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

Ročník XVI, 2007, letos Listy č. 1 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 119) z 20. 12. Stran24, 

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

jako barevné bříško Plže č. 1/2007 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Každá literatura ponechaná sama sobě 

posléze zešedne,  

není-li znovu oživená cizí účastí. 
 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ ČLENŮ STŘEDISKA ZÁPADOČESKÝCH SPISOVATELŮ. 

Ve středu 13. prosince 2006 v 16:00 hodin se v plzeňském klubu Paletka naposledy v tomto roce sešli 

regionální spisovatelé. Pozvání k tradičnímu posezení přijali mnozí a nechyběli ani ti “služebně 

nejmladší”…  

 
     OD MILANA ČECHURY: Třináctého prosince nebyl pátek, ale středa. Kráčel jsem 

pošmournou Plzní Klatovskou třídou směrem k Velkému divadlu. Minul jsem synagogu a za několik 

okamžiků jsem stál před Espritem. Tedy vždycky to byl Esprit, teď to má nějaký jiný název, který jsem 

si nezapamatoval. Z toho je zcela jasně zřejmé, že to, k čemu jsem se zavázal paní Málkové, 

předsedkyni Střediska západočeských spisovatelů, a to ke zprávě z předvánočního setkání členů 

střediska, nebude po dokumentaristické stránce tak úplně v pořádku. I když jsem se k tomuto úkolu, 

který mně byl posléze s neodolatelným úsměvem přidělen, přihlásil dobrovolně a možná poněkud 

zbrkle. Ale myslím, že je o mně dostatečně známo, že reportáž ze sebe nevyplodím v žádném případě. 

Rozhodl jsem se tedy, že dojmy z tohoto sezení pojmu jako příběh. A v tomto případě je zcela na místě 

použít jednu poučku, kterou mně sdělil můj přítel Jiří Ulrich a která se mi velice, ale velice líbí. “Nač 

ničit pěkný příběh nějakou pravdou.” Pojďte se se mnou usadit do proutěných křesílek v útulné 

kavárně a poslouchejte, jak to toho třináctého prosince letošního roku bylo. 
 

*     *     * 
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     “Čí je ten jestřáb,” pronesl otázku sonorním hlasem Viktor Viktora, který se právě vrátil ze 

zdravotní procházky z českých rovů a hájů a upravil si uzel na kravatě. Jestřáb ťupkal po ubruse 

bohatě prostřeného stolu a mrkal na Viktora levým okem. 
     “Ále, nějakýho Vasqueze,” odpověděla Karla Erbová, sedící na protější straně. “Prosil mě, abych mu ho pohlídala, že 

má něco strašně důležitýho, skoro brečel, když se s ním loučil, a říkal, že je hrozně vzácný a  nedávno prý dostal cenu. Od  

nějakého Polana. Neznáte ho někdo?” obrátila se na kolemsedící. 

     “Asi to bude sokolník, Karličko,” řekla sousedka po její levé ruce. 

     “Máš pravdu, Jaruško, sokolník,” vděčně pohlédla Karlička na Jaroslavu Málkovou, ženu v nej-

lepších letech, jejíž tvář byla zdobena černými vlasy a širokým úsměvem. 
     “Spíš jestřábník,” zamumlal na protější straně stolu Jiří Č. Ulrich, stále nespokojený a kverulující muž ostrého 

pohledu. Úsměv z tváře Jaroslavy však nezmizel. 

     “Já se ti divím, Jirko, že musíš furt remcat. Oč by bylo hezčí, kdybychom si všichni mezi sebou vytvořili mosty. A 

nejlépe milostné,” trošku se zapýřila Jaruška. To by hned bylo na světě líp a ani klepání na dveře by nebylo nutné, 

kdybychom k sobě chtěli být blíže. Viď, Miládko,” stočila zraky k ženě vedle ní.  

     Milada Vaníková, věrná kamarádka Jarušky, se trošku zakuckala, protože zrovna polykala najednou dvě jednohubky, 

ale stačila přikývnout hlavou. A aby zachránila situaci, po polknutí pohlédla na mladého muže, skromně podřimujícího v 

koutku. “A co ty, Ivo, odkud jsi dnes přijel?” Ivo Fencl, neboť on byl tím osloveným, pootevřel oko a řekl. “Z Kynžvartu. 

Ale bylo tam dost chladno. Ještě že mně Zuzana půjčila svetr.” A opět se pohodlně opřel o opěradlo židle a nechal své 

myšlenky bloudit neznámo kde. 

     “No, to  jsme se toho dozvěděli,” řekl elegantně vyhlížející muž anglického typu. “Mohl bych mít jedno přání?” 

     “Ty vždycky Lubo,” řekl již výše zmiňovaný Jiří Č. Ulrich, vytáhl z kapsy skleněnou duhovou kuličku a začal ji 

dětinsky postrkovat po stole. 

     “Díky,” zareagoval Lubomír Mikisek a postupně upřel své uhrančivé oči na všechny sousedy.   “Řekne mi někdo, kdo 

vlastně dneska tohle setkání spunktoval?” Kolem stolu nastalo hrobové ticho. Jeden se díval na druhého v domnění, že on 

to byl, který způsobil, že se tu dnes všichni sešli. Ale nikdo se nepřihlásil. Nikdo neřekl: já to byl. 

     A pak se stalo něco zvláštního. Roh místnosti se projasnil a z omítky počaly vystupovat obrysy 

ženské postavy, oděné v průsvitném šatu. Její podoba byly stále zřetelnější a zřetelnější a asi po dvou 

minutách vystoupila ze stěny zcela, usedla na poslední volnou židli v místnosti a zahovořila lahodným 

hlasem. “Já to byla, já vás sezvala, já, vaše múza. Chtěla jsem vám v tenhle předvánoční čas nadělit 

nápady, abyste v příštím roce zářili na autorském poli jak bolidy. A za to jsem očekávala, že uslyším 

některá vaše díla. Že vy, spisovatelé, se budete chtít se mnou podělit o to, k čemu jsem i já určitě 

přispěla. A co slyším, co vidím? Nic. Jen pochodujícího jestřába, pospávajícího spisovatele a ve 

vedlejší místnosti skupinu, která se nazývá opoziční a je vedena člověkem, jehož jméno by mělo 

signalizovat něco nového. 
     “Někdo tu mluví o mně?” otázal se Vladimír Novotný, který mezitím rozprášil opozici a přesunul se do vládnoucího 

tábora. “Dovolte mi,” kul železo, dokud bylo žhavé, “abych pohovořil o odpovědnosti tvorby.” 

     “Tak dost,” utnula múza rozbíhající se projev v zárodku. “Máte poslední příležitost něco přednést. Za chvíli se vracím 

zpátky a pak zase až za rok. Tak šup, šup.” 

     Nastalo horečné šustění papíry. “Tady něco plane,” zvolala s patosem krásná Helena Šlesingerová, v naději, že si jí 

múza povšimne. 

     “Já to neměl brát s tím pálením básní tak doslova,” zanaříkal Josef Hrubý a smutně pozoroval zbytky hořícího papíru, 

jak padají k zemi. Múza se začala pomalu rozplývat. 

     “Počkej, počkej, křičela Helena, sáhla pod stůl, vytáhla, světe div se, malou kupku sena a jala se v ní přehrabovat. 

“Co tam hledáš, Helenko,” tázali se unisono zbývající členové tohoto setkání. “Ále, velblouda,” odpověděla naříkavým 

hlasem Helenka. 

     “Velblouda. A v kupce sena. To je jak u blbejch,” zaťukala si múza na čelo a definitivně splynula s omítkou. Opět 

nastalo hrobové ticho, které až po notné chvíli přerušila Jaruška. 

     “My to snad, my to snad,” říkala a tváře měla barvy bledé, “budeme muset napsat všechno sami. To bude hrůza. 

Končím dnešní sezení a s múzou si to zařiďte  každý jak chcete.” 

     Po těchto slovech nastal zmatený úprk spisovatelů a zakrátko byla kavárna prázdná. Přesněji řečeno, skoro prázdná. 

U stolu zůstali poslední dva. Muž a žena. 

     “Co myslíš Míšo,” zeptal se muž  a sjel pohledem pod stůl. Nebude ti zima, až se budeš vracet?” 

“Proč?” udiveně zavrtěla hlavou Michaela Pánková, jejíž oči se leskly za obroučkami brýlí. 
     “No,” opáčil muž, “že jsi naboso?” 

     “Ach tak,” usmála se Míša. “Nebude, jsem na to zvyklá. Ale už budu muset jít. A co ty, Vašku, také půjdeš?” 

     Václav Gruber rozjasnil svoji tvář a měkkým hlasem odpověděl. “Ne, já počkám do tmy.” A poté, co odešel i on a také 

servírka a kavárnu osvětlovala jen tlumená bezpečnostní světla z baru, vystoupila múza podruhé ze stěny, rozhlédla se 
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kolem, trochu se uchichtla, protože se docela dobře bavila, posadila se do čela stolu a řekla. “To máte, vy lumpové, za to, 

jak jsem se kvůli vám v tomhle roce nalítala. Ale nebojte,” dodala tiše a jemně, “já se na vás ani v tom roce 2007 nevy-

fláknu.” 

*     *     * 
 

     Tak to bylo mé ztvárnění předvánočního setkání Střediska západočeských spisovatelů. Jestli jsem na někoho zapomněl, 

nechť mi to prosím promine, neb ještě všechny neznám. A jestli jsem někoho, nedej bože, urazil, ať mi to oplatí, třeba tak, 

že napíše reportáž z našeho příštího sezení v roce 2007. 

     P.S.:  Pro méně chápavé čtenáře upřesňuji, že slova psaná tučně jsou názvy děl příslušných literátů. Milan Čechura 

(Plzeň, 17. 12. 2006) 

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

 
 

 

* FESTIVAL JEDNOU NOHOU NEJEN V POEZII 2006. Ve dnech 28. 11. - 11. 12. 2006 

uspořádalo občanské sdružení Studnice, které působí při plzeňské Kulturní kavárně Jabloň III. 

ročník festivalu poezie, literárního a dramatického umění nazvaný Jednou nohou nejen v poezii. 

S festivalem před dvěma lety začínal tehdejší umělecký manažer kavárny Tomáš T. Kůs, od jeho časů 

se ale akce proměnila. Hlavním letošním tématem byla autorská literární soutěž, původně vypsaná 

v kategoriích: poezie, próza a textová tvorba k písním. Během dvou soutěžních večerů, jimiž 

provázela Irena Velichová, přihlášení autoři (většinou z okruhu kolem Ason-klubu) v krátkých 

vystoupeních prezentovali vlastní tvorbu a byli hodnoceni diváky. Nejlepší poté představili svá díla 

na finálovém večeru. Fotografie jsou k nahlédnutí na osobních webových stránkách Marka 

Velebného – viz http://sweb.cz/MVelebny/jednounohouvpoesii/28.11.2006.htm, 

http://sweb.cz/MVelebny/jednounohoufinale/finale.htm. 
 

     Od DAGMAR HERMANNOVÉ: V zahřívacím kole, jako divák, jsem se zúčastnila už prvního 

soutěžního večera v úterý 28. 11., jako soutěžící v úterý 5. 12. a pak i třetího, finálového večera jako 

soutěžící, ale určitě ne proto, že bych byla až tak super. Objasním za chvíli. 

     Vzhledem k tomu, že jsem minulý měsíc měla možnost zúčastnit se také jednoho z “Večerů 

přiměřených depresí” v pražské literární kavárně Obratník, mohu tak trochu srovnávat a v první 

řadě bych zmínila prostor! Totiž kavárna Jabloň nabízí prostor nejméně dvakrát tak velký než 

pražský Obratník a teoreticky by Jabloň pojala možná dvakrát tolik lidí, jimiž je Obratník na své malé 

ploše při “Depkách” nadupaný. 
     A teď můj motiv účasti na festivalu. Opravdu jsem chtěla změřit své literární schopnosti s ostatními? Ne. Ale doufala 

jsem, že budu moci konečně osobně poznat možná většinu literátů, co svými pracemi zaplňují pravidelně i nepravidelně 

stránky časopisu PLŽ, který se zájmem čtu od doby, kdy jsem držela v ruce jeho první číslo. Předpokládala bych totiž, že 

pro ně může být právě taková akce jako soutěžní festival příležitostí poměřit se navzájem konkrétně, když na stránkách 

PLŽe se dosti často poměřují abstraktně, a samozřejmě při té příležitosti jsem také chtěla přijít “se svou troškou do 

mlýna”. Ale bohužel, můj předpoklad se nepotvrdil. 

