thomka (*1977 v 

Martine) vystudoval Univerzitu Mateja Bella v Banskej Bystrici, cca pět let učil na Soukromé základní škole BellAmos v 
Martine. Od roku 2004 vede literární klub Mädokýš v Martine, vydává a rediguje literární revue Mädokýš, pracuje na 
internetové literární stránce www.medokys.szm.sk. Má za sebou několik velkých literárních dílen: Poézia na klátikoch, 
Prehryznime si medzičasom, Literárna kvôlňa, Poézia pod jabloňami, Literárny kemp... Je držitelem několika literárních 

cen za poezii i prózu. Publikoval v řadě časopisů v Čechách i na Slovensku. 

 
Neděle 12. listopadu 2006 v 16:00 hodin: Poezie na každém rohu. 
Start před Západočeským muzeem v Plzni. Básníci tváří v tvář plzeňské pěší zóně! Čtení v ulicích, 
básničky do dlaně… 
 
Neděle 12. listopadu 2006 ve 20:00 hodin: (Kom)promiskuitné blues. 
Kulturní kavárna Jabloň Plzeň (Krátká 2). Poetická show Pavla Urbana, jednoho z nejvýraznějších 
talentů nastupující slovenské básnické generace. Hudební doprovod (šanson a blues): Kristýna 
Radačovská a Ondřej Římek. - Pavel Urban, básník a prozaik, absolvent estetiky na FF UKF v Nitře. Pracoval jako 

učitel na Gymnáziu v Žilině, teoretik a historik umění v Štátnej galérii v Bánské Bystrici. V současnosti je doktorandem 
dějin výtvarného umění na katedře estetiky FF UKF v Nitře. Literární ocenění: výběr z vítězných účastí na literárních 
soutěžích v poezii: vítěz Literárneho Zvolena 2000 a 2001, Wolkrovej Polianky 2001, Literárnej Senice 2001, 
Gorazdovho literárneho Prešova 1998 a 1999, cena Moravského literárního festivalu 2000 ve Valašském Meziříčí, cena 
POS na Literárnom Zvolene 1999; v próze:   ocenění Literárny Zvolen 2005, Jašíkové Kysuce 2005. Publikační činnost: 
od r. 1998 pravidelně publikuje ve sbornících, Literárnom týždeníku, Dotykoch, Slove mladých, Psím víně, Romboide a 
Slovenském rozhlase; 2004 antologie žilinských autorů Pes na mesiaci. V roce 2005 mu vyšla poetická sbírka Obrázky 
z raja, za kterou získal ocenění v anketě Kniha roka, v kategorii Debut roku. Tohoto roku následovala v pořadí druhá 

poetická sbírka Vínny duet. 

 
Úterý 14. listopadu 2006 ve 20:00 hodin: Camera litera.  
Kulturní kavárna Jabloň Plzeň (Krátká 2). Krátký poetický dokument aneb Pohled účastníků 
literárního campusu při Žilinském literárním festivalu. Nejen festivalové minuty očima insitních 
filmařů literatury…  
 
Čtvrtek 16. listopadu 2006 ve 20:00 hodin: All-star team Ason. 
Kulturní kavárna Jabloň Plzeň (Krátká 2). Ti nejlepší z Ason-klubu zakončí plzeňské Dny poezie 
společným čtením…   
 
Středa 22. listopadu 2006 v 19:00 hodin: Moderní poezie. 
Polanova síň Knihovny města Plzně (B. Smetany 13). Pokračování cyklu “Klasičtí básníci” tentokrát 
na téma Z poezie 60. let. Připravil a uvádí PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D., recitují Jan Sojka a David 
Charvát. 
 
Po celou dobu (9. – 22. 11. 2006): Básně do dlaně. 
Každý návštěvník knihoven Knihovny města Plzně obdrží báseň na barevném lístku - poezii 
současných západočeských autorů. Knihovny budou rovněž vyzdobeny touto poezií. 
 
Ve dnech 27. 11. 2006 – 8. 12. 2006: Festival “Jednou nohou nejen v poezii”. 
Pořádá Kulturní kavárna Jabloň Plzeň (Krátká 2) za laskavé podpory Nadace 700 let města Plzně a 
Nadačního fondu pro kulturní aktivity občanů. Již tradiční festival poezie,  literárního a dramatického 

mailto:Velichova.Irena@seznam.cz
http://email.seznam.cz/redir?http://www.medokys.szm.sk
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umění (předchozí ročníky v letech 2004, 2005). Během festivalu prý proběhne cyklus přednášek na 
téma moderní poezie a literatura, budou uspořádána autorská čtení, divadelní představení známých 
knižních předloh - to vše za doprovodu hudební produkce plzeňských kapel a mladých hudebníků. 
Hlavním tématem prý letos bude autorská literární soutěž, která se uskuteční v průběhu celé akce a 
bude zakončena finálovým večerem. Soutěž bude vypsána v  kategoriích: poezie, povídková tvorba, 
textová tvorba k písním. Během několika soutěžních večerů budou moci autoři v cca 20 minutových 
vystoupeních prezentovat vlastní tvorbu, která bude hodnocena diváky. Nejlepší účastníci poté 
představí svoje díla na finálovém večeru, kde odborná porota jmenovaná pořadatelem vyhodnotí 3 
nejlepší autory. Tito autoři budou symbolicky finančně odměněni.  

