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

Čech. Ročník XVI, 2007, letos Listy č. 2 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 120) z 30. 1. Stran 19, 
náklad 600 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s.  Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 2/2007 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Všichni jsme sem přišli vybaveni kufříkem 

s nástroji k vytvoření vlastní budoucnosti.  

Ne každý si však pamatuje, kam ho dal. 
 

(Richard Bach) 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JADRANU. Ve čtvrtek 28. prosince 

2006 bylo v Jadranu – Mediterranée jako obvykle mezi svátky plno. Vánoce nám však připomínala 

snad jen originální přáníčka od Lucie. A vzrušeni jsme byli nikoli z dárků, ale z příspěvku 

Miroslava Vejlupka Exhibicionismus Plže a exces jako normalita v Britských listech (viz 

http://www.blisty.cz/2006/12/6/art31631.html). Sešlo se tehdy osm autorů: Milan Čechura, Lucie 

Koutná, Daniel Mikeš, Lubomír Mikisek, Helena Šlesingerová, Jiří Č. Ulrich, Marek Velebný 

a Irena Velichová.  

     Na stejném místě o měsíc později (ve čtvrtek 25. ledna 2007), ve stejném počtu (8) a téměř 

stejném složení. Pouze Irenu Velichovou tentokrát nahradila Svatava Heinlová a pana Ulricha 

(snad nezapadl cestou do závějí?!) Jan Heinl. Viděli jsme ho poprvé v obleku (a někteří si ho 

radostně fotografovali). Rozdávali se malé asonklubí knížky z přelomu roku a nové knížky sdružení 

Pro libris a debatovalo se tentokrát víc o životě nežli o psaní. A nejvíc, nejvíc o svatbách…  (Kdo 

že se bude ženit s Múzou?)   

* 

PODĚKOVÁNÍ 
 

* Od DANIELA MIKEŠE: Poděkování: 

     Chtěl bych ještě jednou moc poděkovat všem, kteří přišli v pátek 22. prosince 2006 do literární 

kavárny Jabloň na křest mé druhé sbírky skorobásní. Zvlášť děkuji těm, kteří finančně přispěli na 

http://www.blisty.cz/2006/12/6/art31631.html
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boj proti FGM (female genital mutilation – mrzačení ženských pohlavních orgánů, nesprávně 

označováno jako „ženská obřízka“). Jen tak pro zajímavost – vybralo se přesně 2.643,- Kč, které 

byly poukázány na účet Amnesty International, organizace, která se tímto problémem dlouhodobě 

zabývá. Díky!  (Plzeň, 22. 1. 2007) 
- D. M. (*1976) je básník, žije v Plzni a pracuje jako obchodní manažer.  

 

P. S.  Akce byla reflektována na stránkách kulturního a společenského magazínu xkultura.cz  - viz 

http://www.xkultura.cz/literatura. 

 

* 

LISTOVÁNÍ 
VÍTÁME: 

     Od Marka Velebného jsme se dozvěděli o básníkovi z Rokycan. Markův kamarád Václav 

Engler (*1977) žije v Rokycanech, vystudoval Fakultu humanitních studií ZČU v Plzni a nyní 

pracuje v probační a mediační agentuře v Berouně. Podle vlastních slov „publikoval, resp. byl 

citován v Zeleném peří, Hostu a Literárních novinách. Sbírku žádnou nevydal, jelikož je paličatý a 

má určité požadavky na estetickou a grafickou stránku takového počinu, jež by mu mohlo zaručit 

jen profesionální nakladatelství, které by ovšem jeho reakční, ve své podstatě přírodně lyrická 

tvorba, příliš nenadchla.“  Ke svým básním (z pracovního souboru Krajiny) nám napsal dovětek:  

„Milí čtenáři, pokud Vás má tvorba zaujala a přejete si, abych v ní pokračoval, prosím Vás tímto, 

abyste mi urychleně zprostředkovali zaměstnání v odpovídající kulturní instituci, jezdeckém klubu či 

chovné psí stanici atd. Výše příjmu nerozhoduje.“ (24. 1. 2007) 

 

 

VÁCLAV ENGLER 

 

PRVNÍ PŘÁNÍ 
 

Za rachocení rozžhavených prutů 

Sypajících se z rozlité nebeské kádě 

Převržené nad vrcholky hor 

Poprvé, po letech 

Ke kmeni smrku přitištěn 

Prochlazený a mokrý 

Toužil jsem žít 

Ohnivým ledem  

Narážejícím do země 

S hrozivou ozvěnou 

Nespálen 

Hromovým klínem  

Nerozčísnut 

Jak ten strom 

Ale být 

Jen být 

A víc už nic 

 

 

SLUNCE SKLÁNĚJÍCÍ SE  

NAD SMÍŠENÝM LESEM 
 

A nakonec 

Nejvíc života v sobě má 

Slunce, kámen, spadané listí 

To jen skrze člověka 

Žití vyprchává 

A do světa přichází prázdnota 

 

VÝHLED 
 

Otevřel jsem okno svého bytu 

Jasnému zvuku, průzračnému obrazu 

Elektrifikované krajiny před bouří 

A, tam, dole v trávě, za bezděčného poskakování strak 

A, tu, nad nimi, ve vzduchem neseném výskotu rorýsů 

Byl jsem světem, ne nadbytečně trudným divákem 

 

PTÁM SE 
 

Ptám se, kam odlétlo slunce 

Kdo podupal oblohu špinavýma nohama 

Nechal zvětrat čerstvý vítr 

Stáhnul kůži podchlazené zemi 

Ptám se, kam se poděl svět 
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* 

OZNÁMENÍ 

 
* Od TOMÁŠE T. KŮSE: Všem fandům Slam poetry:  

     Na stránkách www.ct24.cz (pokud zadáte Kultura v regionech a datum 11. 11. 2006) můžete 

shlédnout reportážní rozhovor s Martinem Pluháčkem, telefonický rozhovor s Jiřím Rauvolfem, 

studiový s Bohdanem Bláhovcem a Tomášem Kůsem o letošní Slam poetry. Mj. spatříte stále dokola 

opakované záběry z finále roku 2004, ve kterých neomylně září v žlutém trikotu vítěz prvního 

plzeňského kola Dan Mikeš. Na jaře snad proběhne v Plzeňském kraji velký česko-německý Slam 

workshop... Budu informovat! (Plzeň - Praha, 4. 1. 2007) 

 

     Ve Tvaru č. 3 bude rozhovor s Tomášem T. Kůsem mj. i o Ason-klubu, Plzni, slamu atd. (Plzeň – 

Praha, 11. 1. 2007) 

 

     Nejen proto, že to organizuji, ale kvůli kvalitě musím upozornit na Surrealistický večer v Divadle 

Dialog 28. 2., na němž vystoupí skutečně světoví autoři. Jména jako Petr Král, Alena Nádvorníková 

nebo Stanislav Dvorský by měla být pro odkaz českého surrealismu slovníkovým heslem každé samo 

o sobě. Nevím, nevím, kde jinde nebo kdy jindy byste je mohli společně vidět na podiu. Přidanou 

hodnotou večera bude pěvecký sbor Doubravánek, který už si chystá speciální tematický program. 

Kdo má rád kapelu Hm... bude mít rád i Doubravánek. Pořad uvádí Radim Kopáč. –ttk (Plzeň – 

Praha, 23. 1. 2007) 
- T. T.  K. (*1978) je básník, absolvent Západočeské univerzity v Plzni,  žije v Plzni a  Praze. 

 

*  

FÉNIXOVY CESTY 

 
* MAREK VELEBNÝ: Silvestr: 

     Paradoxy. Chtěl jsem být jinde, ale nakonec jsem se vypravil s Fénixem na vodní hrad Švihov. 

Jel jsem s čajírenskou partou autem. Krásný slunečný den. Sice se mně nechtělo, ale cesta byla plná 

legrace již od začátku - plnění auta batohy a čekání na Mili s přítelem. Trochu jsme se zamotali při 

výjezdu z Plzně oklikou přes Losinou a pokračovali po okreskách do Přeštic s malou zastávkou 

v Lužanech. Na hrad jsme přijeli něco po jedenácté hodině, kdy se David Růžička, Petr z Touškova, 

Glatterin s „Bučem“ a další chystali na výlet. Tak jsme vyrazili s nimi. Nejdřív jsem málem uklouzl 

na kamenech u malého jezu. Pak jsme pokračovali „po zarostlém chodníčku“ okolo řeky a dalšími 

„podivnými cestičkami“ mezi vodními rameny „v mírné depresi“ (citát z turistické tabule) 

k pahorku se zříceninou Kokšín. Odtud jsme pozorovali jakési pseudoobrazce à la planina Nazca, 

měl by z nich radost Dan Mikeš, třeba jako z ilustrací do své sbírky. Z procházky jsme se vrátili až 

po setmění, dorazili i Bidlo s Lenkou. Pod vedením Glatterin jsme zrealizovali na zemi výtvarnou 

dílnu s lampiony. Literární souboj se nekonal, ale třeba Bidlo s Ivčou soupeřili v tom, kdo udělal 

lepší česnekovou pomazánku. Pro zábavu jsme si pustili DVD s kresleným filmem karikujícím 

americkou ideologii. Prezentoval jsem také klip z Literárního festivalu v Žilině. Po dvaadvacáté 

hodině jsme jako houf světlušek romanticky obešli s lampiony celý hrad a vyrazili jsme ve městě pod 

vedením Davida Růžičky do bývalého kostela, který se přestavuje pro soukromé bydlení. Byli jsme 

uvítáni svařeným vínem a prohlédli jsme si dost tristní stav stavby. Tu práci „jako na kostele“ 

majitelům nezávidím. Před půlnocí jsme si s Glatterin v bývalém kostele zazpívali při kytaře něco 

z Karla Kryla („…v ponurém osvětlení gotického sálu…“), opravdu při svíčkách pod klenbou. Písní 

„Veď mne dál, cesto má“  jsme přešli na svých podivných životních cestách do roku 2007, kdy jsme 

se venku dívali na ohňostroje na obloze. Nový rok jsem jako ranní ptáče byl nejdříve na nohou 
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s Davidem Růžičkou. Při dopoledním dešti jsme absolvovali exkluzivní prohlídku hradu pod 

vedením kastelána i Davida. Členové silvestrovské výpravy si mohli vyzkoušet i cizí jazyky, když se 

konverzovalo s Ivy manželem Nasserem v němčině, Petr to zkoušel ve francouzštině. Někdy vznikala 

bizarní slovní spojení od Nassera při míchání češtiny a němčiny jako „Das pes spíš hier“ (Tady spí 

pes). Protože mně docházeli baterky nejen ve foťáku, moc jsem toho nezachytil. Ale Mili fotila 

neúnavně. Monumentální hrad jsme opouštěli již při protrhávající se obloze, kdy se zase ukazovala 

modrá. M. V. (Plzeň, 1. 1. 2007) 
 

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

momentálně je zaměstnán v pekárně Intersparu. 