     Co se mně na všech soutěžních festivalových večerech líbilo nejvíce, bylo moderování akce Irenou 

Velichovou, která velice mile, přirozeně a vkusně uváděla všechny soutěžící, přičemž improvizovala – 

žádné žmoulání papírků nebo předem nastudovaný projev, nic takového, a ještě v oddechových 

přestávkách stačila předvést “minirecitál” svých vlastních prací s vlastním klavírním doprovodem. 

Už z dřívějška vím, že Irenka je nadaná i vizuálně zajímavá, ale ona je možná všestranně nadaná. 

     Zejména na druhém soutěžním večeru, kdy v celé kavárně Jabloň bylo dohromady asi osm lidí, 

celý večer se tento stav nezměnil, nepřišli ani všichni soutěžící, přesto se hrálo, recitovalo, 

moderovalo a já jsem velmi ocenila, jak moderátorka dokázala z uvedené situace bravurně vybruslit. 

Dokázala totiž vzbudit dojem, že atmosféra večera je, jak má být, přestože lidský obsah kavárny co do 

počtu účastníků připomínal spíše pohřeb neoblíbeného příbuzného. Ale moderátorka přesto svým 

neopakovatelným roztomilým způsobem navodila iluzi davu. 

     No a za této situace samozřejmě postoupily do finále všechny obě soutěžící, aniž se muselo 

hlasovat. 

     Tak a teď finálový večer. Zase bych očekávala spíše nával, protože jsem si vsugerovala, že pro 

všechny činné literáty musí být zajímavé dozvědět se, jak to dopadne, a kromě toho práce těch, kteří 

se přes dva večery probojovali do finále snad stojí za poslech? 

http://sweb.cz/MVelebny/jednounohouvpoesii/28.11.2006.htm
http://sweb.cz/MVelebny/jednounohoufinale/finale.htm
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     Finálová Jabloň byla však opět poloprázdná, a jestli jsem alespoň teď očekávala mix generací, 

pak jsem se spletla, protože hlouček účastníků večera měl průměrnou horní věkovou hranici tak 

dvacet pět, přičemž všichni si byli navzájem Ivana, Jana, Pavel, Lojza, Franta. Na tomhle místě bych 

znova srovnala Jabloň s Obratníkem. Na “Depkách” znatelně převažují lidé středních let, pár je tam 

opravdu starších a pár opravdu mladších, většina navzájem anonymní, a všichni se tváří, že přišli jen 

a jen kvůli literatuře, dychtiví toho, co a hlavně koho uslyší. 

     Tedy ne že by mně věk účastníků vadil, nevadil mně ještě nikdy a nikde, jsa demokratická 

demokratka a v podstatě jsem ještě nestihla pochopit rozlišování literátů podle jejich věku spoustou 

věkových kategorií (podle tvorby bych to spíše pochopila), zatímco v jiných uměleckých žánrech, 

např. v malířství nebo hudbě, může být umělec buď dítě, nebo dospělý. Dítě má samozřejmě jiný 

projev, ale dospělý je prostě dospělý a to od osmnácti do x, a kdyby osmnáctiletý dospělý například 

hrál falešně na klavír, nikdo by to nenazval inovací přístupu k hudebnímu umění, nebo mladým 

projevem, nebo čímkoliv podobně vzletným. Zdá se tedy, že literatura buďto není srovnatelné umění, 

k němuž je třeba především nadání, když tu věk hraje takovou, de facto hlavní roli. Čtenář se buď 

nejprve musí dozvědět, kolik je autorovi let, a pak teprve čte, nebo obráceně. Jakmile dočte, dozví se, 

jak je autor starý, jakoby autorův věk teprve dodal či ubral jeho dílu na zajímavosti. Mám za to, že se 

to možná traduje od dob rivality mezi Mladočechy a Staročechy v devatenáctém století, dosud 

nepřekonané, a budu jen ráda, když mně to časem někdo vysvětlí jinak. 

     Ale zpět do finálové Jabloně. Byla jsem moc ráda, že jsem nepřišla na finálový večer ještě později 

než zhruba ve 20 hodin, zatímco večer začal v 19 hodin, protože v době mého příchodu přítomná 

společnost ještě nebyla v tak úplně skvělé náladě, to přišlo o něco později. 

     Naštěstí jsem si vylosovala v pořadí soutěžících poslední, mohla jsem tedy naslouchat všem přede 

mnou, pokud jsem ovšem chvílemi něco zaslechla. Spíše jsem však naslouchala mohutnému 

zvukovému aplausu, často přerušujícímu přednes Jarky, Anči, Pavla nebo Franty. 

     Poslouchajíc, dělala jsem si velkou starost se svou vlastní připravenou prací, vybraným námětem 

dost náročnou  -  rozpoznala jsem hned, že sem nezapadne, a snažila jsem se honem přijít na něco 

lehčího, například “co se děje s velbloudem,/ asi bude pod proudem”, nebo “kam zmizel pan 

profesor,/ je ho plný kompresor”, případně ještě “neduživá babi,/ topila se v Labi”, ale jak šel čas, 

jak pokračoval večer a jak jsem pozorovala množství konzumovaného moku, mé starosti mě opustily. 

Vytušila jsem totiž, že poslední soutěžící bude sotva vnímán. 

     Za této situace mě moje ocenění opravdu, ale opravdu dojalo, moderátorka si určitě ani 

neuvědomuje, jak byla roztomilá už tím, když mě uvedla jako “třešničku na dortu” (děkuji Irenko), 

myslela bych spíše, že v mém ef el věku už mohu být leda tak třešeň, ale až sním všechny ty sladkosti, 

které jsem dostala, možná budu opravdu třešnička a stoupne mi sebevědomí. 

     Kdybych měla závěrem provést jakési obvyklé shrnutí, tak tedy: “Ale jo, milí mladí přátelé, možná 

to děláte opravdu dobře, líbilo se mi to.”  D. H. 

     P.S.: Jestli se podaří panu M. Čechurovi prosadit založení rubriky Starý Východ (viz PLŽ č. 12), 

rozhodně se hlásím. Osobně ho neznám , ale získal svým dobrým nápadem mé sympatie. (Plzeň, 13. 

12. 2006) 
- D. H. (*1945) žije v Plzni, píše básně a jiné drobné formy, je pravidelnou čtenářkou Plže. 

  
     Od MARKA VELEBNÉHO: 28. 11. - Po zkoušce v Dialogu jsme jeli Danovým autem do Jabloně – Dan, Irenka, 

Jirka a já. Diváků bylo akorát. Irenku v moderování doprovázel Honza na piano. Přihlásil jsem se až na poslední chvíli a 

kupodivu jsem vystoupil jako první. Dále Jirka s povídkami, možná byly dlouhé, trochu jsem se v nich ztrácel. Katka 

Pousková, dost zajímavé věci, pamatoval jsem si je ze soutěže středních škol, dále bard Dan Mikeš, Lucie Dreiseitlová 

s povídkou Mefisto a Lucie Dyková. Postoupili ti správní, jak jsem také hlasoval. Bard Dan Mikeš, Katka a pak Lucie 

Dreiseitlová. Její povídka Mefisto byla poutavá, akční, i když se zvláštním koncem. Jirka byl dost smutnej, že nepostoupil, 

ale v té konkurenci dali diváci šanci lepším. Byl jsem dost unavený, tak jsem neměl z toho večera nejlepší pocit. Měl jsem 

z posledních akcí i nedobité baterky ve foťáku, tak mne zastoupila Simona. 

     5. 12. - Na druhý soutěžní večer jsem šel spíš proto, abych si popovídal s Markétou, ale 

nedorazila. Lidé spíš přišli na dvacátou hodinu, kdy jsou zvyklí, že většina programů začíná, ale 

z oficiálních soutěžících byla jen paní Hermannová. Tak jsme s Martinou Šimánkovou doplnili počet 

soutěžících. Tentokrát si Irenka musela vystačit sama a k moderování se doprovázela i na piano. Moc 

diváků nebylo, a tak jako dárek od Mikuláše jsme postoupili všichni tři do finále. 
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     7. 12. - Přišel jsem hodně brzo, ale stejně se začalo až po dvacáté hodině, protože jsme čekali na 

všechny soutěžící. Při čtení Plže mi dělala kapela náladu, že předvedla Bugattistep a další skladby J. 

Ježka. Finálový večer začala a doprovázela kapela The Kripls, jejíž zpěvák mně připomínal Davida 

Krause. Nejdříve vystoupila Martina se svou intimní jemnou lyrikou, pak byl Dan, který to obrátil do 

své expresivnější formy. Tentokrát tolik nelistoval v sešitu a přidal i pár starších skorobásní jako “Já 

jsem…, ty jsi…” či “…posral jsem se ve vlaku, no a co…” a další a zval na svůj připravovaný křest. 

Další byla Katka Pousková, četla dost rychle, bez procítění, neřeklo mi to skoro nic. Pak jsem šel já, 

k výběru těch lepších věcí jako Volební apod. jsem připojil minulou noc napsané “Blues pro…”, 

které jsem napsal inspirován Irenčinými improvizacemi a vzpomínkou na pořady Mirka Kováříka.  

     Dost bujarý potlesk přerušoval moje čtení a byl dlouhý, že mne to samotného překvapilo a vyvedlo 

z míry, byl to největší potlesk, který jsem kdy zažil, větší i než na “Depkách” v Praze. Nakonec četla 

povídky paní Hermannová.  

     Než se sečetly hlasy diváků, protože nebyla avízovaná porota, tak skvěle zahrála kapela. Kdo 

vyhrál? Samozřejmě Dan Mikeš, jeho sebevědomému hlasu, projevu a trochu vulgárnímu obsahu 

skorobásní se nedá konkurovat. To je Dan Mikeš. Dan měl velké zastoupení i mezi diváky, několik 

kamarádek. Druhá byla něžná dračice Martina Šimánková a třetí paní Dagmar Hermannová. Irenka 

zvolila k oblíbené černé barvě sukničku do zelena a dlouhé ramínkové kanýry. (To by se hlasovalo!) 

Atmosféra byla výborná, kapela také, potlesk, pištivé výkřiky holek a lá beatlemánie. Před pódiem 

seděla klaka kapely, asi holky z doubraveckého gymplu, které bouřlivě reagovaly na všechny 

vystupující. Soutěžní finálový večer byl asi opravdu tou třešničkou na dortu, a ačkoliv Jabloň nebyla 

úplně plná, atmosféra byla bouřlivá a velmi emotivní. M. V. (Plzeň, 9. 12. 2006) 
- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a 

momentálně je zaměstnán v pekárně Intersparu. 