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* OTEVŘENÉ TVŮRČÍ SETKÁNÍ (NEJEN) LITERÁTŮ V PŘÍCHOVICÍCH. 

 

     Od ROMANA SZPUKA: Milí přátelé, zveme Vás všechny na již 23. ročník otevřeného tvůrčího 

setkání, které pořádá Skupina XXVI na římsko-katolické faře v Příchovicích v Jizerských horách. 

Letošní akce se uskuteční od pátku 1. 12. do neděle 3. 12. 2006. 

     Už v pátek se sejdeme a přečteme něco ze svých dílek v 19 hodin na starokatolické faře v Desné v 

“kruhu rodinném” u místního faráře Ivana Pešky. Z příchovické fary budeme scházet do Desné pěšky 

o 18. hodině. Existuje i výhodné spojení autobusem z Prahy: Praha-Černý Most 17:00, Desná 18:43. 

U tohoto autobusu můžeme na Vás počkat. Pak-li budete v Desné bloudit, můžete se mě dovolat na 

mobilu 777 135 776. V sobotu během dne se k nám kdokoliv může přidat. Jdeme totiž na výlet do 

okolních lesů (zvlášť lákavé pro Pražáky). 

     Hlavní program započne po 19. hodině v prostorách příchovické fary. Je to program zcela 

otevřený, nijak - kromě času - omezovaný. Vystoupit může kdokoliv se svými básněmi, kratšími 

prózami, jistě bude i dostatek místa k výstavě obrazů, fotek či kreseb. Lze do prostoru vrhat i 

manifesty, sehrát i nějaké kousky (divadelní), k dispozici je klavír k nejrůznějším improvizacím atd. 

Imaginace ať je oslavována na svém tažení Jizerskými horami! 

     Pro ty, kteří k nám zavítají poprvé: Příchovice se nacházejí na pomezí Krkonoš a Jizerských hor, 

zhruba 4 km nad Tanvaldem, či 2 km nad Kořenovem - motorestem, který leží na silnici z Desné do 

Harrachova. Nocleh je zajištěn na vytápěných půdách ve vlastních spacácích, pro choulostivější pak 

i v pokojích na palandách. I o stravu bude postaráno. Prosíme jen, abyste ctili řád domu našich 

hostitelů, především nekouřili v prostorách fary. 

     P.S.  Tuto pozvánku můžete předat i dalším ze svého okolí, kteří by měli zájem přijet.       

     Za Skupinu XXVI Vás srdečně zve Roman Szpuk. Kontakt: 1. máje 268, 385 01 Vimperk; e-mail: 

roman.szpuk@seznam.cz. (Vimperk, 19.10. 2006) 

- R. S. (*1960) je básník, žije ve Vimperku na Šumavě a v současné době pracuje jako pozorovatel počasí na 

meteorologické stanici na Churáňově.  
 

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Kolem pobřeží i kolem země aneb O antických počátcích zeměpisectví 

 

     Staří Řekové se rádi považovali za součást kosmu (kosmos – “řád, ozdoba, nebe ozdobené 

hvězdami”), ale svůj “svět” nazývali slůvkem oikuméné, “známý (obydlený) svět”. Ovšem rozdíl 

mezi naším středoevropským vnímáním toho starého světa, ovlivněným středověkými uzavřenými 

vesnicemi, a pojetím řeckým je propastný: oikuména byla světem v moderním slova smyslu 

mailto:roman.szpuk@quick.cz
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globálním: veškeré dění ovlivňovalo pár nejvyspělejších států, centra dění byla propojena sítí 

obchodních, najmě námořních spojů; zkrátka kam nedorazila škorně vojákova (či kolonizátorova), 

tam jistě přibyl mazaný obchodník. Od Britanie po Indii, od Severního moře a Skythie po Libyi, 

Etiopii a Arábii sahala oikuména. Bylo o čem psát! 

     Podobně jako bývá za otce dějepisu pasován Hérodotos, za otce zeměpisu je označován Strabón 

(64-19 př. n. l.), historik a zeměpisec, jenž světovým jazykem své doby – alexandrijskou koiné ve 

svém díle Geógrafika o 17 knihách popisuje oikuménu své doby, středomořský svět včetně Britanie, 

Indie, Arábie a Etiopie. Jenže ono to s tím otcovstvím je značně nejisté: jednak měli oba své 

předchůdce (přece v 1. století př. n. l. je na nějaký řecký počátek poněkud pozdě) a jednak odlišení 

dějepisu a zeměpisu u starých Řeků není nijak přesné. Např. podle Hérodotova popisu Egypta se 

orientoval ještě Napoleon, když na něj shlíželo oněch čtyřicet století. (Hérod. II. 5-8) 

 

…Egypt, do kterého Řekové připlouvají na lodích, je pro Egypťany nově získaným 

územím a darem řeky…Odtud (od pobřeží) do vnitrozemí až po Héliopolis je Egypt 

široký, vesměs rovinatý, bohatý na vodu a bažinatý…Od Héliopole vzhůru je Egypt úzký. 