 

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 

* POLITIK, KTERÉHO BYCH SI MOHL VÁŽIT 2006. V neděli 10. prosince 2006 v 15:00 

hodin byly v plzeňské restauraci U mlsné Lucinky vyhlášeny výsledky celostátní literární soutěže 

Politik, kterého bych si mohl vážit. Soutěž společně vyhlásili sdružení Literární Vysočina a 

plzeňský podnikatel a písničkář Vladimír Babnič. Obeslalo ji celkem 31 autorů ve věku 15 – 70 let, 

z toho 13 žen a 18 mužů. Práce přišly z celé republiky, přímo z Plzně a okolí tři, přímo z Prahy pak 

pět prací. Zapojili se také autoři z míst vzdálených: ze Zlína, Opavy, Klimkovic nebo Ostravy. 

Zadané téma zpracovali v 25 případech jako prózu, v 6 ho zveršovali. Verše posílaly převážně ženy, 

z toho lze vyvodit, že ženám je poezie bližší než politika. Texty posuzovala porota ve složení  

Lubomír Mikisek (Plzeň), Petr Musílek (Chotěboř) a Zora Šimůnková (Praha). První místo připadlo 

Jiřímu Č. Ulrichovi z Plzně, druhé Haně Šustkové z Radče a třetí Milanu Čechurovi z Plzně. 

Dále bylo uděleno pět čestných uznání bez pořadí (obdrželi je Daniel Pískovský z Prahy, Jan 

Řehounek z Nymburka, Soňa Harasimová z Opavy, Bohumír Procházka z Jičína a Ivo Fencl ze 

Starého Plzence). 

 

     Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Každý líbá jinak… 

     …o tom jsem se znovu přesvědčila v Plzni, na nedělním vyhlášení výsledků soutěže Politik, 

kterého bych si mohl vážit, když jsem líbala (nejen) přítomné vítěze. 

     Popravdě řečeno, když Vláďa Babnič navrhl soutěž na toto téma, nevěřila jsem v nějakou velkou 

účast. Říkala jsem si, jestli může v zemi, kde půl roku po volbách ještě není vláda, takové téma 

vůbec někoho zaujmout natolik, aby mu věnoval čas, myšlenky a energii. Výsledek mě příjemně 

překvapil, 31 přihlášených autorů je dost. Jak se dalo čekat, seriózních a důstojných úvah o politice 

a politicích ale bylo málo. Většina lidí pojala téma s nadsázkou a humorem, a to i černým. Paralela 

vážit si – zvážit někoho se navíc nabízí sama.  

     Na vyhlášení zazněl v podání Ireny Velichové výběr, který zahrnoval jak seriózní stať o 

Reaganovi od Iva Fencla, tak spíš laskavou úvahu od Soni Harasimové. Irena měla připravenou i 

vítěznou práci, ale tu si na přání publika nakonec přečetl Jiří Č. Ulrich sám. A jako zkušený 

divadelník to zvládl skvěle. Nakonec v Plzni došlo i na tanec a zpěv – v hraní se střídali Vláďa 

Babnič s Milanem Čechurou - a jak jsem slyšela, později i na improvizovanou poezii. Té a dalšího 

průběhu večera jsem se nemohla účastnit, neboť jsem cestovala do Prahy. Takže má osobní 

reportáž končí právě u zpěvu, tance a poznatku v titulku. Protože Vláďa odhalil mé pravé pohnutky: 

totiž že akce pořádám proto, abych měla záminku k líbání s literáty, byl zkoumaný vzorek nakonec 

docela průkazný. (Praha, 13. 12. 2006) 
 

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

v Knihovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 
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     Jiří Č. Ulrich, Plzeň 
 

     POLITIK, KTERÉHO BYCH SI MOHL VÁŽIT 
    (1. místo) 

 
     Moje manželka miluje televizní politiky bez rozdílu stranické příslušnosti. Vždycky po skončení 
přenosu na mne, trucujícího vedle v pokoji,  již šestnáct let, volá: „Kam se na ně hrabeš, to jsou 
inteligenti! Těhlech politiků bych si mohla vážit, to jsou chlapi, ty bačkoro.“ 
     Dnes symbolická číše mé trpělivosti přetekla a rozhodl jsem se, že to tak nenechám a vzmužím 
se, i já se stanu politikem, kterého by si mohla vážit. 
     Podíval jsem se do zrcadla. Vzhled by ušel, mnozí vypadají mnohem hůř. A když se připočte 
práce maskérů, kadeřníků, krejčích, tak první kriterium splňuju. 
     Umím mluvit, hraju amatérské divadlo, jenom zubařka mi bude muset něco udělat s chrupem, 
abych byl při úsměvech i cenění zubů hezký. 
     Hlava? Jsem přece doktor společenských a ekonomických věd, i když v praxi je má věda 
aplikována tvůrčím způsobem vědcům neznámým. Ale od čeho je sbor poradců? Expertů? Tajných 
poslů? Přesvědčovačů? Včetně vloupávačů a odposlouchávačů shánějících utajené informace? 
Jistě mi budou, fikanci, k ruce. 
     Ale jak se dostat alespoň  na krajíček množiny politických celebrit? Přes komunální politiku je to 
zdlouhavé. A stojí to prachy. Přes postel? To snad jo. 
     A tak jsem se vypravil do sekretariátu jedné strany. Ten den bylo střídavě oblačno, tu svítilo 
sluníčko, tu byla obloha zakryta mrakem. Sbor známých mužů mi předčítal ze soupisu otázek. 
Všichni důstojní, jen jeden byl vtipálek (tiskový mluvčí). Nejprve svítilo sluníčko, když uvedu otázky, 
na které jsem odpovídal ANO. „Máš čistý rejstřík?“ Sluníčko vydrželo i při otázkách, na které jsem 
odpovídal NE: „Víš něco na někoho z nás? Ví někdo něco na tebe z konkurenční strany? Jsi v 
rejstříku StB?“ Myslel jsem, že už mám na půl vyhráno, ale vtom se na obloze objevily mraky, 
odrážející se v tvářích hodnotitelů, coby reakce na mé odpovědi NE u následujících otázek: „Ví 
někdo z nás na tebe něco? Víš něco na někoho z konkurenční strany? Máš spojení s nějakou mafií? 
Zatloukl jsi něco před poldama, ale šikovně? Máš hodně prachů na sponzorské dary či na nějaké 
kapříky? Máš vlivné kamarády, kdekoliv?“ 
     Pak přešli k otázkám o mých pracovních schopnostech. Tady si polepším! Ale mračné počasí 
setrvalo i při odpovědích  NE na dotazy chrlené jako vodopád. 
     „Umíš lhát? Umíš dělat z komára velblouda a z velblouda komára? Umíš být drzý? Umíš být 
jako mílius? Umíš slibovat rázným způsobem nesplnitelné? Umíš to u kulábru  vždycky nějak 
skoulet? Umíš zabalovat hovno do lesklého staniolu? Umíš bejt kurva? Umíš vrazit kudlu do zad? A 
co uklízení? Umíš zametat svinstvo pod náš koberec? Umíš vymetat svinstvo zpod cizího koberce? 
Umíš vyčuchat u  protivníků smrad tam, kde není? Třeba na WC či v žumpě?“ 
     Vzpomněl jsem si na mechanizmus vzestupu přes postel. Prohlásil jsem: „Mám velké přirození!“ 
Radili se. Pak mi verdikt sdělil jejich tiskový mluvčí: „Jest u nás jen Anča a Manča. A ty musí dělat 
spojku přes celé spektrum. Je mnohých, s kterými musí, byť měli přirození sebemenší, v celém 
spektru, i u nás také. A pak jsou tady ti, kteří mají přirození v podobě své osoby. Či naopak. Uznáš, 
že těm se rovnat nemůžeš. A poté už se holkám normálně nějak nechce. Asi lesby.“ 
     Odvážil jsem se k otázce: „A co vy?“ Mluvčí odpověděl beze studu: „Máme zkaženou chuť 
z pochoutek našich levných kantýn. Vpředu jsme opruzeni. A vzadu zadky nefunkční, příliš 
puchýřovaté, mozolnaté a otlačené ze svých pracžidlí. Mnozí jsou k nim dokonce přilepeni, aby 
nemohli být vyneseni.“ 
     Na můj názor na program strany, její perspektivy a zájmy státu a jeho lidu se tito velikáni 
politiky neptali. Unaveni těžkou prací, zívali. Pochopitelně jsem neprošel a byl vyhozen. Navštívil 
jsem konkurenční stranu. Otázky byly totožné, jen psané na papíře jiné barvy. Počasí reagovalo na 
mé odpovědi stejně. I můj sexnávrh byl odmítnut z podobného důvodu. I tady mě, slušně řečeno, 
vykopli. 
     Svěřil jsem se manželce. Nazvala mě babrákem neschopným. „Proč, drahá?“ Pokárala mě: 
„Tupče! Měl jsi odpovídat  „ano“ místo „ne“, při všech otázkách, kdy bylo zamračeno. Určitě  pak 
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by vyšlo sluníčko. A otázky o posteli byly zcela nevhodné, zde to chtělo činy.“ Koukal jsem jako 
tele: „Jaké?“ 
     Řekla, že poučena novinami a  televizí, ví nejen, jak kde odpovídat, ale i jak to zaonačit sexem. 
Z kterého prý mám nedostatečnou. Přistoupila k činům. Dodala: „Uvidíš!“ A zíral jsem. Dala si 
předělat vzhled na mužský, své ženské pohlaví si ponechala. „Proč, proboha, nejdražší?“ 
     Vysvětlila: „Schůzka politika s politikem - normálka (prozatím údaje o politicích-gayích 
neprosákly). Schůzka politika s političkou - drby. Schůzka politika s politikem majícím utajené 
ženské pohlaví - dobře zakamuflovaný heterosex à la Karla od Boženy Němcové. Poptávka 
převyšuje mou nabídku.  Budou-li přichyceni in flagranti? Při správném mediálním obrazu lid bude 
dojat silou tajeného citu, aniž by se homo i hetero fanatici urazili. Ano, anonymita. Jsem na vrcholu  
dvojakosti.“ 
     Byl jsem skeptický. Ale když manželku vozil šofér luxusním vozem s majáčkem, ona plnou náruč 
tu karafiátů, tu chrp, tu třešní a její bodyguard byl pokaždé jiný a říkal jí familiárně, tu kolego, tu 
bratře, tu soustraníku, tu soudruhu, pak… pak chodil jsem často do hospody. Vracel jsem se z ní 
podnapilý, vrávoral hned na tu, hned na onu stranu, vedl opilecké politické řeči a nemístně 
vykřikoval. 
     „Hle,“ manželka byla  spokojena. „Už se začínáš podobat politikům. Chlastej a blekotej ještě 
víc, dostanu tě nahoru, chlape! A sex už vod tebe nežádám! Hele, vole, co si dát udělat šmik tam 
dole na ženskou?“  Nechtěl jsem. 
     Mou útěchou se stal alkohol a literatura. Tu postěžoval jsem si: „Musím psát, na téma ,Politik, 
kterého bych si mohl vážit!´ “ Usmála se přezíravě: „Jak prosté, ty tuňto! Prodáme Karlštejn a pro 
každého politika koupíme osobní váhu. Pak si ho každého, nejen ty, ale všichni, celý národ, mohou 
a určitě budou vážit! Vážení a fakt váženosti zvýší vážnost politiků, lid bude sledovat změny těchto 
vah a přít se a diskutovat, zda je lepší, že někdo hubne a jiný zase tloustne. Nejlepší trend je směrem 
k tloustnutí, neboť tím politická elita nabývá na váze. 
     Namítl jsem: „A co jejich úřad a úřadování, nebudou mít na ně čas?“ 
     Zachechtala se: „Naivko! Tím líp! A rozšíříme fámu, že pracují jen v noci, kdy na váhu není 
vidět. Ovšem vzroste státní dluh za zvýšené platby mafiánům, kterým přibude starost o to, aby se na 
váze politici nepřevážili, na nesprávnou stranu ovšem. Ale ani vyvážení na váze není dobré. 
Připomíná pohyb vyvážení funébrvozem na krchov. A tlačení váholiknavců na váhu taky není 
zadarmo.“ 
     Vážil jsem, zda koupit tunu semtexu, nebo emigrovat. Koupil jsem váhu! A naše životní úroveň 
stoupala, manželka nebyla celé noci doma, nic na mně nevyžadovala, neboť spala v práci. A měli 
jsme několik sluhů a posluhů. Pořád se cachtat v bazénu, abych byl čistý, to už nebylo IN pro VIPy. 
A tak, plné kapsy bankovek vysokých hodnot, jsem mohl každý den navštěvovat drahé bary i 
nejrůznější rauty a seznamovat se s vlivnými. Již na mnohé mnohé vím. Získával jsem vážnost a 
váženost. A manželka si mne stále více vážila. Už mám 115 kg živé váhy. I politické. Říká mi 
mazlivě:  ty můj velikoučký politiku! Vážený kalibře! 
     „Jak si představuju politika, kterého bych si mohl  vážit?“ Já to jsem! Já osobně! Vážím si sebe 
denně. A několikrát. Mám váhu s počítadlem a počítačem. Jiné mé vize nejsou k vytvoření zadané 
představy životaschopné. Takový jinde považovaný politik u nás neexistuje, ba ani ne v mé  
současnou skutečností zdeformované nejbujnější  fantazii. 