  

Marek Velebný  

 

BLUES 
 

Blues pro těch pár, co jsem měl 

Blues pro ty, co miluji a nikdy mít nebudu 

Blues tohoto večera 

Blues stesků, nadějí, otvírání srdce 

Blues jednoho zvláštního kluka, kterej asi ještě úplně nedospěl… 

Blues pro dlouhovlasou Martinu, se kterou jsem na černobílé fotce s bláznem v Dobřanech, 

     která mi lezla nahá do spacáku a já se bál jejího kluka 

Blues pro medičku Renatu, kvůli které jsem probděl noc u táboráku, poslouchal jak hraje na kytaru 

Blues pro zvláštní němčinářku Dagmar, která si kvůli mně koupila za 1800 Kč  

     zmenšující podprsenku, kterou jsem kousal do krku, která se ráda dívala na hvězdy,  

     kterou bych si hned vzal, která mi ukázala orální sex a stejně mne opustila 

Blues pro básnířku Alenu, se kterou jsem myslel, že to je to pravé, která mne přivedla k poezii,  

     stále mně psala, že ji překvapuji, a pak mne překvapila tím, že mě zradila 

Blues pro šansoniérku Evu, kterou jsem balil na maminčiny ovocné knedlíky,  

     které jsem rád masíroval záda a se kterou jsem tancoval rock and roll 

Blues pro kámošku myšičku, zase jen kamarádku 

Blues pro tanečnici Janu, se kterou jsem protančil plesy v Besedě 

Blues pro medičku Báru, kterou jsem objevil omylem díky telefonnímu číslu,  

     pro kterou jsem moc starej 

Blues pro její kamarádku Vlastu, se kterou jsem protancoval silvestrovskou noc  

     a marně si namlouval, že má o mně zájem 

Blues pro všechny, které jsem neměl, co mne mají za dobrého kamaráda 

Blues pro tajemnou Markétku, co dnes nepřijde a tančí teď indické tance 

Blues pro tu holku z Inkognita, co tančila u baru 
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Blues pro lidi, co mne mají rádi 

Blues pro naši plzeňskou hvězdu, pro vrabčáka z předměstí, šansoniérku, tanečnici, moderátorku, 

     Eleonoru Akvitánskou, Hanku Laudersovou, krásku, kterou už nesmím tolik fotit,  

     protože bych se z toho zbláznil 

Blues pro Simonu, poradkyni života, společnici u vína,  

     bez které bych si neuměl představit poslední rok 

Blues pro Pavla, se kterým jsme prožili nezapomenutelný týden poezie  

     a který mně ukázal meze lidských schopností 

Blues pro múzu Boženu, která si ke mně přisedla  

     a se kterou jsem se opil sladkým těžkým moldavským vínem 

Blues pro spolužačku Pavlu, se kterou jsem tančil skoro do rána v Centrálu 

Blues pro těch pár, s kterýma jsem spal, a pro ty, které mne nechtěly 

Blues o tom, že se probouzím a usínám sám 

Blues o smutných nocích, kdy onanuji se vzpomínkou na ty, co byly a nebyly moje 

Blues o tom, že jsem asi nedospěl 

Blues o těch, které jsem se bál oslovit 

Blues o těch, co mne odmítly 

Blues o deprexu a jiných chemických utěšovadlech 

Blues pro Jamese Browna, při jehož “It´s Men´s world” jsem odhalil nejen duši při striptýzu 

Blues o krvi a myšlenkách skákání pod tramvaj 

Blues pro rodiče, kterým děkuji za pomoc a za filosofování 

Blues pro Mirka Kováříka a Irenu, který mně k tomuhle blues inspirovali. 

 

* 

DNY POEZIE 
 

* TVŮRČÍ POETICKÁ DÍLNA: PŘÍBĚH VE ZTRACENÉ MINCI. V sobotu 10. listopadu 2006 ve 13:00 hodin 

byla v budově Knihovny města Plzně (v zasedací a také Polanově síni) v rámci Dnů poezie zahájena tvůrčí poetická 

dílna nazvaná Příběh ve ztracené minci. Její lektor Mathej Thomka (*1977), básník, prozaik a vedoucí literárního 

klubu Mädokýš ze slovenského Martina, nám slíbil na památku a pro další inspiraci vzniklá dílka redakčně zpracovat. Slib 

dodržel. Tak tedy…  
   

     Od MATHEJE THOMKY: Z pracovní poetické knížky: 

     Drazí přátelé, vítám vás na literární dílně Příběh ve ztracené minci. Tahle knížka bude vaším 

průvodcem literárními úlohami. A tady je krátké vysvětlení, jak zaplnit listy vaší tvorbou.  

1. Na první straně stačí podpis autora. 

2. (Na druhé straně je tento úvod.) 

3. Slova, slova, slova.  (Odklínání slov) 

   Řekl bych, slyšte.  Nestačí? Dívejte se! Prociťte, co se bude dít, a pak se zapojte, o to vás žádám! 

A najděte skrytá slova. Zahrajte pomocí pantomimy část příběhu o ztracené minci. Ostatní vaše 

vystoupení vyjádří dvěma až pěti zvukomalebnými slovy nebo zajímavou metaforou.  

4. Haiku. – Haiku je forma krátké básně (tři verše), která má přesně definovaná pravidla, přesný 

počet slabik ve verši. První verš má 5 slabik, druhý 7 slabik a třetí (s pointou) 5 slabik. Tahle forma 

zachycuje pominutelné okamžiky, rozsvěcuje je… Námět máme daný, inspirujte se přes Slova, 

slova, slova.  

5. Čtyřverší. – Pokuste se o vázané čtyřverší, kde se verše rýmují aabb. Téma zůstává, dejte důraz na 

pointu. Dávejte pozor na gramatické rýmy, genitivní metaforu, klišé!!! 

6. Mince vprostřed obrazu. – Máte před sebou obrazy. Na základě jednoho z nich vytvořte báseň, 

forma volný verš do 12 veršů.  Inspirujte se i názvem úlohy.  

7. Mikropříběh. – Jestli ještě můžete, je čas pro prozaiky. Téma zůstává, důležitý je překvapivý závěr. 

Omezení 150 slov.  

8. Slovo skryté v minci. – Váš prostor pro zápis toho, co ve vás zbylo, báseň, text, nebo pochvala pro 

recitátory…   
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Tak dílna začínala… A tohle byl výsledek…  

 

Jiří Č. Ulrich 
 

 

TŘI VERŠE HAIKU  

 

Dávali zlato  

z její dlaně minci vzal 

hřála na slunci  

 

MINCE VPROSTŘED OBRAZU  

 

Namaloval obraz  

protože zeď se styděla  

zlatovlasá tvář šaška 
Když obraz prodal  

zbyla na stěně jen lebka 

už ničím nezakrytá 

a z jejích bezzubých rtů 

se vykutálela mince 

a cinkla o dlaždice podlahy 

Groš Jidášův 

Ten večer pil kávu  

s příchutí omítky  

ji v zoufalství utloukl  

donaha 

 

 

ČTYŘVERŠÍ 

 

Chtěl vzlétnout – křídla  
andělská se v jeho očích zhlídla 

však ďábel vzkřikl třikrát ne  

je pro tě nebe navždy ztracené 

 

MIKROPŘÍBĚH – PŘÍBĚH V ZTRACENÉ MINCI (61 slov) 
 

     Chtěl si koupit zdraví, podplatil jen doktory. Chtěl podplatit Boha, byl příliš daleko. A tak si aspoň pořídil pěkně 

zlacenou urnu. Když ho rozptýlili, ukládala manželka do ní drobné ze samosky, co by se ji vysypávali z rozbité 

peněženky. A když byla urna plná, šla si koupit nové veselé šaty, aby se pomstila prodavačce, co ji ošidila při koupi 

černého závoje.  
 

SLOVO SKRYTÉ V MINCI 
 

Když jsem si dopisoval s Papuánkou z Nové Guinei, poslala mi papuánskou minci. Provrtal jsem si ji 

a nosil na krku. Někdo mě někde udal a pak mě hodinu vyšetřoval poručík Hladík: “Jak to, že z ciziny 

dostáváte peníze?”  
 

 
 
 

Irena Velichová 
 

 

TŘI VERŠE HAIKU  

Žádná strana mince  

 
Vejít do ticha 

v les radostí drobných  

i den po dešti 

 

 

ČTYŘVERŠÍ 

Falešná mince 
 

Platím tě pokojem 

stárnu tě do kolen 

Panenko neobřezaná 

Maria Marná  

 

 

MINCE VPROSTŘED 

OBRAZU  

 

Těžce je po víně 

Zpocené kostýmy 

visí na zdi 

     Vyprodáno 

 
 

MIKROPŘÍBEH – PŘÍBĚH VE ZTRACENÉ MINCI  (60 slov) 

 

     Tehdy musela být noc. Neboť ti, co stojí ve tmě, nejsou vidět. A možná jim ani srdce netluče.  

     A tak stál uprostřed místnosti v bezvětří hlasů. Otrhal jim křídla, všechny drobné posbíral po 

kapsách. Smyčcem opravoval listy. Na rok přesný. Na jazyku mu zůstala mince místo odpustku. Už 

neměli pod sukní hvězdy.  

     Když sněží, tak pláčou andělé – nad hříchy podzimu. 
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SLOVO SKRYTÉ V MINCI 

 

srdce cinkne vždycky 
až o dno                                                                  

 

 

 
 

Lucie Koutná 
 

MIKROPŘÍBĚH – ZTRACENÁ MINCE  (166 slov) 

 
     Pan X našel včera vzácnou minci. Vlastně ji našel již dávno, je to asi tak deset let, ale znovu se ztratila. Nedávno ji 

našel protože, byla jen skrytá v jeho rozsáhlém bytě. O jeho radosti vám taky povím, ale později. Když ji tehdá našel, byl 

zrovna na dovolené v Řecku. Podnikl výlet na Krétu a tam v paláci Knossos našel minci. Zvláštní náhoda je, že pan X je 

archeolog. Přivezl si ji domů, ukradl si ji, abychom byli přesní, a začal nad ní bádat neohlížeje se na to, jestli ji smí 

vlastnit. Chtěl vědět, za jakých okolností se ztratila.    

     Když ji “znovu” objevil, šel to s kamarády zapít do hospody. Dal si ji do kapsy, aby se s ní pochlubil, neboť ji ještě 

neviděli. Jenže, co se nestalo: Zrovna dělala rodina pana X nový plot. Čirou náhodou vzácná mince, mrška jedna, 

vyklouzla skrz dírku v kapse staré košile pana X a kam myslíte, že spadla? 

     Rovnou do betonu! Takže znovu nalezená mince byla opět, tentokrát nenávratně, ztracena. 

 
 

TŘI VERŠE HAIKU  

Kouzlo  

 

Blýskla se mince  

tak nastav prosím dlaň 

hra na mizení 
 

 

 

ČTYŘVERŠÍ 

Bonbón 

 

Rozbalit obal 

kdo by hloubal 

chuť jeho sladká 

hned přijde zkrátka 

 

 

MINCE VPROSTŘED OBRAZU  
 

stál tam člověk  

tichota sama 

jeho život přesný se zdá  

mince ve vědění proměnil 

zimní den krátký 
knihu pročítám 

 

mince nabývají smyslu 

u mě věda ztráta jest 

však blízký je mi ten 

jehož knihu čtu 

 

setkat se s jeho zvláštností  

tou mincí geometrie 

 
 

Marek “Mary” Velebný 

 
 

TŘI VERŠE HAIKU  

 

jen jedna mince 

hádáš kdo je za stěnou  

obrazotvornost 

 

 

ČTYŘVERŠÍ 

Kocourku mám svou cenu 

 

On říká: Hele, kotě, vo co ti de?  

Dá mi litr, či snad pade?   

Hele brouku, vodpal svinskou rychlostí 

Nebo otisk mého vzdechu považuj si za štěstí. 
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MINCE VPROSTŘED OBRAZU I 

Zdochliak  

 

strach a tajemno 

prázdné otvory obalu pyšného  

hýbatele světa – mozku 

Tu hrůzu prázdnoty zakryjí mince 

Strašidelný Zámek či mystické stvoření  

hraje si se slovy jako ve forbínách W+H  

“a ještě jedna věž… a bylo to ošklivý 

na Ibi skvrna a lá Gorbačov 
pod tím neznámý nápis  

AXOK – KOXA – Zdochliak 

 

MINCE VPROSTŘED OBRAZU II 

Krásné zelené oči 

 

švihácký černý poeta 

co cítí vánek borových šišek na masovém 

hrobě 

bičuje svou oběť nejen slovy 

vystřelená nábojnice zacinká jak drobná mince 

s hakenkrojcem  

“To byla jen vlčice,” zavolá černokněžník 

smrtihlav 

a dívka, pevnější než říšská marka    

otvírá dál své tělo archetypům mrtvých 
a semínka 

 
MIKROPŘÍBĚH – PŘÍBĚH VE ZTRACENÉ MINCI  (150 slov) 

 
     Seděl u zámecké kašny s bohatě tepanou mříží a sledoval, jak v místě, kde snad nikdy nebyla 
voda, dopadají mince jak vystrašené ryby, co se na souši bojí zadušení. Kovotepectví bylo ukázkou 
mistrné práce místních řemeslníků.  
     Ale kdo ví, třeba si zámecký pán přived kovotepce až z Itálie. Starý pán se rád díval na turistky 
kypící mládím, a spíše než zahalujícím, tak odhalujícím své mistrné zbraně vůči takzvanému 
silnějšímu pohlaví. Hůlkou prostrčenou přes mřížoví našel v hromadě mincí východoněmeckou 
marku.  
     Kdo si dnes z mladých vzpomene na tuto zemi knäckenbrotu, spreewaldských okurek, trabantů a 
fotoaparátů Praktika.  
     Mince mu připomněla mládí. Nejen výlety za nákupem mandlí v obchodech Delikates. Ale i koupání ve studeném 
Baltu, první setkávání s bušícím zakázaným dívčím mládím. Holky v plavkách a písku. Ta jeho nesmělost. Nějaká 
německá fanynka?  