Z jedné strany se podél něho prostírá Arabské pohoří, které se táhne od severu k jihu a 

k jihovýchodu, směřujíc stále vzhůru k tak zvanému Rudému moři... Jsou v něm 

kamenolomy, v nichž se lámal kámen na pyramidy…Na straně k Libyi se Egyptem táhne 

jiné skalnaté pohoří, v němž jsou zbudovány pyramidy. Je pokryto pískem a prostírá se 

stejným směrem, jako ta část pohoří Arabského, která směřuje k jihu… Prostor mezi 

uvedenými dvěma pohořími je rovina. Tam, kde je nejužší, odhadoval jsem, že není širší 

než asi dvě stě stadií…  

 

     V kolébce filozofie i vyprávěcích nauk, v maloasijském Milétě se v 6., 5. století př. n. l. objevují 

tzv. logografové, navazující na epiku, zvláště pak samotného Homéra, kteří pestrou iónštinou a 

narativním stylem plným nezbytných učených odboček líčí dějiny i místopisné poměry – jedno od 

druhého přece nelze oddělovat! Snad nejznámějším byl Miléťan Hekataios, který napsal jednak dílo 

spíše historické, Genealogie (řec. Genealogiai), o mýtických hrdinech-zakladatelích měst, jednak dílo 

spíše geografické, Períodos tés gés (neboli zkráceně Periégésis) - Cesta kolem země a stal se tak 

zakladatelem obou žánrů. Připomeňme ještě, že díky Homérově autoritě antika dlouho nerozliší 

cestopis reálný a fantaskní, což po ní (z trochu jiných důvodů) zdědí i Marco Polo a celý středověk. 

     Kromě periegésí, neboli “cest kolem země”, psaly se vlivem starověké záliby cestovati loďmo 

také spisy zvané periplús (peri – “kolem, okolo”, plús – “plavba”), tady plavba kolem pobřeží, 

poněvadž zachycovaly vše, co bylo možno spatřit z lodní paluby. Autorem prvního Obeplutí, jak se 

Periplús někdy překládá, byl kolem poloviny 5. století př. n. l. Kartaginec Hannón. Kartaginci byli 

původem Féničané, a ti měli pověst nejprotřelejších obchodníků starověku. Za vidinou nových 

krajů-tržišť dopluli, kam až moře a loď dovolily. Hannón to vzal kolem Afriky do Guinejského zálivu 

a předběhl tak Portugalce o bratru dvě tisíciletí. Svůj Periplús napsal v punštině, ale přeložený do 

řečtiny se dočkal tak velké obliby, že text vyšel tiskem už roku 1533, a to v úpravě českého humanisty 

Řehoře Hrubého z Jelení. 

     Jenže vedle tzv. popisného zeměpisu, liší se tzv. zeměpis fyzický s kartografií; a právě tento 

zeměpis považoval alexandrijský učenec Eratosthenés z Kyrény (asi 275-195) za vědečtější, protože 

za jeho tvůrce zeměpisu vůbec označil Anaximandra, který prý jako první namaloval mapu světa. 

Sám Eratosthenés - matematik, gramatik, básník, hvězdář, zeměpisec - rozdělil zemský povrch na 

stejné části rovnoběžkami a poledníky (to aby při jeho popisu nic nevynechal) a spočítal také obvod 

zemského rovníku na nějakých 44 730 km! Jeho dílo se nám bohužel nedochovalo. 

     A tak středověk uctívá jiného Alexandrijce, Klaudia Ptolemaia (2. stol. n. l.!), který kromě 

Zeměpisného úvodu s 27 mapami byl autorem i astrologických děl. Jeho model vesmíru s nehybnou 
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Zemí uprostřed, kolem níž se hvězdy pohybují v kruzích (resp. přesně ve smyčkách složených do 

kruhů, ale kampak s epicykly na středověkého člověka!) výborně vyhovoval křesťanskému pojetí 

dokonalého stvoření světa. První ránu mu proto až za znovuzrození rozumu zasadil Mikoláš 

Koperník (P. T. čtenář si laskavě vzpomene na slavnou Werichovu scénu s pohybujícími se poháry 

v Císařově pekaři). 