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

žije v Plzni. 

 

Hana Šustková, Radeč 
 

VÁŽENÝ POLITIK 
(2. místo) 

 
     Náš soused je vskutku zvláštní člověk. Každé ráno vyběhne ze dveří, vyčurá se k velikému buku a 
zaběhne zase do kuchyně, než jeho žena vstane a začne mu v garáži lisovat pravý pomerančový 
džus. Pozoruji ho vždy od snídaně (ne že by to byl zvláště estetický pohled) a co chvíli mi zaskočí 
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rohlík v krku. Pan Antonín Háj totiž patří mezi soukmenovce politického sdružení Každý Občan Za 
ELitu – zkráceně KOZEL – a rozhodně bych ho zařadila mezi ty aktivní zastupitele města a letos 
dokonce i mezi parlamentní strany. 
     Každé ráno, již oblečený lídr KOZLA, nasedne do svého postaršího vozu značky Rolls Royce a 
vyrazí do zaměstnání jako každý z nás. Vím, že to má těžké, dnes, kdy na auto dosáhne skoro 
desetina mladých rodin, jsou města zcela přeplněna, a tak, aby šetřil čas a zkvalitnil svou práci, 
nasedá na vojenském letišti do F16 přezdívané Concord a mně zaskočí sousto v krku, když prolétne 
nad naším domem. Ale už jsem si zvykla; vždyť je to tak každé ráno. 
     Pro nás, řadové občany, je Tonda KOZEL Háj výborným příkladem občanského života. Nejenže 
se účastní všech stávek za účelem zvýšení platu, které nám předvádí v televizních novinách tím, že 
dorazí do práce, ale vůbec nepracuje, ale také dodržuje pravidla silničního provozu a nikdy 
nenadává, když ho někoho nabourá, ba naopak, tváří se blahosklonně a odjíždí z místa činu jako 
první. V letošních volbách jsem dala hlas právě jeho straně, protože mě přesvědčil svým výrazem 
při močení u stromu, že všechno myslí vážně. 
     Například jeho návrh na přejmenování ministerstev mě zcela ochromil. Ano, to je to, co jsme 
potřebovali! Třeba vznik Ministerstva zítřka by nám jistě prospěl. „Byla by to instituce na 
odkládání neodkladného,“ nechal se slyšet KOZEL, „a tak bychom se vyhnuli hromadění stížností 
na našem stole.“ 
     „Dále bychom se chtěli zasadit o reformu školství, kde by byl užitečný návrat k Cimrmanovi,“ 
vysvětluje dál Antonín Háj zasvěceně, „Společnost by potřebovala mít příklad v takových činech, 
jako je trestání učitele učitelem, popř. školní vězení.“ Politické špičky dokonce hovoří i o obnově 
hesla Jeden za všechny, které by se v praxi aplikovalo na důchodové reformě v podobě parciálního 
rozdělení financí. Toto heslo by se jistě hodilo i na půdu Ministerstva bankrotu, kde by odpadly 
potíže s výběrem daní. „Byl by to tzv. tah Šťastných deset,“ objasňují parlamentní Kozlové, „každý 
rok bychom vylosovali deset šťastných jmen, jejichž nositelé by zaplatili roční taxu za daň z příjmu 
v celorepublikovém měřítku. Tím bychom eliminovali daňové úniky, možná že bychom podpořili i 
migraci obyvatelstva mezi EU a Seychelami.“ 
     Nedávno se v televizi objevila i zábavná šou s našimi politiky, nabízející mimořádnou 
podívanou: každá strana se pokusí spolknout co největší finanční obnos. Když jsem včera sledovala 
tuto relaci, ještě více jsem se přiblížila k postavě mého souseda Tondy Háje v okamžiku, kdy strana 
KOZEL vřískala radostí z Tondova úspěchu, a opozice, dokonce i řadoví občané (zvláště pak malí 
živnostníci) nadšeně volali: „A je to v Háji!“ 
     Posledním krokem, kterým jsem pochopila, že Antonín je skutečně tím vynikajícím člověkem, za 
něhož stojí i položit hlavu, bylo, když na náměstí vytáhl velikou váhu pro dobytek. Jako Kozel sice 
nevážil tolik, bylo však skutečným zážitkem pro každého z nás, osobně si svého politika zvážit. Stala 
se z toho dokonce místní tradice. KOZEL je sdružení politiků, které si můžeme týden co týden 
potěžkávat. 
     A já si skutečně svého souseda pravidelně vážím. 
 

Milan Čechura, Plzeň 
 

     POLITIK, KTERÉHO BYCH SI MOHL VÁŽIT 
     (3. místo) 
 

Když jsem uviděl zadání soutěže, první, co jsem řekl, bylo to, že vzhledem k tomu tématu začnu 
provozovat cosi, při čem je třeba toaletní papír. Tady vidíte, jak je čeština krásná a jak je možno 
okecat tak jednoduchou činnost. Ale pak mně to nedalo a začal jsem přemýšlet. Byla to hrozná 
práce. Kouřilo se mi z hlavy, jako když parní lokomotiva supí do horského střediska. Výsledkem 
tohoto utrpení byla myšlenka. Ano přátelé, myšlenka. Pomyslel jsem si, proč to nezkusit. 
     Nejdřív jsem se otázal sám sebe, jakého politika měli zadavatelé na mysli. Zřejmě by to měl být 
politik, který je čestný, pravdomluvný, neúplatný a zcela věrný věci, pro kterou se angažuje, a své 
manželce. Jediný, kdo mě napadl, byl Mirek Dušín. Ale toho si pan Foglar vymyslel, a tudíž je pro 
moji úvahu nepoužitelný. Nemluvě o tom, že nebyl ženatý z důvodu nízkého věku. 
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     Také jsem si říkal, že bych si mohl vážit politika s vizí. Marně jsem ale pátral po příkladu, 
protože všichni, co mě napadli, byli spíš politici s televizí, nebo s touhou se na její obrazovce 
objevit. V tomto úseku pátrání mně pšenka nevykvetla. 
     Ale když už jsem se do toho pustil, nechtěl jsem hodit ani flintu do žita, ani kulomet do kukuřice. 
Přece nějakého politika, kterého bych si mohl vážit, najdu, ne? To by v tom byl čert. 
     A pak se mi rozsvítilo. Že jsem na to nepřišel hned. Politik, kterého si můžu vážit. Vždyť je to tak 
jasné. Tak především. Měl by měřit asi tak patnáct centimetrů. Aby se mi vešel do kapsy saka. Já, 
vždycky kdybych šel okolo nějaké váhy, bych ho vytáhl a zvážil. Mohl bych si ho vážit po libosti. 
Mohl bych si ho vážit tak, jak si nikdo nikdy žádného politika nevážil. A to by bylo krásné, 
nemyslíte? 
     Měl jsem obrovskou radost, že jsem ho našel. Jenom nevím, zda mně to ti, co si vymysleli tuhle 
soutěž, uznají. Třeba jestli jim těch patnáct centimetrů nebude málo. Ale otevřeně říkám, že se s 
nějakým třičtvrtěmetrovým a třicetikilovým tahat nebudu. To si ho, vážení, hledejte sami. A jsem 
opravdu zvědav, jak si poradíte. Já si toho svého budu vážit pořád. 