     To české holky si z něho vystřelily. Ale on vlastně nedospěje nikdy. Zastydlá puberta.  
     Co přinesla jedna mince? 

 
 

Mathej Thomka 
 

 

TŘI VERŠE HAIKU I 
Díváš se v rány 
 

Zatleskali jste  

nad mou ztracenou mincí? 

Jste téměř vrazi! 

 

 

MINCE VPROSTŘED OBRAZU  
 

Uháňajte, všetky tvory 

kolo vody, kolo vody,   

tichá voda brehy myje, 

zabije, či nezabije?  
 

Starec vstúpil medzi deti:  

“Čože, chlapče, čo tak žmúriš, 

vadia ti snáď moje fúzy?” 
 

“Do pohody, do pohody!” vraví fagan, 

 

TŘI VERŠE HAIKU II 
 

Vratká je pravda 

přes náš život koulí se 

co ještě dodat? 
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ČTYŘVERŠÍ 

Vstup přes dírku mince 
 

Láska, pritúľ sa ku mne, za mincu! 

Blázníš? Mám řady jiných zájemců. 

Len sedem vodiek prospeje už mojej 

 pečeni… 

Vaše chyba – vy ožralý, oni svlečeni. 

 

 

“len mi povedz, fűhrer starý, 

to ty si vraždil taktiež deti?” 
  
Siahol rukou k svojej hrudi, 

svastiku si neobrátiš, 

kolo osi, do pohody. 

 

MIKROPŘÍBĚH – PŘÍBĚH VE ZTRACENÉ MINCI  (150 slov) 
 
     Irenka sa rozbehla cez pole vlčích makov. Na krku jej poskakovala záplava červených vlasov, 
vo vrecku cinkali drobné mince. “Jedna pro štěstí, jedna za lásku, jedna za hubičku, dvě další jen 
moje jsou...” spievala. Hľaďte, čo blčí viac? Poplazy trávy sa jej plietli popod nohy, už–už sa skoro 
skotúľala medzi mak, čo to však? Na konci poľa zbadala postavu. Kožený kabát, klobúk, hrb. Bol to 
muž z jej najstrašnejších snov. Bol otočený k lesu, nehýbal sa. Zastala a stisla vrecko z mincami. 
Ktorá je tá pre šťastie?  Márne šmátrala po vreckách, márne hľadala amulet s dierou v strede. Nebolo 
jej! Má zabudnúť na strach? Iná cesta domov nevedie. Rozbehla sa. Z trávy pred ňou vzlietli 
prepelice, zaškriekali vrany a ona celou silou vrazila do muža. Otočil sa k nej tvárou. Tvár bola bez 
očí, plná slamy. Bol to len strašiak. Spod blúzky jej na povrázku vypadla šťastná deravá minca. 
MIKROPŘÍBĚH – PŘÍBĚH VE ZTRACENÉ MINCI  (0 slov) 

 

(Nikde som ho nenašiel.) – Mathej   

 
 

 

Martina Šimánková 

 
 

TŘI VERŠE HAIKU  

Polykání 

 

Šneci si nosí  

svůj domeček na zádech. 

Jen já na těch tvých. 
 

 

MINCE VPROSTŘED OBRAZU  

 

Za tmou bývají plamínky 

zalezlé v houštinách nevědomí 
už je to dávno co její oči vyhořely 

pokradmu 

prázdné dásně jen tiše mají co říct 

Uprostřed zaprášeného pokoje  

strach z omylů, červená líčka 

a potutelný smích 

Prosluněné dny  

které neutečou. 

 

ČTYŘVERŠÍ 

 

Řekl jsi: Uschne až naprší 

lezli jsme na střechu nádraží 

že bylo dávno za létem  

měli jsme svůj nadhled nad světem. 
 

 

 

MIKROPŘÍBĚH – PŘÍBĚH VE ZTRACENÉ MINCI  (179 slov) 

 
     To ráno, co odešla Markéta, bylo jak prázdný rám uprostřed holé stěny. Stál jsem nahý pod padající vodou a tvář si 

omýval obrázky: Markéta, jak pije kávu, Markéta, jak si češe vlasy, Markéta, která se bojí myší.  

     Vypnul jsem vodu, pomalu vysušil své poničené tělo a začal se oblékat. Když jsem se soukal do 

kalhot, cosi zazvonilo o zem. Sehnul jsem se a na podlaze spatřil minci. Vzal jsem ji do ruky a 

pozorně si ji prohlížel. Byla na ní žena, panna, jak říkají lidé, kteří rádi nechávají o svém životě 

rozhodovat peníze. A ona, jako by věděla, kolik částeček prachu plave v mé krvi, vystoupila ze své 
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chladné kovovosti a pohladila mě po vlasech. Jako matka, jako milenka, jako dcera. A mně se 

najednou znova chtělo skákat přes kaluže. 

     Na čerstvě umyté tělo jsem oblékl košili a vyšel na ulici. Slunce bylo pod mrakem a vítr příjemně 

chladil. A já si máčel nohy v prvním spadaném listí. Došel jsem ke kostelu.  

     Seděl před ním žebrák zabalený ve starém kabátě. Dal jsem mu tu minci. A šel se pomodlit.  

 
 

 

Milena “Sasanka Hajní” Písačková 

 
 

TŘI VERŠE HAIKU  

Falešná 

 

mince falešná  

byznysmenka úspěšná  

lesk a zlatý déšť 

 

 

 

Mince 

 

křídla ochranná 

roztahuje orel nad 

vším, co panna má 
 

 

ČTYŘVERŠÍ 

 
Odešli lovit mince z kašny  

každý si najde tu svou zvláštní  

a před utonutím zachrání pak 

nám  

spousta měděných orlů a pan   
 

MINCE VPROSTŘED  

OBRAZU  

 

I když se větev ohne  

loď zakymácí země 

       zhoupne 

půda otřese  

Přece není tak zle, 

aby nemohlo být hůř 

Neboť to pravé zlo  

v hnědočerném oděvu  

obchází právě jinde 

Buďme rádi  

važme si života                               

 

SLOVO SKRYTÉ  

V MINCI 

 

Slovo skryté v minci 
     … je slovo  “in” 

 

motto:  

Zkoušíme lovit 

mince z kašny 

najít tu pravou  

je fakt strašný… 

 

Martin Šorm 
 

 

TŘI VERŠE HAIKU  

 

V pěsti se skrývá, 

mince tam není, už víš.  

Je to holé nic.  
 

                                          MINCE VPROSTŘED OBRAZU  

 

Kontrastem vsazen do tmy.  

Vítr vsadil se do jeho pláště 

jako písek do mušle, 

vedle které  

leští kousek stěžně poustevník. 
 

Je sám a nařasená 

myšlenka háku a kříže  

jej vábí,  

ale přesto sto jiných  

předmětů ho táhne domů. 
 

Má ze sebe dobrý pocit.  

 

 

 

ČTYŘVERŠÍ 

 

Mince na prstech leskne se a hledí.  

Žhne jako plamen na náledí. 

Korunován mincí, srdce otvírám. 

Obraz mého smutku zdobí rám. 

 

MIKROPŘÍBĚH – PŘÍBĚH VE ZTRACENÉ MINCI  (98 slov) 
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     Vlakem dál jsem chtěl mezi nadějemi plout. Ono se to lehko řekne. Cena je veliká, přece jenom 

nechat za sebou všechno a upadnout do komatu. Riziko však utonulo pod rukou chtíče a já jsem 

opustil svůj rodný dům a vydal se na pouť. Prvním vlakem do mezistanice a už není cesty spět. A tam 

jsem vystál dlouhou frontu, než přišla na mě řada. Tváří  v tvář automatu naházel vlastní mince, ale 

poslední mi chyběla. Hleděl jsem bezradně, úplně jsem zapomněl, že tuhle minci jsem si dal zvlášť, 

pod prasátko. Marné pěsti v železu, já umřel jsem na rozhraní. 

 
 
 

Viktor Davídek 
 

 

TŘI VERŠE HAIKU  
 

myslel, že slyšel 

zvuk štěstí, jak se blíží 

to jen mince cink 

 

 

ČTYŘVERŠÍ 

 

Domovem mu byla mysl 

měl tam zeď a na ni skobu 

v penězích chtěl najít smysl 

oběsil se, skončil v hrobu 
 

 

 

 

MINCE VPROSTŘED OBRAZU 
 

Někdo uškrtil a vyždímal mraky 

ale bozi měli blbou náladu a mělké oči 
 

nevešla se do nich ani část toho 

co vytrysklo mrakům z žil 

ta různá tělesa lidé skutky 

životy světy básně 

a na zem jsem spadl i já 

 

toho podzimního odpoledne 

byla obloha skoro jasná 

stromy skoro holé 

a svět zcela plný nenávisti 
 

MIKROPŘÍBĚH  

– PŘÍBĚH V ZTRACENÉ MINCI   (71 slov) 

 
     Muž se drbal za uchem. Nedrbal. Vykouzlil zpoza ucha 

minci. Nevykouzlil. Našel ji. Nenašel. Mince našla jeho. 

Muž vylezl z mince. Podíval se na nebe. Uprostřed byla 

ohromná zářící mince, v jejíchž paprscích se muž roztekl a 

vypařil. Pršelo. Voda stékala v provázcích k poklopu od 

kanálu. Tam se spojila v hustý proud, který zmizel v jedné 

z děr  poklopu. Dole to jen cinklo.  

     Minci našel potkan. Večer půjde do bordelu.    

 

SLOVO SKRYTÉ V MINCI 
 

tma spadla na zem tak že  

to zadunělo  

otřásl jsem se  

a oči nechal zavřené 

a dál jsem zůstal mrtvý 

mrtvý  

a mrtvý 

jenom mě zajímá  

kdo to zaduněl  
 

 
 
DOBRÉ NÁPADY, DOBRÁ ATMOSFÉRA, KONFRONTACE, TVOŘENÍ…   

 

Slovo skryté v minci – Lucie Koutná 
     Tohle hraní s mincí mě bavilo, už není ztracena, ale nalezená. Ať je mince cokoliv, důležité je, že 

se našla. 
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Slovo skryté v minci – Marek Mary Velebný  

     Snad egalité, fraternité, in god trust nebo pravda zvítězí. Ano, pravda. Při takovéto akci se člověk 

uvolní, zapomene na svět okolo. Někdy mu nejdou poetické myšlenky, ale i rádoby prasárny 

zakomponované do rapu jsou poesie. Jsem také člověk. Pak člověk kouká, co se sám na sebe dozví. 

Myslím, že to budeme muset přečíst. Ale jsem rád, že jsme byli “happy”. Tak snad mne doufám někdy 

nepotkáte v kanálech.  
 

Slovo skryté v minci – Martin Šorm  

     Svoboda. 

 

Slovo skryté v minci – Mathej  

     Skvelí ľudia majú skvelú tvorbu. Ďakujem vám, pracovalo sa mi s vami príjemne a verím, že ste si 

čosi z dielne i odniesli.  

 
A ČOSI NA ZÁVER!!!  

     Spomínate si na tú malú literárnu súťaž, čo sme si urobili? Tak tu sú výsledky... Ako by ste 

hodnotili ďalšie práce?  
 