 

- 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: Omluva Irence Velichové: 

     Chtěl bych se omluvit za nevhodnou formulaci ve svém příspěvku “Jak to bylo s Golemem” 

v Listech Ason-klubu 9/2006 na s. 15. Nechal jsem se unést stereotypem z divadla. Asi mi chybí 

taková ta záklopka autocenzury a nadsázky nebo hranice mezi realitou a  fikcí v psaní i životě, co si 

mohu či nemohu dovolit. Omlouvám se, nemyslel jsem to zle. Nějak jsem si v mozku nespojil ty 

správné neurony a nedoklaplo mi, že může ta narážka působit urážlivě. To bych si jako ctitel Irenčina 

talentu nedovolil, vždyť ten článeček byl pochvalou a obdivem. Ještě jednou se, Irenko, omlouvám. 

Marek V. (Plzeň, 5. 10. 2006) 

 

* VOJTĚCH NĚMEC: Odvrácená tvář aneb Reakce na Fenclovu věc o Chebu: 

     Cheb. Tady se nebudu exhibovat, abych zase nebyl nařčen z toho, že se chci za každou cenu 

zviditelnit. Ukážu jen odvrácenou tvář Chebu, kterou žádný turista nemůže spatřit. Jednou táhlou 

větou:  

     Mladý romský feťák vylepšený toluenem s kudlou v ruce vrhající se a vrážející ostří do zad lehce 

opilého středoškoláka před padacím mostem Chebského hradu, chvilka ničeho, jen za pár minut se 

někde jinde v malebných uličkách dotkne student svých zad a ucítí teplo a mokrou ruku, ano, krev, 

večer u řeky, pod hradem, pod hradní opuštěnou věží, kde dlouhou dobu bydlel karlovarský 

bezdomovec, milovník brakové literatury, blízko pětidílného románského okna, jde stará dáma (to se 

skutečně stalo, pane Ulrichu, není to žádná fobie!), za ní jede červené rychlé auto syna bohatého 

podnikatele, v krvi je pervitin, syn je vevnitř a jako pilot kamikadze přejíždí stařenku, nezpomalí, když 

ucítí pod koly tělo, naopak zrychlí a to, co se točí pod nápravou, je jeden kostnatý kotrmelec, 

popravdě, naboural to do skály pod hradem, něco bylo zamotané do kol, ale nic se nestalo, nic se 

neděje, jak zpívá jedna slavná chebská kapela, jen židle hozené po návštěvnících hospody na starém 

městě, rozbité půllitry, skinheadi kopající do zad patnáctiletého chlapce, který má shodou okolností 

na sobě oblečení, které podle jakýchsi záhadných stanov nosí holohlavci, který padá na hlavu, otřes 

mozku, v bezvědomí necítí kopance do žeber, do hlavy, probudí se za několik minut, u 

neoklasicistního divadla, u barokní budovy divadelního klubu “D”, rusky mluvící turista s námi chce 

mluvit o drogách a o těch takhle malých prostitutkách, u nás, v Dlouhé ulici, která je sto metrů od 

toho nádherného náměstí, v malebné hospůdce u Hradu sedíme do rána u piva, přitočí se Němec, říká 

něco německy, je mu rozumět jen pár slov, mluví rychle, pak se domluvíme, že budem komunikovat 

anglicky, vyjde najevo, že jsme pěkní mladí muži a že nás zve na nějakou párty s chlapci či co, 

anglicky moc neumí, já a bratr se smějeme, že to je dobrý vtip, pak ale zjišťujeme, že jsme vedle, 

vrtíme tedy hlavou, on odchází, my se na sebe podíváme, vzápětí se neúnavný, zhruba šedesátník 

vrací a prosí nás, abychom šli s ním ven, buší do stolu, že nám zaplatí, že musíme, musíme, musíme, 

nakonec se nám ho podaří přesvědčit, aby šel, bývalý gay bar u Kostela svatého Mikuláše, zřízený ve 

sklepě měšťanského domu, nyní putyka, kam chodíme my pravičáci i my levičáci i my 

nepřesvědčitelní, parky plné dětí škemrajících o eura, o pejpry, o ohně, děvky stojící na směny u 

starých činžáků vyprojektovaných Němci a postavených českými dělníky kolem roku 1926, děvky, 

jejichž klientela jsou hlavně katoličtí Němci z Bavor, jezdící sem za levným masem, malým i velkým, 
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jen podle chuti, náš zákazník, náš pán, říkají matky ve dveřích činžáků, vietnamští obchodníci, jejichž 

životním snem je mít vlastní restauraci, ve které by mohli nerušeně prát peníze, dementní bezdomovci 

souložící se svými vyjetými sestrami v průchodech, vyžrané nervy z levného chlastu. 

     Takový je Cheb, ať se vám to líbí nebo ne… Můžete si stěžovat, jenomže nemáte komu. Je to takové 

hezké ZOO. (Cheb, 4. 10. 2006) 
- V. N. (*1983) je básník a prozaik, žije v Chebu a nyní studuje Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem (obor 

čeština – angličtina). 