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

 

 
 
* VHRSTI VYHRÁL SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KOMIKSOVÝ WEB. Plzeňský kreslíř, 
scenárista a doufejme kouskem duše stále také prozaik, který v současné době vystupuje pod 
pseudonymem Vhrsti (*1975), zvítězil v anketě o nejlepší komiksový web roku 2006. Porotu 
tvořili redaktoři odborného internetového serveru Komiks.cz a ocenili Vhrstiho oficiální stránky 
v kategorii Vlastní tvorba. Na rozdíl od většiny ostatních webů prý mají hledání dávno za  sebou, 
vládne jim osobitý styl, vtip a jistá ruka. Namísto více či méně hrané drsnosti překypují 
přitažlivostí, optimismem a dobrou náladou, nekopírují klišé a dokáží obstát i mimo komiks. Na 
svých internetových stránkách www.vhrsti.cz nabízí autor k nahlédnutí velkou spoustu ukázek ze 
své tvorby v sekcích Ilustrace, Komiksy, Obrázky,  Léčivé obrázky nebo Skicy. Kromě toho jsou v 
sekci Pro novináře ke stažení ilustrace v tiskové kvalitě, texty, tapety a spořiče obrazovky. Sekce  
Novinky je neustále doplňována o aktuality týkající se Vhrstiho tvorby. Stránky jsou na internetu k 
vidění od roku  2005. - Vhrsti je členem České unie karikaturistů. Poprvé na sebe výrazně upozornil publikováním 

v prestižní světové antologii  protiválečného komiksu Warburger v roce 2003. Ve stejném roce mu byla udělena  
zvláštní cena poroty na 1. mezinárodním salonu mladého komiksu v  Bělehradě. V mezinárodní tematické soutěži 
kresleného humoru, kterou u  příležitosti World Press Freedom Day pořádal v roce 2006 National Press Club of 
Canada, získal Vhrsti jako jediný Čech ocenění Certificate of  Excellence. Komiks Rybář se objevil ve speciálu 
italského komiksového magazínu Q International, který vyšel u příležitosti XX. zimních  olympijských her TURÍN 
2006. V roce 2006 se mohli čtenáři Deníku setkávat s Vhrstiho stripem Nekonečný autobus. Jako kreslíř, ilustrátor nebo  
komiksový tvůrce spolupracoval s časopisy Revue Labyrint, Nový Prostor,  Moje 1. noviny, Zkrat, Bedeman, K9 
(Ukrajina), Plž a mnoha dalšími.  Účastní se také společných výstav u nás i v zahraničí. Na podzim roku 2006  vyšla 

také kniha M. Čekanové a Z. Zajíčka Dva tucty plzeňských pohádek a  pověstí s Vhrstiho ilustracemi. (Plzeň, 15. 1. 
2007) 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Od 1. února do 30. dubna 2007 jste zváni do prostor BM – Stavební společnosti (Plzeň, 
Sokolovská 80, inf. na tel.: 602 823 419) na výstavu barevných fotografií plzeňské básnířky a 
fotografky Mileny Písačkové (*1980) s názvem Příroda. 
 

* Od 6. února do 2. března 2007 jste zváni do Galerie Evropský dům (Plzeň, nám. Republiky 12, 
tel.: 377 237 376) na výstavu Současné ukrajinské exlibris. Pořádáno ve spolupráci se Spolkem 
sběratelů a přátel exlibris v Praze. Galerie je otevřena v pondělí ve 13:00 – 17:00, v úterý až čtvrtek 
v 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, v pátek v 9:00 – 15:00 hodin. 
 

* V pátek 2. února 2007 v 19:00 hodin jste zváni do Čajovny v Plachovce (Plzeň, Plachého 16) na 

hudebně poetický večer: básně, vernisáž výstavy fotografií Mileny Písačkové s názvem Isle of Wight 

a koncert skupiny Klobouk dolů. Výstava potrvá do 28. února. 
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* Ve čtvrtek 8. února 2007 ve 20:00 hodin jste zváni do Nebeské čajovny na dvorku (Plzeň, Sady 
Pětatřicátníků 29, tel.: 377 220 044) na další díl cyklu Hudba a poezie. Tentokrát: Tradiční hudba 
Japonska a haiku. Hudebně-komponovaný pořad připravil a uvádí Tomáš Hudec.  
 

* V pondělí 12. února 2007 ve 20:00 hodin Vás Tomáš T. Kůs zve do pražského Divadla Archa na 
literárně hudební kardiograf pro živé i mrtvé EKG o lásce a snech. Účinkují: Jaroslav Rudiš, Igor 
Malijevský, Jarda Svoboda (skupina Traband), Karel Vepřek, Tomáš T. Kůs, Bohdan Bláhovec a 
další s texty, projekcemi, zvuky... (EKG je nový živý pořad, každoměsíční kabaret Rudiše a 
Malijevského, který navazuje na bývalý akropolský Monoskop. Vždy na jedno téma uvádějí tito sami 
sebe a své hosty z řad živých i mrtvých...) 
 

* Ve čtvrtek 15. února 2007 v 16:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 
„13“ (Plzeň, Pražská 13) na podvečer s názvem A věděli, že bůh je potřebuje, hodinku poezie 
s Přemyslem Rutem a Markétou Potužákovou. Doprovodný pořad k výstavě Neklidnému bohu, která 
potrvá až do 18. března (otevřeno denně mimo pondělí od 10:00 do 18:00 hod., v sobotu od 12:00 do 
18:00 hod.). 
 

* V pondělí 19. února 2007 v 19:00 hodin jste zváni do Galerie U Svaté Anny (Plzeň, Bezručova 
18) na večer s názvem Básník Karel Kryl: Amoresky a jiné básně… Pořad Mirka Kováříka, doplněný 
autentickými dokumenty. Spoluúčinkuje Radek Bláha. (V Kultuře bylo omylem uvedeno jiné datum!) 
 

* V pondělí 19. února 2007 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy (tel.: 

376 312 877, e-mail: hifiklub-klatovy@pcse.cz) za podpory firmy ABC Střecha Klatovy zve do 

klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem Perla na zemi. Šumava pohledem básníka a 

fotografa. Blažena Kašparová – poezie (publikovala také v Plži a získala čestné uznání v soutěži 

Literární Šumava), Fotoklub MěKS Klatovy – fotografie (promítané i vystavované). Scénář, režie a 

technická spolupráce Eva a Jan Kosovi. Během večera bude v předsálí klubovny otevřena výstava 

fotografií přístupná při všech pořadech Hifiklubu do 31. března 2007. Ve dnech konání pořadů jsou 

v klubovně Hifiklubu k dispozici: Přítomnost, Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy 

Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj. 
 

* Ve čtvrtek 22. února 2007 v 16:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 

„13“ (Plzeň, Pražská 13) na křest knihy poezie Síť plná rybářů. Účinkuje autorka Alena Vávrová a 

hosté. Doprovodný pořad k výstavě Neklidnému bohu. 
 

* Ve čtvrtek 22. února 2007 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do stylové restaurace Jadran 
- Mediterranée (Plzeň, Smetanovy sady 3, naproti Divadlu J. K. Tyla) na další společné posezení 
mladých a nezavedených autorů západních Čech a jejich přátel.  
 

* V pátek 23. února 2007 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy za 

podpory firmy ABC Střecha Klatovy zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem 

Pohádky „dvaceti a jedné noci“.  21 dní v Maroku na počátku 21. století slovem a obrazem uvádějí 

Kristýna Hladíková a Ota Čerba.  
 

* V úterý 27. února 2007 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy za 

podpory firmy ABC Střecha Klatovy zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem 

Rhodos.  Cesta fotografa za historií a krásou ostrova boha Slunce Hélia. Připravil a uvádí Ing. Martin 

Kohel.   
 

* V úterý 6. března 2007 v 16:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně „13“ 
(Plzeň, Pražská 13) na podvečer s názvem Okénko nespavosti. Autorské čtení Petra Kutka a přátel. 
Doprovodný pořad k výstavě Neklidnému bohu. 
 

* V sobotu 10. března 2007 v 15:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 
„13“ (Plzeň, Pražská 13) na odpoledne s názvem Verše pro potěšení duše. Literární zamyšlení Jitky a 
Teresy Šmolíkových. Doprovodný pořad k výstavě Neklidnému bohu. 
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* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* POVÍDKA ROKU 2007. Redakce Literárních novin vyhlašuje II. ročník literární soutěže 

Povídka roku 2007. Soutěž je určena všem autorům bez ohledu na věk. Je celoroční a probíhá ve 

dvanácti kolech. Během roku se účastník smí přihlásit pouze do jednoho kola s jednou povídkou. 

Lze zaslat původní, dosud nepublikované povídky v českém jazyce o rozsahu 10.000 – 30.000 

znaků vč. mezer. Autor uvede jméno, příjmení a kontaktní adresu, přihláškou dává zároveň svolení 

k publikování díla Literárními novinami či jejich partnery. Uzávěrky jednotlivých kol jsou 28. 

ledna, 25. února, 25. března, 22. dubna, 20. května, 17. června, 15. července, 12. srpna, 9. září, 

7. října, 4. listopadu a 2. prosince 2007. Každý měsíc bude vyhlášen vítěz kola (odměnou min. 

5.000,- Kč). Z dvanácti finalistů bude vybrán celoroční vítěz (odměnou min. 50.000,- Kč). Všechny 

příchozí texty budou publikovány na internetových stránkách www.literarky.cz a také čtenáři budou 

mít možnost o nich hlasovat (vítěz laického hlasování získá min. předplatné Literárních novin na 

jeden rok). Z přihlášených textů redakce každý měsíc vybere nejvýše sedm, které se dostanou k 

posouzení pětičlenné odborné porotě. Porotci budou rozhodovat nezávisle na sobě, mezi povídky 

musí každý vždy rozdělit rovných 100 bodů, žádné však nesmí udělit více než 40 a všechny body 

přitom musí vyčerpat, v případě rovnosti bodů přistoupí k hlasování. Své hodnocení každý porotce 

u každé povídky krátkým komentářem slovně zdůvodní. Povídky na druhém a dalších místech, 

které získají alespoň 20 % bodů, postupují do soutěže dalšího měsíce. Zásilku označte heslem 

„Povídka roku”. Adresa: Literární noviny, Poštovská 8C, 602 00 Brno, tel.: 731 507 201, e-mail: 

redakce@literarky.cz, povidkaroku@literarky.cz, http://www.literarky.cz.  

 
* ŘEKNI MI, CO ČTEŠ 2007. Nadace Škola hrou a Labyrint Bohemia, o. p. s. ve spolupráci 

s Rádiem Černá hora, Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Knihkupectvím a antikvariátem 

Jaroslava Fryče vyhlašují V. ročník  literární soutěže Řekni mi, co čteš… - Motto: „Četba dobré 

knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.“ (André Maurois) - 

Díla musí postihovat vztah autora ke knihám a vlastnímu psaní a dále téma „Rodný kraj a já“ 

(vzpomínky – zážitky z rodného kraje, co mi dala četba regionálních autorů), které bylo vybráno 

s ohledem na 140. výročí narození a 70. výročí úmrtí slavného libereckého rodáka F. X. Šaldy 

(*1867 - † 1937). - Soutěž je určena žákům 2. stupně základních škol a studentům 1.- 4. ročníku 

víceletých gymnázií a jejím cílem je podpora dětského čtenářství a tvůrčího psaní. Lze zaslat 

libovolný literární útvaru o max. rozsahu 2 strany A4, psaný čitelně rukou, na stroji nebo počítači. 

Každá soutěžní práce musí být řádně označena následujícími údaji: jméno a příjmení autora, věk, 

adresa bydliště, název a adresa školy, třída či ročník. Uzávěrka je 14. února 2007. Adresa: Nadace 

Škola hrou, Jeronýmova 24/62, 460 07  Liberec 7, fax:  482 416 300, e-mail: nadace@fpt.cz, 

www.nsh.cz, http://www.labyrintbohemia.cz. Obálku označte heslem „Soutěž”. Texty (ucelený 

dojem a kompaktnost práce, jedinečnost pojetí a projevu, gramatickou bezchybnost a úpravu) bude 

hodnotit odborná porota. Vyhlášení výsledků proběhne na Veletrhu dětské knihy v Liberci ve dnech 

29. – 31. 3. 2007. Oceněno bude 10 nejlepších prací, vítěz obdrží poukázku na nákup knih v 

hodnotě 2.500,- Kč, za 2. místo poukázku v hodnotě 2.000,- Kč, za 3. místo v hodnotě 1.500,- Kč, 

za 4. místo v hodnotě 1.200,- Kč, za 5. místo v hodnotě 1.000,- Kč, všichni uvedení pak navíc 

poukázku k volnému vstupu do aquaparku v centru Babylon. Za 6.-10. místo pořadatelé slibují  

poukázku na nákup knih v hodnotě 500,- Kč a poukázku k volnému vstupu do Muzea zábavného 

poznávání. Každý z pořadatelů udělí také zvláštní cenu. 