Tři verše haiku:                                                             Čtyřverší: 
 

1. miesto  - M. Velebný -  5 bodov  1.  miesto  - M. Šorm - 4 body 

2. miesto  - V. Davídek -  3 body 2.  miesto  - L. Koutná - 3 body 

3. miesto  - M. Písačková -  2 body  - M. Thomka                                     - 3 body 

 - I. Velichová    -  2 body 3.  miesto  - M. Písačková - 2 body 

 - J. Č. Ulrich          -  2 body  - V. Davídek - 2 body 

    - M. Šimánková - 2 body 

(Praha, 28. 11. 2006) 

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* LITERÁRNÍ SHRABOVÁNÍ 2006.  
 

     Od MILOSLAVY BAXOVÉ: Na slavnostní vernisáži jubilejního 10. ročníku Literárního shrabování 21. 11. 2006 se 

sešly múzy literární, hudební i výtvarné. Velice dobře se doplňovaly a výsledkem bylo příjemné odpoledne strávené 

s poezií i prózou, hudbou a písní a také s výtvarným uměním. Slavily se Dny poezie, přednášelo se a četlo z 10. Almanachu 

Literárního shrabování 2006 a oceňovali se výherci výtvarné soutěže “Kde domov můj”. V slavnostně vyzdobeném sále 

Městského kulturního zařízení se sešlo spolu s účinkujícími na 90 dětí i dospělých a atmosféra byla úžasná. Do jubilejního 

Almanachu přispělo svou tvorbou 52 autorů a vystaveno bylo 64 výtvarných děl. Výstava literárních i výtvarných děl 

trvala do čtvrtka 30. listopadu. Autorského čtení se zúčastnilo 11 autorů a raritou je, že posluchače se svou tvorbou 

seznámila i nevidomá autorka. Hudební i pěvecká vystoupení žáků a učitelů Základní umělecké školy dokreslila 

slavnostní a velice příjemnou atmosféru. V roce 2007 tedy načneme druhou desítku, vyhlásíme již 11. ročník Literárního 

shrabování pro všechny od 6 do 106 let. (Horšovský Týn, 28. 11. 2006)  

 

 
 

* ŽIVÁ VODA 2006. Ve čtvrtek 23. listopadu 2006 byla v plzeňské Obvodní knihovně Bolevec ve 

třech etapách vyhodnocena literární a výtvarná soutěž Živá voda. Mezi soutěžícími se objevili nejen 

děti z 1. ZŠ, v jejíž budově knihovna sídlí, ale též dospělí – dokonce z Prahy, Hradce Králové nebo 

Frenštátu pod Radhoštěm!  
 

    Od EVY PROCHÁZKOVÉ: Literární a výtvarná soutěž Živá voda, kterou vyhlásila knihovna 

Bolevec, byla vyhodnocena koncem měsíce listopadu 2006. Sešlo se celkem 175 příspěvků (66 

výtvarných, 73  literárních a 36 kombinovaných), z nichž 62 bylo oceněno první až třetí cenou nebo 
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čestným uznáním. Rádi bychom se s Vámi podělili o literární nápady soutěžících, a proto Vám 

nabízíme některé z vítězných prací. (Plzeň, 4. 12. 2006) 
- E.  P. (*1961) píše básně, povídky, písňové texty a divadelní hry, žije v Plzni, po absolvování Fakulty humanitních 

studií ZČU pracuje v Knihovně Bolevec KmP. 

 
 

Kamila Vogltanzová (8 let, ZŠ a MŠ Tyršova ul., Plzeň – Černice)  

PŘÍBĚH 
 

     Byla jedna řeka a v tý řece bydlela ryba. Byla stará a ven moc nelezla. A s rybařením, to už znala. 

A vybírala si jen tu nejlepší potravu. Ryba měla jednu dceru, a ta už s ní nebydlela. Bydlela vedle ní 

ve staré botě. Měla to tam moderní. Ryba se jmenovala Rychlík, protože když byla malá, tak hrozně 

rychle plula. Ale jednou si vybrala žížalu a sežrala ji. A byla to udice a rybu ulovili. 
 

Mikuláš Zindulka (10 let, 1. ZŠ Plzeň) 

ŽIVÁ VODA 
 

Padá kapka za kapkou, 

pořád dolů z nebe, 

kdo je tady promoklý, 

koho tady zebe? 

 

kdo má teplou mikinu, 

Kdo má deštník nad sebou, 

toho prsty, ruce, nohy, 

vůbec nezebou. 

 

Kdo je ale polonahý, 

toho sklátí deštík vlahý. 

 

Je to velká škoda, 

že neprší živá voda! 
 

Ondřej Pálek (10 let, 1. ZŠ Plzeň) 

ŽIVÁ VODA 
 

     Byl jednou jeden potůček, který měl hodně malých splavů. Potůček byl průhledný a teplý. Tekl 

pomalu, pluly v něm ryby a šuměl tak nahlas, že to slyšeli skoro všichni lidi v okolí. V zimě potůček 

zmrzl, začalo sněžit a potůček nebyl vůbec vidět. Jako kdyby zmizel. 
 

Tereza Šlechtová (11 let, ZŠ a MŠ Frenštát p. Radhoštěm)  

JAK VZNIKLA KŘIŠŤÁLOVÁ STUDÁNKA 
 

     Byla jedna bohyně, která stále nemohla přijít na to, čím by se mohla proslavit, co by mohla stvořit. 

Dlouho přemýšlela, dlouho se snažila přijít na to, na co ještě nikdo nepřišel. Až jednoho dne přišla na 

to, že by mohla stvořit vodu – čistou křišťálovou studánku uprostřed lesa, ze které by mohlo mít 

mnoho stvoření radost nebo dokonce i užitek. Bohyně se tedy vypravila na cestu, ale když už se 

chytala sestoupit na zem, tak ji najednou někdo chytil. Byl velmi ošklivý a šeredný, držel bohyni 

v sevření a odmítl ji pustit dál. Bohyně potom přišla na to, že je to sluha boha, který se dozvěděl o 

nápadu bohyně a chtěl studánku vytvořit sám. Sluha bohyni zavřel a zamkl v jedné komnatě, ovšem 

bohyně si věděla rady. Stvořila vílu, ta sestoupila na zem, studánku stvořila a bohyni pustila. Bohyně 
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víle poděkovala a navrhla jí, aby tedy u studánky zůstala a každý večer krásně tančila. Bohyně pak 

byla přijata mezi základní bohy a byla velmi šťastná. 
 

Ondřej Řezníček (13 let, ZŠ a MŠ Frenštát p. Radhoštěm) 

O KŘIŠŤÁLOVÉ STUDÁNCE 
 

     Kdysi byla v Beskydech jedna krásná křišťálová studánka. Pila z ní zvěř a na podzim zapadala 

listím a tak ji víly vyčistily. Ale jednoho dne přišli do lesa dřevorubci. Vykáceli půl lesa, až narazili na 

studánku. Napili se a káceli dál, až vykáceli celý les. Vyvezli z něho všechno dřevo, až tam nezůstalo 

nic kromě křoví a různých trav. A jelikož tam nebyly stromy ani keře, nebyly tam ani víly. A jelikož 

tam nebyly víly, tak nemohly čistit studánku. A studánka zarůstala a zapadala listím a už v ní nebyla 

voda, ale jen samé listí. A tak z krásné a čisté studánky byla vyschlá, zarostlá studánka. Až jednoho 

krásného dne se vydal mladý myslivec na houby. Šel hluboko do lesa, až došel na zarostlou paseku. 

Napadlo ho: “Tady ale musí růst hříbky.” A šel, šel, až narazil na zarostlou studánku. Řekl si, že ji 

vyčistí. A taky to udělal. Vyčistil studánku a vytrhal plevel kolem. Potom vysekal paseku nasadil tam i 

mladé stromy. Ke studánce se vrátily i víly a zase ji začaly čistit. Studánka s křišťálovou vodou je tam 

dodnes. 
 

Bára Laštovková (14 let, Základní škola Martina Luthera, Plzeň) 

VODA 
 

Voda je přítel, 

voda je živel, 

voda je život, 

voda je smrt. 

 

Když je jí málo, 

země má žízeň, 

když je jí příliš, 

země je vězeň. 

 

Voda léčí, 

voda ničí, 

voda je zlá, 

voda je nevinná. 

 

Chodí k nám ve formě deště, 

tsunami, mlhy nebo rosy, 

rádi po ní chodíme bosi, 

je to jako chodit po zlatě. 

 

Adam Vonášek (15 let,  4. ZŠ Plzeň) 

VODA 
 

     Kapka vody – nejdříve snad kapička – krůpěj rosy. V létě po ránu se třpytí na stéble trávy jako 

perla. A kapka? – Padá z nebe, potichu sviští, pak už to nejsou jen kapky, ale déšť, liják, průtrž 

mračen. Voda přibývá, burácí, strhne břehy i lidská obydlí. To je povodeň a ta lidem ublíží. Pak se vše 

uklidní, v kapce vody se odrazí sluneční paprsek a na obloze se klene překrásná duha. 

     Kde se voda vlastně bere? Padá z nebe nebo tryská ze země. V přírodě, daleko od velkých měst či 

vysoko v horských planinách vyvěrá pramen a voda teče v maličké stružce, ta se mění v potůček, ten 

v potok, který pospíchá lukami, lesem. Možná, že někde zahlédne na paloučku rusalky. Na staré vrbě 

sedí vodník a spravuje si boty. Potok míjí několik mlýnů. Jeho voda se vlévá do náhonu. A pak už je 

z potoka řeka a do ní ústí další potoky a říčky. Z našeho potůčku je mohutná řeka a ta pospíchá k moři 

aby měla volnost. 

     Ale zůstaňme ještě chvíli u nás doma. Víte, kolik písniček patří vodě? Vzpomínám na ty, které 

znám. Teče voda proti vodě, Pod našima okny teče vodička, Široký, hluboký ty vltavský tůně, Talinský 

rybník… a určitě všichni známe i písničku Anety Langerové Voda živá. Nesmíme též zapomenout na 

naši státní hymnu a její verš “voda hučí po lučinách”. 

     Vodu známe nejen jako kapičky, potůčky, řeky či moře. Když nastane zima, místo kapek padá bílý 

sníh a rybník pokryje vrstva ledu. To obojí je voda. Voda je i jinovatka, která v zimě zahalí přírodu 

kolem nás. Voda má i léčivou moc. Kolik je jen lázní s uzdravující vodou u nás v Čechách. Tak to je 

voda, vodička, voděnka. 
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* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ JIŘÍHO LEVÉHO 2006 - 2007. Obec překladatelů vyhlašuje 

pro začínající překladatele do 35 let soutěž, jejímž cílem je podpořit rozvoj českého literárního 

překladatelství, objevit nové talenty a otevřít jim publikační možnosti. V letošním, čtrnáctém ročníku 

se vypisují kategorie: 1. Umělecká próza., 2. Poezie., 3. Kritika a teorie překladu. Překládá se do 

češtiny, jazyk originálu není vymezen. Lze zaslat v překladu soutěžícího dosud nepublikovaný 

prozaický text - esej, povídku, ucelený úryvek delší prózy či divadelní hry v rozsahu 15 – 20 

normostran (tj. 30 řádků na stránku, 60 úhozů na řádek); soubor básní, delší básnickou skladbu nebo 

část veršovaného dramatu v rozsahu 150 – 200 veršů; či kritické zhodnocení překladu (do češtiny) 

delší prózy, dramatu, souboru básní, povídek, nebo příspěvek z oblasti teorie překladu v rozsahu 15 – 

20 normostran. (Pořadatelé žádají soutěžící, aby dodržovali stanovený rozsah soutěžních prací.) 

Soutěž je anonymní, každý účastník si volí heslo, pod kterým soutěží, k příspěvku přiloží zalepenou 

obálku označenou tím heslem, v ní na volný list papíru uvede heslo, plné jméno, rodné číslo, adresu a 

telefon. Příspěvek musí být ve třech dobře čitelných exemplářích a musí rovněž obsahovat tři kopie 

originálního textu vč. úplných bibliografických údajů (nestačí rukou dopsané jméno autora a titul). U 

úryvků z delší prózy pořadatelé radí přidat též stručnou charakteristiku vybrané ukázky ve vztahu k 

celku. Každý exemplář musí být označen heslem. Uzávěrka je 25. ledna 2007. Práce posílejte 

(nejlépe doporučeně) na adresu: Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel./ 

fax: 222 564 082; e-mail: info@obecprekladatelu.cz; http://www.obecprekladatelu.cz. Příspěvky, 

které nebudou splňovat formální požadavky, budou vyřazeny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v 

červnu roku 2007. V každé kategorii mohou být uděleny tři ceny v pořadí a čestné uznání, porota ale 

nemusí všechny vyčerpat či může na jedné úrovni ocenit více prací. Ze soutěže jsou vyloučeni 

překladatelé, kteří v předcházejících ročnících byli ve stejné kategorii již dvakrát oceněni první nebo 

druhou cenou. Ceny sponzoruje nakladatelství Reader´s Digest Výběr. O výši finančních odměn bude 

teprve rozhodnuto.  
 