 

* IRENA VELICHOVÁ: Martinské zápisky:  

Tentokrát jsem  své oblíbené bloky k poznámkám zapomněla. Alespoň jsem nerušila obvyklým 

šustěním při vystoupeních a mohla atmosféru plně vychutnat bez zbytečných stresů s psaním článku. 

Ten mě ale (jak sami vidíte) stejně neminul… Takže stručně: 

- Cesta natřískaným kupé, vyzkoušení všech akrobatických poloh vhodných ke spánku. Největší 

nespavec z naší výpravy je Marek Velebný. 

- Simonka Váchalová dí, že jedu jako na motýly (mé lehké příruční zavazadlo versus dvě plné 

krosny).  Poezie ale zabírá málo místa. 

-  První dojem z martinského náměstí je krásný, sním o tanečních performancích a pohybových 

dílnách. První káva v nonstopu a čerpání inspirací.  

-  Krásné přivítání v knihovně, první přípitky, první vřelá objetí.  MAPOJ 06 pomalu začíná. 

- První pevný bod programu: představení klubů a tvorby v Biblické škole. Začátek od 15:00. Až 

teď nastává největší příliv účastníků… Samé milé a milejší tváře a nové poznatky: Peťka M. má 

nové bílé vlasy a je to kočka, Janko C. má stále stejný šátek, ale je to také pořád kocour, bublinky 

sedí na lavičkách, Anna Ondrejková sbírá lipové listy… 

- Úvodní slovo má Tanka Sivová, první nebeské tóny hudby stoupají ke stropu. 

- Program je dlouhý, je dlouhý, je dlouhý! S Markem prezentujeme vcelku úspěšně náš Ason-klub 

a svoji tvorbu. Vadí nám mikrofon a já se pouštím do pohybové improvizace. 

- Nejzajímavější ze všech účinkujících je Anna Ondrejková. Takhle by se mělo pracovat s hlasem a 

projevem. Z rukou se jí sypu lipové lístky…Krásné a inspirující. Trochu mě mrzí vystoupení 

SILANSU, čekala jsem vyšší úroveň. Mikrofon si přehazují jako horký brambor, neví se, kdo má 

číst… Tohle je ovšem problém více klubů. Mezi dobré vystoupení řadím prezentaci Litteru – 

nečekaně umírněné vystoupení, Mädokýše (nejlepší Peter Piatko – profesionální projev skvělého 

hudebníka), Spišské Nové Vsi – tomu se říká “méně je někdy více” a nabízet Palovi Garanovi 

mikrofon je zcela zbytečné, skvěle posazený hlas a skvěle napsaná poezie, posluchačovo ucho 

jest nadmíru potěšeno. Od Lucie Pavlíkové dostávám její sbírku Žena z konzervy. Je s věnováním 

a je krásná (ta sbírka i autorka). 

- Večerní soireé v knihovně: s Markem opět plesáme - tentokrát nad rozebráním Plžů a malých i 

větších knížek Asonu (vážně se po nich jen zaprášilo!) – je vidět že Plž má už své jméno i 

v zahraničí. Popíjí se víno, hovor plyne, mezi stoly si zařizuji malý taneční workshop 

s dobrovolníky. Nejlepší ze všech jsou Marek s Jankem – baletní plié zvládají bezkonkurenčně. 

- Nečekaný vrchol večera: návštěva téměř pamětihodné Jankovy chaloupky v Klášteře p. Z. Slavný 

intelektuální puch nasáváme ve složení Marek, Janko, Palo a moje maličkost. Pánové vevnitř pějí 

písně a já venku sleduji hvězdnou oblohu 

- Následuje ještě třešnička v podobě hotelpárty  -  Andrej Šeliga hraje hit protest song Krystalový 

cukr, nakonec ještě na samém prahu rána a na prahu Palova pokoje s Palem a s Andrejem 

rozbíháme literární debatu. 

- Ráno je probouzením na cestě do Turčianské Štiavničky. Káva, čaj atakdál v domě Jána Kostru a 

následný výstup na Teplické serpentiny skrz ohromující arboretum (cestou se posilňujeme 

Mädokýšem). Na zpáteční cestě vedeme s Tankou S. zajímavý hovor (nejen) o problémech 

literárních klubů. 

- Vracíme se opět do domu J. K. a posloucháme přednášku o autorovi od Petra Mišáka. Velmi 

zajímavé, ale velmi krátké, bohužel. Následně naplníme i své žaludky, neboť nejen literaturou živ 

jest člověk. Pavel Urban a Miloš Ondrušek recitují své poslední verše, krásné a kvalitní, ale oba 

by potřebovali amplión k ústům – jsou velmi, VELMI potichu. Pavel pak vede tvůrčí dílnu, svou 



 18 

myšlenkou a plánem zajímavou (iniciační verš), ale je nás tolik, takže na konci už se snaží 

málokdo. Příště raději rozdělit do více skupin. Je to ale moje první tvůrčí dílna, takže i přes tyto 

obtíže jsem vcelku spokojená… 

- Meditační procházka v arboretu, posezení v místní hospůdce. 