 
* WOLKRŮV PROSTĚJOV 2007. Centrum JOHAN, kulturní a sociální projekty, ve spolupráci 

s Knihovnou města Plzně uvádějí městské kolo přehlídky uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov 

2007 v kategorii jednotlivců. Postupová přehlídka pro Plzeň a okolí s místním názvem Plzeňský 

poetický ševel se bude konat v pátek 9. března 2007 v 9:30 hodin v Polanově síni Knihovny města 

Plzně (ul. B. Smetany 13, 2. patro). PODMÍNKY ÚČASTI: Do soutěže se může přihlásit recitátor, 

mailto:redakce@literarky.cz
mailto:nadace@fpt.cz
http://www.nsh.cz/
http://www.labyrintbohemia.cz/
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který ukončil 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídu víceletého gymnázia a není mu více než 35 let. 

K interpretaci si připraví 2 různé texty poezie či prózy české nebo světové literatury, nedoporučuje 

se vlastní tvorba. Do uzávěrky je třeba zaslat vyplněný evidenční list + 3 kopie obou textů 

(tiskopis evidenčního listu je ke stažení na webu, můžete ho získat také v Ason-klubu). Přihlášeny 

mohou být jak ucelené texty, tak úryvky či montáže. Pokud je zvolený text krácen, musí být dodán 

celý s vyznačením škrtů. Texty odevzdávejte psané na stroji nebo počítači. Všechny, tzn. i kopie 

z knih, musí být doplněny o jméno autora, případně překladatele a název textu.  Možný je úryvek, 

montáž, publicistický útvar apod., jehož délka v interpretaci nepřesáhne 8 minut. Všechny kopie 

musí být čitelné a podepsané interpretem v pravém horním rohu s vyznačením kategorie. Recitátor 

sám určuje, který z připravených textů bude interpretovat v prvním a který ve druhém kole. Pro 

přesné zařazení do kategorie uvádějte v postupovém listě celé datum narození. (Sóloví recitátoři 

jsou rozděleni do tří věkových kategorií: I. kategorie - od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy 

víceletého gymnázia do 17 let, tj. účastníci dosáhnou 17 let až po 1. 2. 2007; II. kategorie - do 20 

let, recitátoři, kteří do 1. 2. 2007 dovrší 17 let; III. kategorie – 20 až 35 let, recitátoři, kteří do 1. 2. 

2007 dovrší 20 let). Uzávěrka přihlášek je 23. února 2007. Adresa: JOHAN, centrum pro kulturní 

a sociální projekty, DPL Havířská 11, 301 00 Plzeň, e-mail: johan.c@seznam.cz,  

www.johancentrum.cz, tel.: 775 131 309 (Eva Ichová). - Účast na regionální přehlídce je podmíněna 

doporučením z nižšího postupového kola. Pokud se ve Vašem okolí nižší postupové kolo nekoná, 

ohlaste svůj zájem do 23. února přímo na adresu centra JOHAN. Do regionálního kola festivalu 

poezie WP lektoři městské přehlídky nominují maximálně 2 nejlepší recitátory z každé kategorie, 

které budou na přehlídce zastoupené. Přímý postup na regionální přehlídku Wolkrův Prostějov mají 

možnost využít: 1) účastníci národní přehlídky předešlého ročníku Wolkrova Prostějova, kteří svoji 

účast nahlásí pořadateli regionálního kola do 2. 3. 2007; 2) na doporučení lektorů účastníci dílny 

UP na Šrámkově Sobotce předešlého roku. Regionální přehlídka sólových recitátorů a divadel 

poezie pro kraje Plzeňský a Karlovarský se bude konat pod místním názvem Poezie na rynku ve 

dnech 30. března – 1. dubna 2007 v Divadle Klatovy. Základem inscenace divadel poezie by měl 

být literární text, jehož zpracování má výraznou poetiku. Uzávěrka přihlášek je 2. března 2007. V 

rámci Poezie na rynku rovněž proběhne Přehlídka pantomimy a pohybového divadla. Národní 

přehlídka 50. Wolkrův Prostějov se uskuteční 19. - 22. června 2007 v Prostějově.  

 
* O PUTOVNÍ POHÁR NEBOLI O STŘÍBRNOU BULU MĚSTA KUTNÉ HORY 2007. 

Literární sdružení Vzdorospolek vyhlásilo IV. ročník literární soutěže O putovní pohár neboli O 

Stříbrnou bulu města Kutné Hory. Soutěží se O nejpůsobivější báseň roku. Cílem pořadatelů je 

přiblížit „neuvěřitelně málo čtenou“ poezii čtenářům. Provedení i témata jsou volná – od haiku přes 

akrostichy, lyriku, epiku, sonety, miniatury, výkřiky do tmy či hry s absolutním rýmem, básně 

rýmované i nerýmované, žertovné, osobní, povrchní – od přírody přes lásku, historii aj. Soutěž je 

otevřena autorům z celé republiky a bude hodnocena ve dvou věkových kategoriích: do 30 let a nad 

30 let. Lze poslat max. 4 dosud nezveřejněná díla (ani na internetu) ročně, nejlépe v elektronické 

podobě, nemáte-li možnost, potom ve strojopisu v jednom vyhotovení. Autor uvede jméno a 

příjmení, adresu bydliště a věk. Uzávěrka je 28. února 2007. Adresa: Jiří Bruthans, Vzdorospolek, 

Lovčice 9, 286 01 Čáslav, tel.: 774 982 924, e-mail: jiri.bruthans@centrum.cz (pro informace); 

Odbor kultury a školství, Městský úřad, Havlíčkovo nám 552, 284 24 Kutná Hora, e-mail: 

vzdorospolek@centrum.cz (pro zasílání textů). Zásilku označte heslem „Stříbrná bula“. Soutěžní 

texty budou anonymně (pod čísly) otištěny ve sborníku a nehodnotí je odborná porota, nýbrž čtenáři 

(ne soutěžící a pořadatelé) pomocí vložených kupónů (možno vypsat až 5 děl). Slavnostní vyhlášení 

vítězů se tradičně uskuteční v audienční síni Vlašského dvora v Kutné Hoře - v bývalém sídle krále 

Václava VI.. Vždy poslední dubnový pátek ve 14:00 hodin začíná odhalování výsledků, které nikdo 

dopředu nezná. Dokonce ani vítěz, který na jeden rok převezme putovní pohár - Stříbrnou bulu, na 

jehož podstavci je vyryto jeho jméno. Vítězná báseň se jménem autora bude otištěna na začátku 

sborníku příštího ročníku. Ceny jsou připraveny i pro další umístěné. Více na 

http://vzdorospolek.webpark.cz. 

 

http://www.johancentrum.cz/
mailto:jiri.bruthans@centrum.cz
mailto:vzdorospolek@centrum.cz
http://vzdorospolek.webpark.cz/
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* POD JEŠTĚDEM.TXT 2007. Podještědské gymnázium v Liberci vyhlašuje II. ročník literární 

soutěže Pod Ještědem.txt. Soutěž je určena mladým autorům a bude hodnocena ve dvou věkových 

kategoriích: 8 – 15 let (básnické práce označte 1B, prozaické 1P) a 15 – 26 let (básnické práce 

označte 2B, prozaické 2P). Lze zaslat poezii (max. 4 básně) a prózu na volné téma o max. rozsahu 

4 normostrany A4, psané po jedné straně papíru, ve třech vyhotoveních. Soutěž je anonymní, práce 

nepodepisujte, na zvláštním listu uveďte jméno a příjmení autora, datum narození, adresu bydliště, 

e-mail a soutěžní kategorii. Obálku označte heslem „Soutěž, k rukám Štěpánky Rygálové”. 

Uzávěrka je 28. února 2007. Adresa: Podještědské gymnázium, Sokolovká 328, 460 14 Liberec 14, 

e-mail: rygalovas@seznam.cz, jermanondra@seznam.cz (koordinátor soutěže Ondřej Jerman), 

www.pglbc.cz. Texty bude hodnotit v prvním kole laická veřejnost (studenti), ve druhém kole 

odborná porota. Výherci budou pozváni na literární víkend, který se uskuteční ve dnech 1. - 3. 

června 2007. Součástí slavnostního vyhlášení výsledků bude autorské čtení, sekání s básníky, herci 

Divadla F. X. Šaldy v Liberci a další workshopy. Vystoupí skupiny Hmm... a Not Yet. Ubytování 

bude zajištěno v budově gymnázia. 

 
* O JEDNOAKTOVOU DIVADELNÍ HRU 2007. Amatérská divadelní asociace (ADA) 

vyhlašuje literární soutěž o jednoaktovou divadelní hru. Soutěž je určena všem autorům. Lze 

zaslat dosud nepublikované a na jevišti neuvedené jednoaktové divadelní hry psané na stroji nebo 

počítači (o velikosti písma min. 12) v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních. Jednoaktovka je pro 

účely této soutěže definována jako kratší divadelní hra s nejvýše 6 jednajícími postavami. Soutěžní 

kategorie: a) krátká původní jednoaktovka do rozsahu 10.000 znaků vč. mezer; b) původní 

jednoaktovka do rozsahu 30.000 znaků vč. mezer; c) dramatizace prozaické předlohy volného díla 

do rozsahu 30.000 znaků vč. mezer. Hry budou zařazeny do soutěže, nepřekročí-li uvedený rozsah o 

více než 10 %. (Počet znaků lze zjistit v textovém editoru: Soubor  Vlastnosti  Statistika.) 

Soutěž je anonymní, práce nepodpisujte, jednotlivé stránky očíslujte a označte heslem. Totéž heslo 

napište na zalepenou obálku, do níž jste vložili jméno a příjmení, adresu, telefon, e-mail a 

prohlášení o tom, že jste autorem soutěžní hry.  Uzávěrka je 15. března 2007. Adresa: Amatérská 

divadelní asociace, Žitomírská 41, 101 00 Praha 10, tel.: 271 723 997. Práce bude hodnotit min. 

tříčlenná odborná porota v čele s režisérem Vlastimilem Venclíkem. Slavnostní vyhlášení výsledků 

se uskuteční na festivalu Literární Vysočina v Chotěboři v červenci 2007, kam budou všichni autoři 

pozváni. Výsledky budou zveřejněny na webu (www.ada-divadlo.wz.cz, www.ada-theatre.com, 

www.iamok.cz), v Novinách ADA a dalších médiích. Vítězové obdrž diplomy, originály umělecký 

děl a jejich práce budou vydány tiskem.  