* O POKLAD BYZANTSKÉHO KUPCE 2007.  Brněnské nakladatelství MOBA vyhlašuje IV. 

ročník literární soutěže pro autory žánru původní česká detektivka - O poklad byzantského kupce. 
Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce (s čestným prohlášením o tom) o rozsahu cca 200 

normostran, a to ve dvou tištěných exemplářích a zároveň v digitální podobě (WORD, T602), 

součástí rukopisu musí být též anotace v rozsahu cca 1 strany textu. Uzávěrka je 31. ledna 2007.  

Adresa: Nakladatelství MOBA, Kotlářská 53, 602 00 Brno, e-mail: moba@mobaknihy.cz, 

www.mobaknihy.cz. Vítěz dostane věcnou cenu, tj. Poklad byzantského kupce, a rukopis mu bude 

v roce 2007 vydán knižně. Autorům oceněným na druhém a třetím místě budou jejich detektivky 

vydány v roce 2008.  
 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O CENU FILIPA VENCLÍKA 2007. Střední technická škola hl. m. 

Prahy pod záštitou hlavního města Prahy a ve spolupráci s Českým rozhlasem a Nadačním fondem 

Filipa Venclíka vyhlašuje ve školním roce 2006/2007 VIII. ročník Literární soutěže o cenu Filipa 

Venclíka, letos na téma Strach v množném čísle. - Strach je hrozný spár, který svírá myšlenky, city a vůli. 

Všichni kráčíme životem plni tužeb, představ a přání a všichni si více méně skrytě neseme s sebou jisté množství obav. 

Dnes se nosí “nemít z ničeho strach”, lépe řečeno tvrdit, že se není čeho bát … Ale je. Problém strachu mezi lidmi není 

nový, ale nás zajímají strašáci nové doby, ti naši z 21. století. Dnešní mladí lidé působí bezstarostným dojmem. Smějí se, 

umějí se bavit, svět jim leží u nohou. Možná je to jen ochranná maska a snaha zaplašit ten strach, který útočí, když usínáte. 

Strach z katastrofy, z nemoci, z války, z násilí, z nesvobody, z vlastního selhání, z nejisté budoucnosti, z drog, ze sebe 

sama, z globálního oteplování, z vybíjení velryb, z veřejného mínění, z agresivity, z mezinárodní situace… Člověk je 

nemocný strachem a nejhorší následky této nemoci se projevují v nových a stále horších chorobách. Ze strachu se raději 

hlava schovává pod křídla nečinnosti. Zkusme najít a pojmenovat to strašné, co současného člověka drtí, ale i to, co ho 

nutí zase vstát a vrátit se do boje a znovu se stát tím obyčejným, ale každodenním hrdinou. - Soutěž je určena 

studentům všech typů středních škol v ČR ve věku 15 – 20 let. Lze zaslat povídku (max. 5 stran A4), 

báseň (1 až 2) a novinový článek (max. 5 stran A4), psané na počítači, každou práci v pěti kopiích. 

mailto:moba@mobaknihy.cz
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Autor uvede plné jméno a příjmení, adresu školy a zvolenou žánrovou kategorii. Uzávěrka je 15. 

ledna 2007. Adresa: Střední škola technická hl. m. Prahy, Radlická 115, 158 00 PRAHA – Jinonice; 

PhDr. Běla Popovičová - tel. 251 172 162, e-mail: b.popovicova@tiscali.cz; 

http://literarnisoutezocenufilipavenclika.cz. Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií se 

uskuteční v dubnu 2007, pozvánky s programem budou všem soutěžícím zaslány na adresy škol.  
 

* NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2006. Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního 

písemnictví vyhlašují soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2006. V soutěži bude hodnoceno grafické, ilustrační a 

polygrafické zpracování knih. Oceněné knihy postoupí do mezinárodní soutěže Nejkrásnější knihy z celého světa. 

Uzávěrka je 17. ledna 2007. Přihlášky spolu s podmínkami soutěže poskytne Památník národního písemnictví, 

Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1, tel.: 220 516 695, Mgr. Zdeněk Freisleben a Věra Truncová, e-mail: 

nckr@volny.cz; http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.  

 

* MAGNESIA LITERA 2007. Občanské sdružení Litera vyhlašuje VI. ročník Výroční knižní ceny 

Magnesia Litera. Cílem soutěže je propagace kvalitní literatury a úplné a reprezentativní zhodnocení 

knižní produkce za předchozí rok. Do soutěže může přihlásit knihu každý (fyzické i právnické osoby, 

zejména však nakladatelství), kdo řádně vyplní přihlášku a zašle na adresu OS Litera dva exempláře 

přihlašovaného titulu s datem vydání v tiráži 2006. Tyto výtisky jsou nevratné. Soutěž bude 

hodnocena v deseti kategoriích, tj. Litera za nakladatelský čin, Litera za překladovou knihu, Litera za 

naučnou literaturu, Litera za knihu pro děti a mládež,  Litera za poezii, Litera za prózu, Litera za objev 

roku, Litera za publicistiku, Litera za přínos české literatuře a hlavní cena: Kniha roku. Uzávěrka je 

29. ledna 2007. Adresa: PP Production, spol. s r. o., Švédská 25, 150 00 Praha 5, kontaktní osoba: 

Pavel Mandys, tel: 606 631 239 e-mail: office@pp-production.cz. Formulář přihlášky naleznete na 

internetové stránce www.magnesia-litera.cz. Porota se skládá z pětičlenných odborných porot. 

Vítězové budou vyhlášeni 22. dubna 2007. Oficiální trofejí spojenou se všemi kategoriemi je soška 

Litera, případně finanční ocenění. Hlavní cena Magnesia Litera – Kniha roku je spojena s finanční 

prémií ve výši nejméně 200.000 Kč. 
 

* CENA HAVRANA 2007. Výbor české sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury 

(AIEP) vyhlašuje pro rok 2007 další ročník Ceny Havrana. Do soutěže může každý autor přihlásit 

dvě povídky z oblasti detektivní literatury o rozsahu max. 12 stran strojopisu (normostrana, tj. 30 

řádek po 60 úhozech), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v 

roce 2006 a je třeba je dodat ve dvou výtiscích a rovněž na disketě nebo CD-romu. Uzávěrka je 30. 

ledna 2007. Adresa: Ladislav Šobíšek, Na Petřinách 392, 162 00 Praha 6, e-mail: sobisek@mvcr.cz. 

Pořadatelé připomínají, že povídky zaslané do soutěže jsou hodnoceny i Společností Sherlocka 

Holmese a společností Agathy Christie, které udělují své vlastní ceny dle rozhodnutí své poroty.  
 

* VAVŘÍNOVÁ KORUNA 2007. Česká sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury (AIEP) ve spolupráci 

s dalšími partnery vyhlašuje další ročník literární soutěže o Vavřínovou korunu. Soutěž je určena mladým autorům ve 

věku 15 – 35 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované detektivní a kriminální povídky o max. rozsahu 10 

normovaných stran. Jeden autor může přihlásit nejvýše 3 povídky. Příspěvky budou přijímány výhradně v elektronické 

podobě na adrese: sobisek@mvcr.cz (Ladislav Šobíšek); http://www.mvcr.cz/detektiv. Autor uvede jméno a příjmení, rok 

narození, adresu a souhlas s případným uveřejněním povídky. Uzávěrka je 30. ledna 2007. Předání diplomů a cen 

autorům proběhne v měsíci červnu 2007.  

 

* ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA 2007. Gymnázium Nad Štolou 1, Praha 7 (http://www.gymstola.cz) 

pod záštitou ředitelky odboru školství Magistrátu hl. m. Prahy a Obce spisovatelů vyhlašuje 

internetovou soutěže o nejlepší epigram nebo aforismus s názvem Škola základ života, letos 

s podtitulem Život je jinde. Soutěž je určena studentům gymnázií z celé České republiky. Lze zaslat 

původní, dosud nepublikovaný (ani na internetu) epigram nebo aforismus na téma škola nebo život 

mimo ni. Autor uvede jméno a příjmení, věk, adresu, e-mail, telefon a adresu školy, kterou 

navštěvuje. Uzávěrka je 31. ledna 2007. Adresa: ivana.lukelova@gymstola.cz. Texty budou 

hodnotit básníci Miroslav Huptych, Jan Vodňanský a Jiří Žáček. Pro vítěze jsou připraveny ceny 

v hodnotě 10.000,- Kč.    
 

mailto:nckr@volny.cz
http://www.magnesia-litera.cz/
mailto:sobisek@mvcr.cz
mailto:sobisek@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/detektiv/
http://www.gymstola.cz/
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* CENA JIŘÍHO MARKA 2007. Výbor české sekce AIEP (Mezinárodní asociace autorů detektivní 

literatury) vyhlašuje pro rok 2007 další ročník Ceny Jiřího Marka. Autoři mohou přihlásit jednu 

knihu z oblasti detektivní literatury vydanou v roce 2006. Uzávěrka je 28. února 2007. Adresa: 

Ladislav Šobíšek, Na Petřinách 392, 162 00 Praha 6, e-mail: sobisek@mvcr.cz, 

http://www.mvcr.cz/detektiv. Výsledky soutěže budou zveřejněny v červnu 2007. 
 

* ČSSR V ROCE 2006. Jeden svět na školách (projekt společnosti Člověk v tísni) ve spolupráci s 

týdeníkem Respekt vyhlašuje na školní rok 2006/2007 literární soutěž s názvem ČSSR v roce 2006. 

Soutěž je určena studentům středních škol. Lze zaslat esej nebo reportáž na dané téma. – Představte 

se, že sametová revoluce dopadla úplně jinak. Jak by se u nás teď žilo? - Každá práce (v tištěné 

podobě) musí být označena názvem, autor uvede jméno a příjmení, rok narození, telefon, adresou 

školy a třídu, kterou navštěvuje, a souhlas s případným zveřejněním příspěvku bez nároku na 

honorář. Uzávěrka je 8. února 2007 (rozhoduje datum poštovního razítka). Adresa: Člověk v tísni - 

společnost při ČT, o. p. s., Jeden svět na školách, Sokolská 18, 120 00 Praha 2, e-mail: 

skoly@jedensvet.cz, http://www.oneworld.cz/skoly/index2.php?id=87. Obálku označte heslem 

“Jeden svět – literární soutěž”. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci IX. ročníku Mezinárodního 

festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Autoři vítězných prací obdrží předplatné týdeníku 

Respekt. První místo bude odměněno částkou 5.000,- Kč, druhé 3.000,- Kč a třetí částkou 2.000,- Kč.  