- Po příjezdu na hotel se většina dává do poetického gala… Marek a Pavel U. by se měli naučit 

klepat. 

- Slavnostní večeře v Pasáži – všichni slavnostně naladěni a oděni, připíjíme na další poetická 

setkání (snad už definitivně v Jičíně), zdraví, múzy a všechno ostatní.  Cítím se skvěle – a nejen 

zásluhou výborné kuchyně. Hlavně zásluhou výborné společnosti. Postupně se loučíme a ti, 

kterým zbývají ještě síly, se vrhají do nočního života… 

- Nedělní ráno už je definitivně ve znamení loučení a odjezdů. S Markem balíme (všichni utekli a 

nerozloučili se!), na ranní kávě ve městě potkáme ještě Lucii P., vůbec ji nechci pustit, jak se mi 

s ní dobře povídá, ale nakonec i ona prchá. Se Simonkou a Markem posilujeme naše estetické 

cítění v místní galerii. Pozdní oběd absolvujeme v Pasáži ve složení Pavel U., Marcelka, Bibka (s 

přítelem), Lucka Popovičová, Simonka a Marek. 

- Cesta zpět do Plzně je nepohodlná, nepříjemná, neradostná… nikdo z nás nespí, chceme se  

vrátit, ale povinnosti volají… MAPOJ 2006 mizí za našimi zády… Irenka Velichová (Plzeň, 28. 9. 

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.  

 

* SIMONA VÁCHALOVÁ: Půlroční reportáž: 

     Cesta vlakem do Vrútok díky předem zakoupeným místenkám, milé společnosti a únavě 

z uplynulých dní  uběhla vcelku rychle. Každopádně byla snesitelnější než dva roky nazpět. (Tehdy 

jsem strávila čtrnáct hodin v uličce vlaku uvězněná mezi batožinou a spolucestujícími.)  

     Ranní káva! S ohledem na svátek, jenž v SR na 15. 9. připadl (sami Slováci byli rozpačití z toho, 

kterýže svatý jej má na svědomí), byl jediným podnikem nabízejícím ranní doping zdejší nonstop bar. 

Situován nedaleko knižnice, poskytl nám azyl až do desáté hodiny, kdy se otvíraly brány a Táničce 

spolu s Marcelkou a dalšími jejich kolegyněmi nastal maratón vítání hostí – účastníků MAPOJe 2006 

– a péče o ně. 

     Oběd v “naší” oblíbené Pasáži, skoupení butiku (já s Irenkou jsme nedokázaly odolat) a kvapem 

do Biblickej školy. Tam už čekalo hudební seskupení… 

     Presentace kubů a jejich jednotlivých členů Čech a Slovenska trvalo, pravda, poněkud déle, ale 

s ohledem na počet ne/zúčastněných… není se čemu divit. Někdy snad až zbytečný exhibicionismus 

přičítal další minuty, ale všichni posluchači prokázali toleranci a statečnost. 

     Asi o půl sedmé jsme se všichni přesunuli. Někteří nejprve do místa svého noclehování, ostatní do 

knižnice. Večer probíhal dle nálady a odolnosti každé z individualit… osobně jsem obdivovala elán 

leckterých z nich a sama za sebe byla vděčná za postýlku, která na mne čekala v Bibčině novém bytě. 

Větší Luxus jsme si mohly s Luckou jen vysnít. 

     Sobota začínala velmi časně. Pro pár jedinců až přespříliš (možno vysledovat z marně 

maskovaných výrazů nelibosti u ranního autobusu, který nás dovezl až do místa našeho dalšího 

působení). Následná procházka serpentýnami podél zurčícího potůčku, posezení v chaloupce Jána 

Kostru, poslech vyčerpávajícího výkladu Patra Mišáka a bohatý oběd nás opět postavily na nohy. 

     Při literární dílně vedené Pavlem Urbanem sice leckterá myšlenka hledala mozek notnou chvíli 

(výsledné produkty o tom leccos vypovídaly), ale suma sumárum… nedopadlo to až tak zle. 

     Autobusem zpět do Martina. Zkulturnit a v 19 hodin s úsměvem na “oficiální” večeři – kam jinam, 

než do tradiční skvělé restaurace Pasáž. Ani tentokráte nechyběly kačací hody, stejně jako tofu 

speciality. (Ne, že bych nějak prosazovala vegetariánskou kuchyni, ale i “masožravci” se nechali 

zlákat a kačicu vyměnili za halušky s tofu, blašírované lusky či tofu po čínsku. Ani smažák nepřebil, 

viď, Lucinko?) 

     Kdy končila sobota? Nutno tázati se opět individuálně! Řekla bych: v pravý čas. 