 
* CENA JOSEFA JUNGMANNA 2007. Obec překladatelů za přispění Nadace Český literární 

fond a Ministerstva kultury ČR vypisuje Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překladové dílo 

publikované v prvním vydání v českém jazyce v roce 2006: v oblasti prózy, poezie, eseje a 

dramatu; a rovněž za nejlepší překladové dílo nebeletristické literatury v oblasti humanitních věd. 

Základním vodítkem je vročení v tiráži. S udělením ceny je spojena finanční odměna ve výši 

50.000,- Kč. Návrhy na ocenění může podat každá právnická a fyzická osoba (tj. občan, knihovna, 

nakladatelství apod.) na adresu: Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel.: 

222 564 082, e-mail: obecprekladatelu@hotmail.com; http://www.obecprekladatelu.cz. Uzávěrka 

je 20. března 2007. Cena bývá vyhlašována na slavnostním shromáždění ke Dni překladatelů vždy 

30. září. V rámci vyhlášení Ceny Josefa Jungmanna uděluje Obec překladatelů rovněž Prémii 

Tomáše Hrácha za mimořádný překladatelský počin mladého překladatele (zhruba do 33 let; mírné 

překročení této věkové hranice se toleruje). Tato prémie se nevyhlašuje, pokud v daném roce 

nevyšel překlad splňující zmíněná kritéria. 

 
* ANTICENA SKŘIPEC 2007. Obec překladatelů za přispění Nadace Český literární fond a 

Ministerstva kultury ČR vypisuje Anticenu Skřipec. Každoročně se udílí překladovému dílu z 

předchozího roku (rozhoduje vročení, tj. 2006), které výrazně porušilo požadavky kladené na 

překlad z cizího jazyka do češtiny, tzn. je určena především překladům, jejichž autoři nebyli 

mailto:rygalovas@seznam.cz
mailto:jermanondra@seznam.cz
http://www.ada-divadlo.wz.cz/
http://www.ada-theatre.com/
http://www.iamok.cz)/
mailto:obecprekladatelu@hotmail.com;


 13 

schopni přetlumočit cizojazyčný text věcně a významově správně, bezdůvodně opustili umělecké 

sdělení předlohy a spíše než překladu se dopouštějí interpretace (aniž by uvedli, že se jedná o 

volnou adaptaci), při překladu nadužívají výpůjček z překladů předešlých, nedokázali přetlumočit 

estetické sdělení uměleckého textu, zřetelně k překladu využili překlad výchozího textu do jiných 

jazyků apod. Anticena se uděluje v květnu, a to ve dvou kategoriích: Skřipec - za umělecký 

překlad, který nejvýrazněji naplňuje jednu či více z výše uvedených charakteristik; Skřipeček - za 

překlad nebeletristický. Kandidáta může navrhnout kdokoli. Uzávěrka je 20. března 2007. Adresa: 

Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel.: 222 564 082, e-mail: 

obecprekladatelu@hotmail.com; http://www.obecprekladatelu.cz. 

 
* CENA MAXE BRODA 2007. Společnost Franze Kafky v Praze vyhlašuje XIII. ročník 

studentské literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe Broda. Soutěž je určena studentům 

středních škol do 20 let, přihlásit se mohou i mladí lidé, kteří žádnou školu nenavštěvují. Mohou 

psát na témata: 1. Můj spolužák/spolužačka má jinou barvu pleti.,  2. Jak se člověk zaprodá 

ďáblu., 3. Esej o Kafkově povídce Ortel. Téma lze uchopit nejrůznějšími způsoby podle autorova 

zájmu, založení a zkušenosti. Může být pojato jako historické či aktuální, politické či obecně 

kulturní, nebo naopak důvěrné, osobní. Oceněno bude zvláště dodržení žánru eseje, tj. úsilí o 

vyjádření vlastního názoru, a stylistická úroveň textu. Účastníci zašlou text o max. rozsahu 5 stran 

strojopisu ve čtyřech kopiích do 27. března 2007 na adresu: Společnost Franze Kafky, Maiselova 

15, 110 00 Praha 1. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční do konce školního roku 2006/2007. 

Případné další informace jsou k dispozici též na tel.: 224 227 452 (Společnost Franze Kafky) nebo 

na e-mailu: uherkova@franzkafka-soc.cz; http://www.franzkafka-soc.cz. Soutěž je anonymní, 

příspěvky nepodepisujte, na volném listu papíru přiložte jméno a příjmení autora, věk, adresu 

bydliště, telefon a adresu školy, kterou navštěvujete. Cena je dotována finančně: za 1. místo 6.000,- 

Kč, za 2. místo 3.500,- Kč a za 3. místo 2.000,- Kč. 

 
* DĚTSTVÍ 2007.  Občanské sdružení Na louce Chomutov a Institut komunitního rozvoje 

Moravská Ostrava vyhlašují literární soutěž na téma Dětství. Soutěž je určena autorům starším 60 

let. Lze zaslat jakýkoliv literární útvar na dané téma o max. rozsahu 2 strany A4 čitelného textu. 

Autor přiloží fotografii, jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště a telefon. Uzávěrka je 

30. března 2007. Adresa: Občanské sdružení Na louce, 5. května 3722, 430 03 Chomutov, e-mail: 

na.louce@centrum.cz, www.sweb.cz/na-louce, nebo: Institut komunitního rozvoje, Stodolní 9, 702 

00 Moravská Ostrava, http://www.ikor.cz. Vítězné práce budou (se souhlasem autora) zveřejněny 

v tisku, na webových stránkách  sdružení a na plánované výstavě.  

 
* ORTENOVA KUTNÁ HORA 2007. Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze 

vypisuje u příležitosti letošního ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora XIV. ročník stejnojmenné 

literární soutěže. Soutěž se uskutečňuje na památku kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena 

(*1919 - †1941) a je určena začínajícím básníkům z České republiky, kteří v roce konání soutěže 

dosáhnou max. 22 let (tj. věk, v němž zemřel Orten) a kteří do uzávěrky soutěže nevydali knížku 

poezie. Lze zaslat jednotlivé básně i cykly na libovolné téma, psané na stroji nebo počítači, o max. 

rozsahu 200 veršů, v sedmi vyhotoveních. Soutěž je anonymní. Práce nepodepisujte, na volném 

listu papíru A4 přiložte jméno a příjmení, datum a místo narození a adresu bydliště. Uzávěrka je 

31. března 2007. Adresa: Monika Trdličková, Purkyňova 189, 284 01 Kutná Hora. Práce bude 

posuzovat šestičlenná porota ve složení: Marie Rút Křížková (předsedkyně; literární historička, 

editorka a pedagožka), Lenka Chytilová (básnířka, překladatelka, nakladatelská redaktorka a 

středoškolská profesorka), Rudolf Matys (básník a literární kritik), Jaromír Damek (básník, pedagog 

a překladatel), Lucie Krupičková a Ondřej Lipár (básníci, bývalí účastníci soutěže). Vítězové 

dostanou peněžní odměny – za 1. místo 5.000,- Kč, za 2. místo 3.000,- Kč, za 3. místo 2.000,- Kč, 

dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny. Vyhlášení 

výsledků proběhne v rámci festivalu na počátku září 2007. Součástí bude přednes soutěžních prací, 

mailto:obecprekladatelu@hotmail.com;
mailto:uherkova@franzkafka-soc.cz
http://www.franzkafka-soc.cz/
mailto:na.louce@centrum.cz
http://www.sweb.cz/na-louce
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literární seminář aj. Výběr z oceněných textů bude publikován ve sborníku Názvuky XIV. V roce 

2000 vznikla v návaznosti na soutěž edice První knížky, nadějní autoři vzešlí ze soutěže v ní 

dostávají možnost vydat svou první sbírku poezie – každý rok jeden autor. Bližší informace na 

http://www.rodaci.kutnahora.cz, www.okh.cz.  

 
* MŮJ LITERÁRNÍ HRDINA 2007. V rámci kampaně Rosteme s knihou je vyhlášena literární 

soutěž na téma Můj literární hrdina. Čím mě ovlivnil můj literární hrdina? Soutěž je určena dětem 

a mládeži a bude hodnocena ve třech věkových kategoriích:  6 – 10 let (I. stupeň ZŠ), 11 – 14 let 

(II. stupeň ZŠ) a 15 – 18 let (SŠ). Lze zaslat práce o max. rozsahu 2 strany formátu A4, delší 

příspěvky budou vyřazeny. Autor uvede jméno a příjmení, adresu bydliště, telefon a případně e-

mail. Do titulku napište jméno autora, název knihy a jméno oblíbené postavy. Uzávěrka je 31. 

března 2007. Adresa: Svět knihy, s. r. o., Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2, e-mail: 

programy@svetknihy.cz, http://www.rostemesknihou.cz. Zásilku označte heslem „Hrdina“. Deset 

nejlepších prací bude vyhlášeno a odměněno na veletrhu Svět knihy Praha 2007 ve dnech 3. – 6. 5. 

2007. 
 

* O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2007. Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň 

(http.//andromeda.scifi.cz) vyhlašuje XVIII. ročník literární soutěže O Stříbřitělesklý halmochron. 

Pořadatelé prosí: 1. Zaslané práce musí být v žánru sci-fi (porotci neoblibují povídky žánru čisté 

fantasy a hororu, zato prý oblibují povídky na téma „Cestování časem“). 2. Počet soutěžních 

příspěvků od jednoho autora je omezen na tři práce, textů lze zaslat i více, avšak v součtu všechny 

příspěvky dohromady nesmějí přesáhnout 40 normostran (tj. stran o 30 řádcích po 60 znacích, 

s řádkováním 1,5, tzn. 1.800 znaků na stránku vč. mezer; celkový rozsah by tedy neměl přesahovat 

72.000 znaků; elektronicky zasílané povídky není nutné formátovat na normostránkový vzhled). 3. 

Soutěž není anonymní, tzn. příspěvky by měly být označeny jménem autora či značkou, pod níž 

mají být uváděny. Texty musí být dodány ve třech exemplářích, psaných strojem nebo vytištěných 

na kvalitní tiskárně. Ještě větší radost způsobí zaslané na disketě (čestně vrátíme) nebo e-mailem 

napsané v běžném textovém editoru (T602, Wintext 602, AmiPro, Word) – je větší šance na 

zveřejnění ve sborníku - V TOMTO PŘÍPADĚ NENÍ NUTNÉ ZASÍLAT PŘÍSPĚVKY V 

PAPÍROVÉ PODOBĚ. Soubory by neměly obsahovat viry známého či neznámého původu. 

Nezapomínejte na zpáteční adresu. 4. Nevyžádané písemné příspěvky se nevracejí. 5. SFK 

ANDROMEDA si vyhrazuje právo na jedno vytištění ve svém klubovém fanzinu, který by měli 

obdržet všichni účastníci soutěže. 6. Prosíme autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého 

příspěvku na Internetu, nechť na to laskavě upozorní. 7. Vyhlášení výsledků se uskuteční v průběhu 

PARCONu v Nitře na přelomu srpna a září 2007. Účastníci budou upozorněni písemně. 8. 