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* PLZEŇSKÁ AGENTURA GRAFIA, S.R.O. HLEDÁ REDAKTORA. Plzeňská agentura 

Grafia, s.r.o., zastoupená Janou Brabcovou (vítězkou jednoho z prvních ročníků Literárních 

Františkových Lázní), která působí v oblasti reklamy a propagace, vzdělávání, personalistiky, 

tlumočení a překladů, zabývá se různými projekty, marketingovými výzkumy apod. a má též 

vydavatelskou činnost (viz http://www.grafia.cz), hledá redaktora/redaktorku pro firemní 

časopisy. Požaduje: schopnost napsat čtivý článek (i o neatraktivních tématech), všeobecný přehled, 

tvůrčí osobnost se schopností samostatného rozhodování, vysoké pracovní nasazení, časovou 

flexibilitu, schopnost týmové spolupráce, ŘP skupiny B, ochotu cestovat a kontaktovat cizí lidí, 

pečlivost a důslednost, SŠ/VŠ vzdělání, bezproblémové ovládání pc (word, mail, internet), praxe na 

obdobné pozici vítána. Nabízí: pracovní úvazek 4-8 hod, zajímavou, prestižní a samostatnou práci, 

pružnou pracovní dobu, možnost osobního rozvoje, různorodost témat, možnost zcela samostatně 

vést některé vydávané tituly. Zájemce zašle: životopis, ukázky článků (ideálně rozhovor, fejeton, 

reportáž) a kontaktní údaje na adresu brabcova@grafia.cz. Další kontakty: Mgr. Jana Brabcová 

(jednatelka), Grafia, s.r.o., Budilova 4, 301 00 Plzeň, tel/fax: 377 227 701, tel.  377 225 522, 377 22 

45 39, 377 22 45 42 - 4, mobil:  606 48 99 69.  (Plzeň, 27. 11. 2006) 
 

* VEČERY PŘIMĚŘENÝCH DEPRESÍ V PRAŽSKÉ LITERÁRNÍ KAVÁRNĚ OBRATNÍK.  

 

     Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Vážení, dle slibu posílám potvrzené termíny “Depek” na druhou půlku sezóny. Máte-li 

zájem vystoupit, vyberte si nějaký měsíc (zatím kromě března a dubna) a napište. Jsou to všechno pátky, začátek tradičně 

v 19 hodin. Výběr textů je na autorech. Pokud se nedomluvíme jinak, na každého připadá do 10 minut času. Prostě 

klasika. Ve vlastním zájmu napište co nejrychleji. Takže: 26. ledna, 23. února, 23. března, 20. dubna, 18. května a 8. 

června 2007. Pokud na možnost vystoupit a termíny upozorníte literárně či hudebně nadané přátele a známé, budete 

hodní. Těší se Zora Šimůnková, e-mail: simunkov@prf.cuni.cz. (Praha, 30. 11. 2006) 

- Z. Š. (*1965) je básnířka, prozaička a organizátorka literárního života, žije v Praze a pracuje jako knihovnice 

v Knihovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

 
 

* MOŽNOST PODÍLET SE NA TVORBĚ TV SERIÁLU ULICE. Produkce “nekonečného” 

televizního seriálu Ulice, který v režii B. Radojčiče běží v televizi NOVA (v době uzávěrky těchto 

Listů vysílali už 293. díl!), má zájem o kontakty na mladé nadějné autory, kteří by měli zájem se na 

tvorbě seriálu podílet. Pokud se za takové pokládáte, přihlaste se. Kontakt: Monika Hasmanová, 

mailto:sobisek@mvcr.cz
http://www.respekt.cz/
mailto:skoly@jedensvet.cz
http://www.oneworld.cz/skoly/index2.php?id=87
http://www.grafia.cz)/
mailto:brabcova@grafia.cz
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produkce seriálu Ulice, tel.: 776 558 689, 272 090 416, fax: 272 090 444, e-mail: 

monika.hasmanova@novatv.cz.   
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* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Nevolnosti volného překladu aneb O duchu autorově 

 

     Někde jsem četla, že překlad má být nejen věcně správný, srozumitelný a stylově hodnotný, ale 

také čtivý, moderní a osobitý. Přesný i osobitý? Kdysi se mezi překlady přímo rozlišovalo, zda jsou 

neutrální čili klasické, nebo osobité čili interpretační: dělítkem bylo dodržení metra a pokud možno i 

prvků syntaktických a morfologických. Jsou totiž i kritici překladů, kteří neváhají v celé knize sečíst 

např. všechna participia a pak zkontrolovat počty jejich náhrad přechodníky, vedlejšími větami 

vztažnými či nedejbůh větami příčinnými – překladatel přece nesmí interpretovat myšlenky autora a 

zlogičťovat jeho větná vyjádření! Jako poklad pravý musí uchovat napětí nevyřčeného. Musí jen 

naznačovat! Kde byla metafora, tam přece nedá pranízké přirovnání. A takto po špičkách se má 

pohybovat po všech hladinách a rovinách textu, jen aby nezaplašil prapůvodního ducha jeho autora. 

     A teď, vážený P. T. čtenáři, sám rozhodni - po přečtení předchozího článečku o překladatelském 

úsilí Otmara Vaňorného – zda je jeho překlad Homéra vskutku neutrální (nebo podobně: je Sládkův 

Shakespeare více Alžbětíncem či spíše Lumírovcem)? Z podobných otázek se koncem 19. století 

znovu vyvinula skepse, co se “dokonalého” překladu týče. K tomu Whitmann objevil volný verš, 

avantgardy a moderny všeho druhu zdůrazňovaly tvůrčí přínos překladatele, a do překladů tak zavál 

přímo uragán.  

     Tak se také stalo, že Vladimír Šrámek neváhal ve čtyřicátých letech sáhnout volným veršem i na 

básníka nejposvátnějšího a zmiňované místo v Odyssei přeložil takto: 

 

- Láertův synu, štvaný ithacký králi, 

opravdu tedy mne opustit chceš? Toužíš skutečně domů? 

Jeď si! Kdybys však věděl, co vytrpíš ještě, 

než staneš na rodné půdě, 

zůstal bys v jeskyni se mnou a stal se  - nesmrtelným! 

Toužíš tak po své ženě, to po ní tak nemužně vzdycháš? 

Snad nejsem horší než ona? Jsem ošklivější? 

Či hůře jsem rostlá? 

Jak můžeš srovnávat tělo a tvář smrtelné ženy 

s bohyní nesmrtnou! 

 
     Tedy podle tohoto překladu odhadnout dobu a místo vzniku původního textu je poněkud náročné: nebýt tu král, 

bohyně a jeskyně, šlo by o “proslov” hádavé ženštiny z počátku 20. století. Ještě že alespoň àla vaňornovsky nazval 

Kalypsó nesmrtnou! Jinak by kolorit řeckého světa kolem roku 1000 př. n. l. nikdo v textu neobjevil ani dnem středně 

ředěného krátéru! 

     Přesto uznávám, že volnější překlad má své místo i v klasice. Takový epigram – kratičký, velmi 

obsahově závažný a vypointovaný (žádné plané žvanění, že), v hojné míře dobově zakotvený (ach ta 

jména, stovky let mrtvých lidí i jejich tehdy tak známých příběhů!), často se slovní hříčkou, namnoze 

(pro češtinu bohužel) i metricky neobvykle vybroušený: toť oříšek překladatelský! Však také např. 

římský buřič Catullus (1. stol. př. n. l.) dával zabrat kdekomu: 

     Otakar Smrčka se se ctí zhostil klasického překladu (původní elegické distichon zachoval jen 

počtem slabik, nikoli však rytmem): 

 

Nenávidím a miluji. Ptáš se: Proč je to tak? Nevím, 

cítím však obojí vřít, trpím a mučím se jen.  

 

Nesmrtelné  - Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. /Nescio, sed fieri sentio et excrucior. - 

přeložil Jiří Žáček veršem volným, stylem osobitým, ale s autorským duchem v zádech: 

Miluji – proklínám! V jednom je obojí. 

Proč? Nevím. Trýzním se – jen smrt mě vyhojí.  
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     A o čem to vskutku je? První verš je do češtiny snadno přeložitelný, tedy nebásnicky: “Nenávidím 

a miluji. Proč to činím, snad ptáš se.” Problém je v druhém verši a pointě, kterou tvoří jediné – 

excrucior. Doslova: Nevím, ale cítím, že se /to/ děje (infinitivní vazby přeložená neutrální vedlejší 

větou, předměty básník vypustil) a jsem /tím/ ukřižován/trýzněn (crucio – “křižovat”, kvůli metru 

zde excrucio). Předměty sloves básník vypustil, jenže česká slovesa je potřebují, neboť jsou 

v různých pádech. Také nechceme obětovat pointu, že, a navíc napěchujte to do pěti iktů (metrických 

stop)! Zkusila jsem to sama (se zachováním disticha), snad se Catullus u svého Sirmione moc 

neobrátí: 

 

Lásku i nenávist žiju! Proč to tak mám, prý ptáš se. 

Nevím. Žár cítím a ten mne přibíjí na kříž.  

 

     Tu trošku obecné češtiny (velký je to prohřešek při překladu klasiky!) jsem si dovolila zaštítěna 

právě oním “úsilím o vzbuzení adekvátního uměleckého účinku”, čili po našem zachováním autorova 

ducha. Za tímto účelem je prý možno použít dokonce i odlišné literární prostředky. Tak jistý O. Palán 

přeložil tento epigram po svém: 

 

Ač nenávidím, přec mám při tom rád; 

ty věci divné, nemožné snad jsou ti, 

že nenávidě, musím milovat, 

já pociťuji to a mne to rmoutí. 

 

     Jak vidno, i autorova ducha cítí každý překladatel po svém. Čtenář musí prostě počítat s tím, že 

každý překlad je “osobitý”, a chce-li si udělat názor sám, raději se honem učit jazyky! 
 

- 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! 

 

* VHRSTI: Země tří úsměvů: 

     Nepsal bych do Listů Ason-klubu o komiksu, kdybych neměl nejlepší příležitost učinit následující 

prohlášení: Kvalitní komiks může být stejně dobrý jako kvalitní literatura. Důkazem tohoto tvrzení je 

jednoznačně reedice alba Země tří úsměvů & Apokalyptické příběhy fenomenálního francouzského 

autora Lewise Trondheima (*1964), které na novém papíru Munken Pure a v lepší kvalitě tisku i 

vazby znovu vydává Mot. “Nechodím za vámi, to vy chodíte přede mnou.” “Blbost… Ten, kdo je 

vzadu, přece neurčuje cestu tomu vpředu.” “Neříkejte… Podle vás snad mraky ženou vítr, ne?” Z 

rovné stovky krátkých vypointovaných komiksových stripů skládá Trondheim kouzelný příběh o 

záchraně placatého světa visícího ve vesmíru před zničujícím zemětřesením. A dělá to tak, že vás při 

tom skvěle baví, a to nejen příběhem, ale i famózní dětsky jednoduchou kresbou. Jeho stylizace je 

maximálně prostá, přitom nápaditá a přitažlivá. “Mně se na chytání ryb líbí, že je takový klidný… A 

tobě, Sekelle?” “Mně se líbí, že se zabíjej ryby.” Svůj tříúsměvný svět zabydluje postavičkami, jako je 

hlavní hrdina Maki, altruistický klaďas, který vypadá jako kříženec myši, pandy a tchoře. Po jeho 

boku kráčí potrhaný knedlík Sekelle, cynický a nechutný, poznáme i neschopného a nekompetentního 

starostu a v neposlední řadě samotného Boha. “Můžete nám dokázat, že jste opravdu Bůh?” “Chtěli 

byste zázrak, co?” “Ano.” “Považujte za zázrak už to, že mě taková nevíra nenaštvala.” Pokud chce 

Maki zachránit svět, musí dojít až na konec světa. “Jdeš se mnou? Cesta bude dlouhá a nebezpečná. 

Nebojíš se?” “Čeho? Na konci světa jsem byl naposledy předevčírem a nic se mi nestalo.” A přestože 
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od začátku nemá nejmenší šanci na úspěch – Bůh je hromádka špaget po boloňsku a s neschopnými 

společníky je nepřítel beztak nepřekonatelný – věříte mu až do posledního stripu, kdy se sám i 

s posledním kouskem svého světa zřítí do temnoty… 

Pokud Trondheim nahlíží na Zemi tří úsměvů maximálně stylizovaně, v Apokalyptických příbězích, 

které tvoří druhou část knihy, už přešlapuje na samé hranici abstrakce. Každý z šesti příběhů začíná 

stvořením světa a téměř každý končí jeho zánikem. Autor nám ve svých svěžích filozofických 

eskapádách představuje smutné osudy dobrodruhů (Hrdinové), zamýšlí se nad smrtí a nad věčností 

(Smrt šprýmařka), přemýšlí, jak se zrodily peníze a bída (Jalová měna), jak vědci, filozofové i církve 

zoufale hledají smysl života (Geneze po boloňsku, Skutečný smysl života), a o různorodosti života ve 

vesmíru (Marťanská historka). A protože to snad ani jinak neumí, opět se při tom královsky baví. 
     Titul Země tří úsměvů & Apokalyptické příběhy u nás vyšel poprvé v roce 2001 a ač je to k nevíře, i letos se s kvalitnější 

vazbou, tiskem a papírem vejde s cenou do dvou stovek. 