     Neděle připadla režii každého. Pro některé znamenala pouze den určený odjezdu, my jsme si 

nenechali ujít návštěvu (alespoň jedné galerie), lahodnou kávu a samozřejmě rozlučkové 
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gastronomické labužnictví v Pasáži. Do Vrútok ještě s Dr. Urbanem. V  Žilině nás opustil a nechal 

napospas nastupující noci. Téměř poctivé dělení o místa v kupé, kdy Marek gentlemansky přenechal 

sedadla Irence, sám přesídlil na podlahu, aby zjistil, že poezie hladí po duši, avšak jakožto 

podhlavník není nejpohodlnější. Leckteří (všichni?) přítomní mi (poprvé!) záviděli krátké nohy. 

Plzeň. Nádraží. Kruhy pod očima. Plány dne. Povětšinou vše podlehlo nátlaku vidiny sprchy a voňavé 

postýlky. Nic však nepřebilo pocity a psychické rozpoložení při rekapitulaci martinského víkendu. 

Popis? Reportáž? To prostě MUSÍTE zažít. Tak napřesrok? (Plzeň – Milavče, 30. 9. 2006) 
- S. V. (*1981) je básnířka, publiciskta a organizátorka literárního života, žije v Milavčích na Domažlicku a je 

posluchačkou Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (oboru sociální práce). 

 

* IVO FENCL: Přestal jsem psát: 

     A začal jsem radši čmárat. Mám i projekt. Kresbu jsem totiž propojil s fotografií a podnikl misi X. 

Misi do vlastní minulosti. Otevřel jsem vysoko položenou skříňku, našel šanon, vybral snímky a co 

s nimi? Požádal jsem kamaráda z hospody, aby mě omluvil. Psychoanalytičku jsem přestal 

navštěvovat. Rozestavil jsem v kuchyni stojany, vypnul už zbytečný počítač (s přehršlí písmen), zůstal 

jen tichý zvuk tužky pohybující se po fotopapíře. A čas. Už ho víc neztrácím vytvářením vět. 

     Ptáte se, jak vzniká automatická kresba? Prostě automaticky čmáráte, asi jako když při 

telefonování mydlíte tužkou blbosti na cár papíru, jenže teď nevoláte kamarádovi, ale v duchu 

probíráte, co kdy bylo. Tváře, místa, zážitky, zvuky, hlasy. A vše se vyjevuje z podvědomí a přál bych 

vám, abyste mne viděli. Tužku v ruce (ono pendulum), a ta reaguje na nečitelné fotografie (protože 

moc fotit neumím). A má nová cesta? Vede hlavou. Čmáráním si ji uklízím. Nebojte, ještě to ani 

zdaleka neznamená, že mi nestraší ve věži. Straší, ale proces automatické kresby už mi provždy 

nahradil vyprávění příběhů a našel jsem se. Reaguji na zasuté zážitky, jako když vymetám pavučiny. 

Provětrávám třinácté komnaty, ale ne už pošetilými slovy. Slova jsou pramenem nedorozumění a 

korupce řeči tkví v tom, že je všecko připraveno předem. Takhle však mi nikdo nevynadá, čmárání je 

bezpečné, tajuplné… a lehké. Staré fotografie si pak zvětšuji a komunikuji s nim. Znovu do nich 

čárám a zase bez myšlení.  

     Opodstatnění? Vidím tu podobnost s hospodskými hovory - ale nemusím do hospody. Nově teď 

řeším každý svůj problém hrozně křivou čárou. Automatický záznam ozřejmí vesmír a vybavím si věci, 

ale už nejdou do tisku, chvála bohu. O to jde. Neřadím slabiky, nezáleží ani na tom, zda je výsledná 

čmáranice estetická, umění to stejně není. Je to ztracený čas, který věnujete pocitům, když je nejste 

schopni srozumitelně vyjádřit. (Starý Plzenec, 16. 10. 2006)     

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

 

* DAGMAR HERMANNOVÁ: Ještě jeden názor čtenářky:  

     Hele, já neznám pana V. N. a bohužel jsem nečetla ani jeho článek, který vyvolal takovou bouři. 

S opravdovým a upřímným zájmem jsem si přečetla ohlasy a musím říci: “Konečně správná 

bouchačka!” Jiskry lítaly až ke mně. Tak přece páni literáti, prozaici i poetové, většinou samá 

šťavnatá vzájemná chvála, teď odložili na chvíli svou vytříbenou uhlazenost a ukázali, co jim bublá a 

kvasí pod povrchem. Ale to je dobře. 

     Označení “důchodce” mně přijde poněkud nepatřičné, protože označuje skupinu lidí podle jejich 

příjmů, což není žádná charakteristika, mohou to býti i mladíci a konečně, kdo z nás si může být jist, 

že není právě teď v tuto chvíli těsně před smrtí?  Nejsem prosím potrefená husa, ještě nepatřím mezi 

ty šťastné, kterým je dopřáno využívat dobrodiní státu s pravidelnou měsíční apanáží, ale nevylučuji, 

že potom budu také čučet jako ovce, protože důchodcovská apanáž není zrovna na velkej vodvaz. 