Uzávěrka je 31. března 2007. 9. Práce zašlete na adresu: Ľubomír Záborský, Rabštejnská 32, 323 

00 Plzeň, e-mail: lzaborsky@o2active.cz. Prispievatelia zo Slovenska môžu využiť adresu: Ľ. 

Záborský, Predmestská 40, 010 00 Žilina. Pořadatelé se zavazují, že sdělené osobní údaje 

neposkytnou žádné třetí osobě a využijí je pouze pro komunikaci s účastníky soutěže. 

 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* ČTENÁŘI SOBĚ V PLZEŇSKÉM DENÍKU. Plzeňský deník nově zavedl rubriku Čtenář – 

reportér, do níž mohou přispívat nikoli profesionální žurnalisté, ale čtenáři novin. Lze zaslat 

reportáže, fotografie, tipy na akce a dokonce i verše! Kontakt: Plzeňský deník, Kovářská 4, 304 83 

Plzeň, tel.: 377 168 286, e-mail: reporter.plzensky@denik.cz. (12. 1. 2007) 

 

* PLZEŇSKÝ DENÍK HLEDÁ REDAKTORA. Máte pocit, že zdaleka ne všechno je ve vašem 

okolí v pořádku? Dokážete o tom hovořit veřejně? Umíte své myšlenky formulovat tak, že jim lidé 

http://www.rodaci.kutnahora.cz/
http://www.rostemesknihou.cz/programy@svetknihy.cz


 15 

rozumějí? Je vaší touhou přispět k informovanosti vaší rodiny, vašich sousedů, všech Plzeňanů? 

Staňte se redaktorem nebo spolupracovníkem nejčtenějšího periodika ve městě - Plzeňského deníku. 

Nabízí: dobré ohodnocení kvalitní práce, zázemí silné firmy (příspěvek na stravu a životní 

pojištění), vlastní PC, práci v dynamickém kolektivu, neomezené možnosti seberealizace. Požaduje: 

min. SŠ vzdělání, dobré komunikační schopnosti, znalost města (místopis i obecné znalosti), 

časovou flexibilitu, řidičský průkaz skupiny B, uživatelskou znalost práce s PC. Písemnou nabídku 

se stručným životopisem zasílejte na adresu: Plzeňský deník, Kovářská 4, 304 83 Plzeň nebo na e-

mail: redakce.plzen@denik.cz. Obálku nebo předmět e-mailu označte heslem „TÝM“.  

 
* RUBRIKA MLADÝ ZÁPAD. Opakujeme prosincovou výzvu: V literárním měsíčníku Plž 
(Plzeňský literární život) existuje pravidelná rubrika Mladý Západ (4 - 6 bílých stran), která přináší 
ukázky z tvorby té mladší autorské generace západních Čech. Od ledna 2007 tyto stránky 
samostatně rediguje básnířka Kateřina Kašáková (*1982), v kuloárech známá jako „Kašička“. Je-
li Vám do cca 35 let a dosud jste knižně nepublikovali (malé asonklubí knížky se nepočítají), 
prosím nabídněte své (v oficiálním tisku zatím nezveřejněné) práce poezie či kratší prózy. Pokud se 
blíže neznáte, připište pár údajů o sobě (rok a místo narození, škola či povolání). Texty v 
elektronické podobě posílejte přímo Katce na adresu: KasakovaKatka@seznam.cz. Za redakci moc 
děkujeme a těšíme se na záplavu příspěvků. (22. 12. 2006) 

 

* LITERÁRNÍ DOKOŘÁN. Z e-mailu od severočeské spisovatelky Marty Gärtnerové, který 

koncem ledna přišel redakci Plže a byl původně určen předsedkyni Střediska západočeských 

spisovatelů Jaroslavě Málkové, jsme se dozvěděli o nově vzniklých stránkách www.peprnet.cz.  

Do sekce „Zrcadlo - Literární dokořán“ prý hledá Jan Krůta nové kvalitní autory. Jeden den 

pošlete příspěvek a za další den či dva už ho máte venku! Sekce je hezky uvedena a můžete v ní 

usednout. – Tady je kavárna U rýmovanýho kafe! I my otevíráme dokořán a zavírací doba 

neexistuje. A čepuje se tady zadarmo a přiťukává se tu slovy. Takovými, co křísnou o kámen, až 

lítají jiskry…  Psaní básniček, písniček nebo povídek nebo deníků, to není dostih o velikost 

Velikánů, to jen otevíráme dveře k sobě. Od sebe k sobě...  (29. 1. 2007) 

 

* 

LITERÁRNÍ GRANTY A STIPENDIA 

 
* GRANTY A STIPENDIA NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND 2007. Nadace Český 

literární fond připravila pro letošní rok program v následujících oblastech: 1. Literatura: granty na 

vydání děl (původní próza; literární esej/studie; první překlad díla z oblasti krásné literatury), 

stipendia pro autory původní a překladové tvorby - bez omezení žánru., 2. Dramatická tvorba: 

granty (první vydání teoretické a odborné literatury v oblasti divadelního, filmového 

a rozhlasového umění vč. překladů; podpora profesionálních divadel pro absolventy bez angažmá), 

stipendia pro autory původního dramatického díla, rozhlasových her a teatrologických studií 

a scénářů dokumentárních filmů významného společenského dosahu., 3. Publicistika:  granty 

(společensky závažná publicistická díla; kulturní periodika), stipendia na vytvoření publicistických 

děl významného společenského dosahu. 4. Věda:  granty (vědecké časopisy), cestovní stipendia 

vědeckých pracovníků do 35 let.  Uzávěrka je 15. února 2007 (rozhoduje razítko pošty).  Adresa:  

Nadace Český literární fond, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel.: 222 560 081, fax: 222 

560 083, e-mail: nadace@nclf.cz, kylianova@nclf.cz (Hana Kyliánová - pro literární tvorbu), 

hajkova@nclf.cz (Helena Hájková - pro publicistiku, vědu a dramatickou tvorbu). Tiskopisy žádostí 

jsou ke stažení na http://www.nclf.cz. Vyplněnou žádost je třeba dodat v počtu 10 exemplářů (1 + 9 

kopií) a doložit ji obvyklými přílohami (výpis registrace zřizovací listiny žadatele, výpis 

z obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku apod. - ne starší 2 měsíců, synopse díla, ukázka 5 

– 10 stran, lektorský posudek, nakladatelská smlouva a u překladových titulů i smlouva o 

autorských právech, tři poslední čísla časopisu na ukázku apod.).  

 

http://www.peprnet.cz/
mailto:nadace@nclf.cz
mailto:kylianova@nclf.cz
mailto:hajkova@nclf.cz
http://www.nclf.cz/
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* MIMOŘÁDNÝ GRANT MĚSTA OSTRAVY. Statutární město Ostrava vyhlašuje II. kolo 

výběrového řízení na poskytnutí dotace - mimořádného grantu v oblasti kultury na dílo nebo 

počin mimořádných kvalit a trvalého charakteru. Tematický okruh Literatura, publicistika, 

naučná literatura včetně ediční činnosti zahrnuje: 1. Podporu vydávání české literatury (tj. 

umělecká díla původní české literatury a literatur národnostních menšin; díla literární vědy a 

kritiky), 2 Podporu vydávání překladové literatury (tj. první překlady v oblasti krásné literatury) a 3. 

Podporu vydávání původní české literatury pro děti a mládež. Výrazné, mimořádně umělecky či 

odborně kvalitní dílo trvalé hodnoty a přiměřených nákladů musí být vydáno a veřejně 

prezentováno do 14. 12. 2007.   Uzávěrka je 30. března 2007. Kontakt: Magistrát města Ostravy, 

odbor kultury, školství, mládeže a sportu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,  tel.: 599 443 231, e-

mail: nbrozkova@mmo.cz (Bc. N. Brožková). Na rozdíl např. od západočeské metropole, která své 

dotace podmiňuje vztahem projektů k městu Plzni, o ostravský grant se může ucházet kterákoli 

fyzická nebo právnická osoba z celé republiky (s výjimkou obce). Podrobné zásady poskytování 

a formuláře žádosti ke stažení naleznete na http://www.ostrava.cz/granty/vr2007lit.html.  

 
* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Literárněvědnou stezkou aneb Cesty k Aristotelovi II 

 

      „Když básník sestavuje děje a chce jim dáti slovní výraz, ať si je co nejživěji představuje. 

…Dále ať se básník ve všem podle možnosti snaží, aby se vcítil v postavení svých osob a v duchu 

spolu s nimi hrál. Neboť nejpřesvědčivěji pro stejnou povahu působí, kdo má stejné city – 

nejpravdivěji bouří, kdo sám jest pobouřen, a nejpravdivěji se horší, kdo jest rozzloben. Proto 

básnictví vyžaduje člověka nadaného nebo vzrušivého; první se totiž snadno vmyslí v duševní stavy, 

druhý se snadno vznítí.“ (Poet. II 17) 

     Už jedenkrát jsem na tomhle místě mluvila o tom, jak do Aristotela, onoho filozofa s velkým F i 

A. Nevím jak se to komu daří, ale mých cest k němu bylo povícero, tak nabídnu alespoň ještě jednu. 

Když jsem se jako kdekterý teenager zhlédla v poezii a mimochodem zhltla téměř celého 

Shakespeara, chtěla jsem prostě vědět, jak to dělá, že se hned směju, hned pláču a hned chci potkat 

takového Romea. O panu Hrabákovi jsem tehdy ještě neslyšela, zato Aristotelovo jméno jsem znala 

důvěrně již dlouho. Tak jsem otevřela jeho Poetiku. Ačkoli nám dochovaná kniha je věnovaná – po 

nezbytném obecném úvodu – především tragédii a epice, spoustu myšlenek lze hravě aplikovat i na 

lyričtější žánry. Vždyť samotný lyrický subjekt není nutně zcela totožný s básníkovým nitrem, a 

ačkoliv nevypráví děj plný udatných činů, rozhodně sděluje nejrůznější peripetie a zápletky 

prožitků své duše! 

     „Básník má býti tvůrcem spíše dějů než skladatelem veršů, poněvadž jest tvůrcem z hlediska 

napodobení, a napodobuje jednání.“ (Poet. II 9) 

     O tom, že umění je napodobením (mimésis) věcí, mluvil už Aristotelův učitel -  Platón. Jenže 

podle něho je umění jakožto odraz odrazu míň než věci samotné. Podle Aristotela platí opak: umění 

stojí ve sféře mezi  věcmi a idejemi, protože vedle subjektivní stránky má i podstatu objektivní. 

Umění sice vzniká subjektivním činem subjektivního tvůrčího vidění, ale směřuje - byť 

spekulativně - k podstatě jevů: „Básníkovým úkolem není vypravovati, co se stalo, nýbrž co by se 

mohlo státi, totiž co jest možné z hlediska pravděpodobnosti a nutnosti.“ (Poet. II 9) Tak je umění i 

druhem poznání: na rozdíl od poznání vědeckého, které směřuje k abstrakci a zobecnění, toto 

směřuje ke konkrétnu, k individuálnu, ke specifičnu. 