- [V. (*1975) je kreslíř, ilustrátor, tvůrce komiksů a prozaik, žije v Plzni.] 

 

* DAGMAR HERMANNOVÁ: Dopsala jsem Viewegha: 

     Tedy ne že bych byla tehdy tak domýšlivá a odvážila se fušovat slavnému spisovateli do jeho psavého řemesla, ale 

proto, že to byla soutěžní výzva. Úkolem bylo dopsat povídku naznačenou pár větami bez názvu, bez čehokoliv dalšího, 

nějak určujícího. Vyhlášeno v Listech Ason-klubu/Plži č. 5, tedy v květnu t. r. Měla jsem představu, že třeba více lidí 

dopíše Viewegha a pak si navzájem přečteme, co jsme udělali s jeho arogantním, domýšlivým, a nesympatickým hrdinou. 

Také jsem zpočátku nevěděla, co s ním, možná není jasné, co chtěl se svým hrdinou udělat sám pan Viewegh, ale to právě 

bylo na celé věci to “ono”. Pouze jsem tehdy zbytečně dala své povídce tak vzletný název, když stačil docela obyčejný: 

 

     DOUTNÍK 
 

     Richard ve skutečnosti začal kouřit doutníky až v šestačtyřiceti, když definitivně opustil učitelské povolání a založil si 

malé nakladatelství, nicméně tvrdil, že nakladatelem se stal jen proto, že potřeboval najít povolání, které by se více hodilo 

k doutníkům, jimž prý holduje odnepaměti. Učitel základní školy s drahým doutníkem v ústech mu vždycky připadal 

směšný, dodával. Někdy podobné věci pronášel v přiznané nadsázce (uměl se docela hezky usmívat očima), jindy však 

zaujatý výraz v jeho obličeji signalizoval zaraženým posluchačům, že to v podstatě myslí vážně. Jestliže něco opravdu 

dělal odnepaměti, bylo to neustálé přecházení ze sympatické sebeironie do nesnesitelně zbytnělé sebeúcty: Od pondělka 

do středy si ze sebe a ze své práce dělal místy až nemilosrdnou legraci - a ve čtvrtek se zčistajasna probudil do nálady, kdy 

i zcela nevinná žertovná poznámka o stáří jeho auta (dvanáct let) představovala v jeho interpretaci nevybíravý osobní 

útok. Manželka i obě dospívající dcery o tom věděly svoje. 

     Onoho říjnového sobotního rána před odjezdem na havlíčkobrodský knižní trh si Richard sám sebe spíše dobíral. U 

snídaně například tvrdil, že každý člověk potřebuje k harmonickému životu pár skupinek domnělých pitomců, vůči 

kterým se může kriticky vymezit, nadávat na ně a ventilovat tak mindráky z vlastního neúspěchu. 

     “V mém případě,” pravil a v koutcích šedomodrých očí se mu utvořily dva vějířky vrásek, “tuhle roli úspěšně hrají -“ 

     “- dcery a manželka,” zasmála se mladší dcera Jana. V jejím smíchu byla nejistota, pramenící ze 

skutečnosti, že si obě zmíněné periody otcovy sebereflexe často fatálně pletla. Dnes byl ale naštěstí 

její odhad správný. 

     “Ostatní nakladatelé,” opravil ji shovívavě Richard, “ a samozřejmě autoři.” 

     Autorům, jejichž básnické sbírky odmítl vydat (to jest až na jednoho všem), psal zbytečně dlouhé odpovědi, v nichž se 

opájel svou dovedností nepřekročit hranice obecné slušnosti - a zůstat jízlivý. 

     “S výjimkou autorů knih o vitamínech...” poznamenala odvážně manželka (jediný komerčně úspěšný titul, který se 

Richardovi za čtyři roky podařilo vydat, byla totiž barevná publikace o zdravé výživě). 

     Richard se zasmál, ale do auta už nasedal poněkud dotčeně a skoro zapomněl, že si umínil udržet si dnes dobrou náladu 

a nenechat si ji zkazit nikým a ničím. Kromě toho řídil velice rád, v autě se vždycky cítil uvolněně. Jakmile se mu podařilo 

vyjet, přetrpět dopravní zácpu ve městě a dostat se do souvislého proudu vozidel opouštějících město, přidal plyn a 

pohodlně se opřel. Se svým životem byl v podstatě spokojen, přesvědčen o tom, že dělá, co ho baví a co naplňuje jeho 

představy o seberealizaci. Pustil si radio. 

     “...Ty jsi tak jiná, tak jiná, to víš...” ozvala se známá country Honzy Nedvěda, hudba, kterou kdysi docela rád 

poslouchal. Je to pravda, každá je jiná alespoň ze začátku, souhlasil Richard a začal přemýšlet o tom,  co vlastně myslela 

Jana tou poznámkou u snídaně. Že by něco věděly? Vyloučeno, to by na manželce určitě poznal. Nejen s doutníky totiž 

začal, když opustil učitelské povolání. Občasná milenka se také daleko více hodí k nakladateli než k učiteli a jemu tyhle 

romantické epizody dodávaly potřebnou životní šťávu - jako droga. 
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     “...jestli má touha tě neporaní...” to si už také s Ivanou vyříkali. Jenom žádné zbytečné city a 

milostné komplikace. 
     “...pojď, ruku mi dej, s tebou je celej svět jak vyměněnej...” Tak to ne! Vyměněnej svět by nemohl potřebovat. Lásku a 

sex ano, ale tam doma kolem stolu sedí jeho standart, jeho úroveň a životní jistota, bez které by se zejména později sotva 

obešel. Uvědomoval si ale, že tenhle jeho současný vztah jim oběma již tak trochu přerostl přes hlavu. Musí to ukončit a 

také to udělá hned večer kdy se sejdou, jak byli domluveni, až se vrátí z veletrhu. Bude to nepříjemné, bude to bolet, ale 

pak zase nastane ve všem jasno, tečka, konec a jeho ego se bude moci přesunout zase do jiné, jak si uvědomoval, už 

naposledy změněné dimenze. A přistihl se poslední dobou, že po tom v podstatě celkem touží. 

     Tato představa - come back do spořádaného života, vyčištěného úplně od všech komplikací a problémů ho nadchla. 

Přesně tak, všechno se vyjasní dnes večer. Pohodlně se usadil a opřel, přidal plyn, přímo fyzicky pocítil odlehčení a příliv 

dobré nálady 

     Jakoby už teď měl všechno za sebou. Život  je vlastně skvělý, když má člověk úspěch a umí si všechno zařídit. Sehnul 

se pro doutník. 

     A pak se to stalo. Jak se dostal s autem do protisměru, kde pocítil obrovský náraz a vnímal jen hrozivé zvuky tříštěného 

skla a mačkaného plechu, nevěděl. Ale jedno věděl určitě - že už nic vysvětlovat nebude, už nemusí. 
     Tak tady je konec. A ještě jsem zapomněla, že s hlavním hrdinou bylo možno manipulovat pouze na dvou 

normostranách. Asi by mě nadchlo, kdyby při čtení povídky nebylo rozeznatelné, kde končí s psaním slavný spisovatel 

Viewegh a kde v psaní pokračuje autorský diletant D. H. (Plzeň, 27. 11. 2006) 

        

* VOJTĚCH NĚMEC: Konfese: 

     “Víte, já už to chtěl dávno říct, ale tehdy jsem si nebyl jistý, a kdybych si byl už tehdy jistý, měl 

bych strach: že mě odsoudíte, že řeknete, že jste mě nikdy neznali. Styděl bych se. Musel bych čekat, 

až stud opadne a má vůle se stane svobodnou díky odvaze. Anebo bych jen nechtěl nikoho uvádět do 

rozpaků, ne z lásky, z pochopení, ale z pouhé lenosti vytvářet kolem sebe zmatek – víme přece, jak se 

většinová společnost dívá na takové, jako jsem já, protože tolerantní lidé vymírají po přeslici a já je 

nestačím pohřbívat. (Už nejsem líný – byl jsem vyléčen.) Fakt, že jsem jiný, jinak postavený, jsem si 

naplno uvědomil teprve nedávno, když jsem psal jistý text – došlo mi, jaký doopravdy jsem, a rozhodl 

jsem se, že to už nebudu nadále potlačovat: jsem jaký jsem. Vím a víte, že je to neléčitelné. Není to 

nemoc, i když metaforicky by se to tak dalo vyjádřit. (Ale tady se nebudu tolik roztahovat – je to 

intimní a upřímná zpověď.) Všichni ti, kdo si mysleli, že jím nejsem, budou teď (možná i) zaskočeni, že 

jím jsem. Ano, byl jsem latentní – schovávalo se to za ostýchavost a mrzutost – teď se to probudilo a já 

musím pokorně říci, že jsem očištěn, poznal jsem konečně sám sebe, jsem šťastný, našel jsem svou 

identitu, která mi tak dlouho unikala. 

     A teď, dámy a pánové, ženy a muži, dívky a chlapci, kluci a děvčata, přiznávám: Jsem mizantrop!” 

(Cheb, 4. 12. 2006) 
- V. N. (*1983) je básník a prozaik, žije v Chebu a nyní studuje Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem (obor 

čeština – angličtina). 

 

* MAREK VELEBNÝ: Lucce Koutné: 

     Lucindo, trochu chápu tvé rozčarování při All Stars Team Ason, Lukáš je dost specifickej, drsnej, 

to není pro každého. Ty jsi taková ta jemná pohádkářka, ale život je kolikrát dost krutý a bohužel tak 

to je. Asi jsi měla štěstí, že jsi to tolik nepoznala. Lidi píšou nejen o štěstí, ale i o nešťastné lásce, 

smutku, zklamání, drsnosti života. Marek (Plzeň, 9. 12. 2006) 

 

* MILAN ČECHURA: Odpověď Milanovi Šedivému na kritiku mého působení v soutěži 

Literárních novin - Povídka roku 2006:  

     Předem podotýkám, že tato reakce na Šedivého kritiku je moje poslední. Dál už se vyjadřovat 

nebudu, ať si píše, co chce, ať mává s holí, kterou čajznul Šaldovi, jak chce, a vůbec, nehodlám se s 

tím už zabývat. Domnívám se, že ve vztahu Šedivého ke mně zcela platí pořekadlo, ač parafrázované, 

kdo chce Čechuru bít, Šaldovu hůl si vždycky najde. No posuďte sami. 
     Nejprve ozřejmil váženému čtenářstvu, jak vypadám zezadu, když se skloním. Bylo to prý vtipné. Všichni by se měli 

popadat za břicha, alespoň podle Šedivého. Nu což, řekl jsem si, má rád legraci. V tomto názoru mě utvrdil při tom, když 

strhal moji povídku Lavička. Proč se pouštím do tak vážného tématu, když daleko bližší je mi humorný přístup k vyjádření 
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pocitů. To je můj člověk, zaradoval jsem se, je mu blízký můj duch humoristy. Pravda, nesmí být v posledním tažení (nevím 

jestli humorista, nebo duch), jak Šedivý geniálně objevil ve své rubrice v Plži číslo 12. 

     Ale co, možná to ani tak nemyslel, možná mu to napověděly vnitřní hlasy. Koneckonců, má jich ve 

své sonátě plno. Anebo to tak myslel a o to mě víc mrzí, že může vypustit tak ohavný blábol. Ono je to 

s tím posledním tažením poněkud ošidné, pane Šedivý. Ujišťuji vás, že já se naposled táhnout určitě 

nechystám a snad se mi povede ještě něco napsat a možná i vydat. A totéž přeju i vám, dřív než přijde 

to vaše poslední tažení. A jestliže ještě někdy napíšete kritiku na moji práci, přeskočím ji okem a budu 

se věnovat něčemu příjemnějšímu. Třeba vymýšlení humorné povídky. Milan Čechura (Plzeň, 17. 12. 

2006) 

 
 

 
 
 

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 22. 1. 2007. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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