     Cestující ve vozidlech MHD tupí a odevzdaní? Pche - to mně povídejte! Musejí být naopak pěkně 

oprsklí. Víte, co dá námahy a kolik je potřeba sil k proražení hradby ranců, batohů a tlumoků všeho 

druhu na zádech junáků a dívek k slušnému místu k stání? 

     “To je nějakýho slovíčkaření,” řekl by určitě Švejk Jardy Haška, “vono to máte stejný, jako v tý 

voblíbený písni jednoho starýho barda divokýho západu, co tam zpíval, že je jenom stará, rezem 

zasviněná kotva, kotevní lano omotáno kol, sám umí podepsat se sotva a věčně z něho páchne 

alkohol. No a kolik myslíte, že mu mohlo bejt let? Prej asi třicet a právě ve vozidlech MHD je důkaz, 

jak vono to sedí dodnes. Co tam je starejch pětadvacetiletejch kotev se zájmem jenom o pařbu. Čím 
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jsou cejtit a jak jsou na tom s podpisama nevím, ale s dopisama prej maj dost problémy.” I já jednou 

takhle po zimě jsem se zlomenou nohou z lyží musela chodit na kontroly k ortopedům a se mnou i dav 

mládenců a slečen a co byste řekli? Nekonečné hodiny jsme unisono seděli a čučeli jako tupé ovce na 

dveře ordinace - ono se v takových případech zrovna moc skotačit nedá. 

     Tak tolik ještě jeden názor na článek pana V. N. od staré ovce D. H. (Plzeň, 19. 10. 2006) 
- D. H. (*1945) žije v Plzni, píše básně a drobné prozaické formy, je pravidelnou čtenářkou Plže. 

 

* JIŘÍ Č. ULRICH: Expr (d- néééééé!) stylem-taky humý psát tááááákhle dlhej lepihram: 
     (Pokus o zavedení jazyka zvaného “ulrichovština” aneb: fór, Sir=3, tů V. N. jako projev díků za 
inspiraci, i panu Morgensternovi). 
     Motto (autocitace, nezaměňujme s motocitací či bikocitací): “Nemá-li imaginace žádnou hranici, 
pak ani omezenost nemůže být její hranicí. Je řešením vyhlásit imaginaci za neimaginaci? Ne! I 
neimaginace nemá žádnou hranici. Imaginace i neimaginace jsou nekonečné, stejně tak jako 
omezenost, byť neomezující. Omezenec je smrtelný, svou nekonečnost vytváří přenosem, dělením 
apod. Tím se omezenec stává neomezencem. Imaginace, neimaginace, omezenost a neomezenost, nic 
jiného neexistuje!” 
 

Má nejnovější báseň v mém rodném jazyce: ulrichovštině 
 

Nyň juž e to 99,999999999! istý 
Ž mi v Plžu za fašistííííí 
Hepčí popravit se haj-lem 
Na písečku eeeee-m-a-j-l-e-m 
Presto all dúch “to” na prježdu 
Rohlíkži si novuouo hvezduou 
Něbul M. V. mia libra Fojto 
Spís co vony odtento mu ojto? 
Pical z Chlebu udžo 
Ktož ž  haraschenji vejc? 
V ojtobase dobejteksu!- sicu chudžo 
Mlodžejk mus  dú fujčuch  v frňo vzejc! 
 

(Výpis ze slovníku: pical= psal, udžo= strýc, dobejteks= skot) 
 

     Vzpomínám si na krásnou, stáří oslavující, moravskou píseň, již si ji zpívám: “Dochodcoo soo 
pěkno dobeejteks.” V ulrichovském jihočeském dialektu by tato věta zněla méně libozvučně: “Dú- to 
přehrávadlo na uši pro chodce: walkers!-j- střední odborné učiliště - dělal v peci bez l-supr- 
dobejteks!” Slovo dobejteks jsem přejal, omlouvám se, z estonštiny, v kterémžto stádu (pardon má 
být: státu) jsem pobýval coby ještě mladý vojtan …ale to už je jiný příběh. Pozdravíte-li mě slovy: ho 
– tya - dobejteks, usměji se, neboť mi to připomene staré mladé časy, když… 
     P.S: Touto cestou děkuji p. Lubomíru Mikiskovi, že mi zakázal používat i některá slušná slova a 
tím mě inicioval k návratu k mému rodnému jazyku, který mi, narcisce, zní hrdě! (Plzeň, 22.10. 2006, 
psáno v plném proudu oslav autorových sedmdesátin, jedině proto redakce tento text otiskuje. Hle, 
jaký ten J. Č. U. je!) 

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

v Plzni. 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 21. 11. 2006. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 

 

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

KONTAKT: 

Ason-klub, Knihovna města Plzně, ul. B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

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



 21 

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

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