     Přestože už velmi staří Řekové tušili, že vedle literatury musí existovat i věda o tom, jak psát, 

aby se to nejen líbilo, ale bylo to i podle pravidel (a zcela jasným dokladem je dodržování žánrů, 

dokonce i co do jazyka dialektu zakladatelského díla), byl to až Aristotelés, jenž se při svém 

soupisu vědění lidstva tomuto tématu věnoval hned v několika spisech. Samozřejmě o umění 

mailto:nbrozkova@mmo.cz
http://www.ostrava.cz/granty/vr2007lit.html
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z hlediska krásna (a tedy především o estetice) psali před ním mnozí: když pomineme 

pythagorejskou harmonii čísel, už sofisté (např. Gorgiás) považovali umění za krásný klam, kterým 

lze nejlépe působit na posluchačovu duši. Platón právě pro tuhle vlastnost umění nepustil básníky a 

dramatiky do svého ideálního státu; člověk má přece povždy zachovat klid a neučit se citové 

změkčilosti. Ale o literárněvědných specifikách žánrů a o chybách, jakých se autoři dopouštějí, píše 

až Aristotelés.  

     Bohužel Poetika se nedochovala úplně a my ani moc nevíme, co nám v ní chybí. Mluví se o části 

věnované komédii a směšnu vůbec (v úvodu II 6 „…o komédii budeme mluvit později.“). Umberto 

Eco zničení této části Aristotela připisuje ve svém obdivuhodném románu Jméno růže středověkým 

ortodoxním mnichům, jimž každý smích připomínal úsměšek na tváři ďáblově. Rozhodně 

nezatratitelná spekulace! 

     Hned vedle Poetiky se s tématem psaní resp. tvoření textů setkáme v Rétorice. Slohu tu je 

věnována celá třetí kniha, ale i druhá kniha je pro tvořícího básníka vhodná, protože se tu dočteme o 

citových projevech a o tom, jak jich u posluchače dosáhnout. Ze stejného důvodu je pro lyrika 

vhodná i Etika Níkomachova, kde my, epičtěji založení, rozšíříme svůj repertoár znalosti lidských 

povah, a tedy typů hrdinů. A najdeme tu i úvahy o umění z hlediska zvláštního druhu lidí – 

z hlediska umělců. 

    „Každý miluje dílo své více, než by byl od tohoto díla milován, kdyby oživlo. Nejvíce to snad 

vidíme u básníků; ti totiž nadmíru milují své básně a láskou je zahrnují jako děti… Důvodem toho 

jest to, že bytí jest každému žádoucí a milé a naše bytí jest ve skutečné činnosti, totiž v žití a 

v jednání; tvůrce pak svou činností má svoje bytí jaksi ve svém díle; miluje tedy své dílo, protože 

miluje bytí. A to jest něco přirozeného; neboť to, čím jest v možnosti, projevuje jeho dílo ve 

skutečnosti.“  (EN IX 7) 
 

- 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. 
 

* 

VOLNÝM STYLEM 
 

* Od IRENY VELICHOVÉ: Dovolte, vážený lide asoní, abych Vás seznámila s naší novou 

rubrikou, která Vás od tohoto čísla (takže nesnažte se, není úniku) bude provázet v každých Listech 

Ason-klubu. Volným stylem (tedy dle libovůle můžete zvolit vytrvalostní či sprinterskou četbu) se 

budeme vydávat na 100, 200 i více metrů do českých luhů a hájenství poezie i míst kvalitní prózou 

oplývajících. Mnohdy i formální hranice ČR překročíme, už proto, že dobře a kvalitně se nepíše jen 

v naší kotlině. Publikovat zde budou hlavně ti, kteří nám zeměpisecky nezapadají do Plže, což sice 

je věčná škoda, ale musíme se s tímto faktem prostě smířit. Ale ochudit se proto o jejich díla, 

kdepak! Věřím, že mnoho z Vás má možná i tucty přátel v jiných literárních klubech, vzdálenějších 

městech, ještě vzdálenějších státech atd. …Takže neváhejte  a případné ukázky děl a pár informací 

o autorovi  posílejte na Irena.Velichova@seznam.cz. 

 

     Pro historicky prvního autora jsme se vydali rovnou přes hranice až do Spišského literárního 

klubu, tedy na Slovensko. Těžko by se volil lepší debutant než právě Paľko Garan. Vysoce 

oceňován nejen svým okolím, ale i jako laureát mnoha celoslovenských literárních cen. Milovník 

Krchovského a vázaného verše s neobyčejným citem pro interpretaci nejen svých děl, jehož 

básnickou prvotinu snad brzo objevíme v knihkupectvích. Jeho poezie je pro mě zvláštní čas mezi 

nedělí a pondělkem, vlastní bilance s pověstnou slzou na konci… -IV-   
- I. V. (*1987) je básnířka, žije ve Starém Plzenci a nyní studuje na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni. Kromě psaní se 

věnuje uměleckému přednesu, neprofesionálnímu divadlu a výrazovému tanci.  

 

 

mailto:Irena.Velichova@seznam.cz
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Pavol Garan  

 

TAK 
 

Celý deň je teda krásne hore nohami, 

a nikto z nás preto nemá ťažkú hlavu. 

Oviala ma poézia. Pomo- nepomohla mi? 

Hrala na city. A hrala netýkavú. 
 

Ostali sme na to sami dvaja: svet a ja. 

Poslední my dvaja takto pri vedomí. 

Podvečer mu kážem Válka. To nás nespája. 

Myslím, že som silný. Myslí, že ma zlomí. 
 

Mlč minútu ticha za pominuteľné sny! 

Vrav! Minúta chytá minútu, sme v kaši. 

Srdce, koža, hlava – nič už dokonale netesní, 
 

každým novým dňom som menej, menej telesný, 

ale predsa: o poznanie, o poznané ťažší. 

No tak, básnik, usmievaj sa, sledujú nás naši. 

 

VOĽNE VYŇATÉ  

Z KONTEXTU SOBOTNÉHO RÁNA 
 

Hodinu skúmam okno, kam sa pominuli vtáky, 

zo dvora od naproti razia sem psie výkaly. 

Otvorím veľké ústa, exnem svet a taký 

navrhnem našim, aby sme si radšej vykali. 
 

Budem sa chvíľu tváriť veľmi odhodlane. 

Zavolám novej láske. Je to intímne. 

Povie mi: daj si zimnú sprchu, utri čelo, ohoľ dlane.   

Myslí si: skoč mi na hrb. Myslím: i ty mne. 
 

Močím a slnko míňa školské orgovány. 

(Mesiac mal nočnú, ako včera, ako vlani.) 

Zúfalé lastovičky v mláke zobú íl. 
 

Prach, v ulici sa preskupujú ľudia na druhú. 

Môj anjel strážny lieta do kruhu. 

Dnes ráno som sa opäť nechtiac zobudil. 

 

BYŤ, ČI NIE 
 

V slzách som vyprevadil dymového motýľa 

( a celý zvyšok noci bavil hostí tykadlami). 

Pohneval som si chutnú žabku, čo sa zaňho modlila, 

že teraz vážne neviem, ako na ňu, mami. 
 

Tlačím sa bruchom na pult, mám tu rozčítané zrkadlá, 

v ktorých sa cez uličku kĺžu zlatí ocinovia. 

Vraciam sa k stránke, čo mi od minula celkom vypadla, 

len vlastná minulosť je medzitým už dávno nová. 
 

Z vianočnej výzdoby sa odlomila halúzka 

a ja som rýchly, zlý a smädný v nehumánnej dobe – 

v hostinci Evy B. sa na obsluhu nestrieľa a nelúska! 
 

V hostinci Evy B. a súkromne je všetko po starom: 

mám len dve možnosti – a vyberám si obe,  

keď ráno stúpam do schodov a v predklone sa zrážam s poštárom. 

 

NO 
Stále nám ide o krk... Ale o čí? 

Závet som poslal s veľkou vodou v malej kazete. 

Z čakania na zázrak ma rozboleli oči. 

Tajne si beriem čo mi nikdy nedokážete. 
 

Z vychádzok do detstva sa vraciam negramotný, 

na cestu späť sa pýtam dobrých strašidiel. 

Vypi si na nás dvanásť pív a trinástym sa zotni. 

Vstaň z mŕtvych, aby si mi vrúcne závidel. 

 

 

 

 
 

Som panák, uľaví si, kto mi jednu vrazí... 

Milenci nad fontánou ešte ignorujú svet 

a v lotosovom smäde odriekajú krásne frázy. 
 

Milenci nad fontánou. Čľapli do vody. 

Desím sa toho, čo som vyrozumel z viet. 

A voda iba dôvodí a dôvodí... 
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- [P. G. (28 rokov, Dobšiná) je jeden z najvýraznejších poetov súčasnej slovenskej mladej poézie. Na vydanie je 

prichystaná jeho zbierka Smrť zahroteným prstom. Je viacnásobným laureátom Literárneho Zvolena, Wolkrovej 

Polianky a  ďalších literárnych súťaží. Publikoval vo významných literárnych časopisoch na Slovensku.]    

 
* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* MAREK VELEBNÝ: Letní den: 

     Dne 19. 1. 2007 uvedl divadelní soubor Spodina v Dialogu hru Slawomíra Mrožka „Letní den“. 

Na plakátu bylo uvedeno „absurdně tragikomická intelektuální gangsterka“. Bylo to fantastické 

představení, kdy ze zdánlivě jednoduchého děje, tří herců a pár rekvizit vznikla strhující hra, která 

mne úplně pohltila.  

     Byl to jakýsi náhodně vyprovokovaný střet mezi úspěšným mužem, který tím byl ale již unuděn, a 

smolařským mladíkem, který, jak už by se dalo v letním dnu na pláži předpokládat, vyústil v zájem o 

slunící se mladou dámu. Absurdní situace byly často skoro zaplněným hledištěm velmi bouřlivě 

opláceny smíchem. Souboj zkušenosti, nudy s naivitou a smůlou. I když paradoxně v očích 

zkušeného muže byl naivní mladík obohacen tím, že má naději, že jeho snaha někdy dosáhne 

úspěchu. Opravdu nádherné představení, díky! M. V. (Plzeň, 23. 1. 2007) 

 

* TOMÁŠ T. KŮS:  Ode mě: 

     Sešli jsme se, já, Hřebík a Milan v pražské Týnské kavárně. Tak jsem měl pocit, že se toho moc 

nezměnilo. Milan měl při objednávkách distingovaně zdržující otázky, zatímco Hřebík číšníka 

proháněl plebejským slovníkem. Ale pak jsem zjistil, že v Tvaru č. 1 publikoval nové básně právě 

Milan. (Hřebík už píše asi jen policejní hlášení.) Kdo to ještě nezaregistroval, z Milana je úplně 

nový Milan. ...alespoň co se týče poezie.  (Plzeň – Praha, 23. 1. 2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 20. 2. 2007. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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