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

Čech. Ročník XVI, 2007, letos Listy č. 5 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 123) z 26. 4. Stran 16, 
náklad 600 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 5/2007 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Netvořím básně, nýbrž tvořím sama sebe,  

mé básně jsou pro mne cestou k sobě samé. 
 

(E. Södergranová) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* ASON-KLUB HOSTEM VEČERA PŘIMĚŘENÝCH DEPRESÍ. V pátek 23. března 2007 

v 19:00 hodin hostila pražská Poetická kavárna Obratník spolu s jinými i „naše“ básnířky. Pozvání 

na další z Večerů přiměřených depresí Zory Šimůnkové tentokrát přijaly Plzeňačka Markéta 

Irová (*1982) a Andrea Vašáková (*1983), která tu v Plzni studuje… 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Depky:  

     Skoro po dvou letech jsem se ocitl v kavárničce Obratník na Smíchově jako divácká opora 

Markéty Irové. Venku stékaly kapky deště po skle a uvnitř skvěle „džemovala“ kapela PalmJam 

s písní „Všichni tancovat jdou“ a dalšími parádními vypalovačkami, které anglicky zpívala 

černovlasá zpěvačka. Čtení uvedla Zorka slovy: „Kdo začíná na Depkách, nemůže skončit 

špatně.“ Jako druhá vystoupila naše Markétka v červené halence a s knížkou podobné barvy. 

Markétu přišel podpořit přítel ve stejné barvě oblečení a několik dalších u stolu. Předvedla svou 

známou tvorbu a také nové básně o Indii, ze které se před nedávnem vrátila. Zajímavé, jak ji Indie 

uchvátila, ale to asi každého. Jedna z básní se jmenovala erotická. Z Markétiny tvorby vyzařovaly 

cit a láska. 

     Ale více erotiky (ve své tvorbě) po Markétě předvedl Ivan Chocenský. Číslo 42 toho večera 

v Obratníku bylo i věkem Ivana Chocenského. Náhoda, nebo osud? Byl fakt super. Možná je 

expresivní slovník někdy lehčí pro publikum, ale Zora říkala, že poezie je život, což je pravda. 

Jednu báseň měl i o Barbie. Po něm vystoupila naše asonklubí Andrea Vašáková. Drobná dívka 

s krátkými vlasy, co většinou seděla sama u okna blízko dveří.  
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     O přestávce zněl opět jazz, probojoval jsem se k baru a kdo mne to u baru zdraví - Milan 

Šedivý. Pak jsme si povídali u sklenky bílého. Po přestávce následovaly velmi vtipné komentáře 

Saši Gr.  Něco mezi cimrmanologií a Rádiem Jerevan. Ke konci večera následovala pohádkářka 

jakoby „česká J. Rowlingová“. Její pohádka byla ale velmi dlouhá, i když stále opakovala, že to 

zkracuje a asi čtyřikrát prohlásila, že už končí. Až po pořadu jsem se dozvěděl, že to bylo o malých 

mimozemšťanech. Tečku večera přečetl Petr Musílek. Byla to taková bajka o mravencích. V 

Obratníku bylo včetně účinkujících okolo třiceti lidí. Všichni většinou seděli, jen pan Musílek stále 

chodil do dveří s označením „OO“ a Zorka rozdávala diplomy a polibky. Po skončení jsme si 

s Milanem sedli ještě na chvíli k Markétě a pak už jen cesta zpět v dešti do Plzně. Fotografie 

k nahlédnutí na http://sweb.cz/MVelebny/Obratnik_depky_23.3./zacatek.htm. M. V.  (Plzeň, 27. 3. 

2007) 
- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a 

momentálně je zaměstnán v pekárně Intersparu. 

 
 

* ČESKO-NĚMECKÉ SLAM POETRY V CAFÉ ANDĚL. V úterý 3. dubna 2007 ve 20:00 

hodin se v plzeňském Café Anděl uskutečnilo společné slam poetry s německými a českými 

básníky. Původně mělo navázat na víkendový slam poetry workshop, ale podle všeho byla dílna 

nakonec zrušena – přihlásilo se málo zájemců. Mladí lidé se nejspíše zalekli německého lektora...   

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Anděl slam poetry: 

     Mohl bych začít slovy: Herzlich willkommen, liebe zuschauende, hlásím se Vám ze zcela 

zaplněného Fridrichstadtpalastu, kde začíná další díl oblíbeného pořadu televize NDR „Ein 

Kessel Buntes“. Ale to je již trochu minulost. Je to také z českoněmecké akce, ale hlásím se ze 

skoro zaplněného Anděla, kde sympatický DJ moderátor uvádí německy i česky soutěž ve slamu. 

Nechtělo se mi, ale Markéta mne přemluvila. Rád se nechám přemlouvat od krásných žen.  

     Jak je u akcí s Tomášem T. Kůsem obvyklé, začalo se později, kolem 20:45 hod. Bylo celkem 9 

slamerů, z toho 2 ze zahraničí. Vyfasoval jsem jako jeden z devíti diváků čísla k bodování 

soutěžících. Při hodnocení mi pomáhala Markéta s přítelem. Popsal bych až druhou polovinu 

večera po přestávce, kdy jsem si dělal poznámky na druhou stranu překladu své básně.  

     Druhou polovinu rozjel německý host Andreas Grimm. Z legrace ho označili jako 

pokračovatele klanu bratří Grimmů. Snažil jsem se rozumět, stejně předvedl jiný text, než jaký 

jsme my porotci měli v přiloženém  překladu. Rozjel to docela natvrdo, ještě lépe než před 

přestávkou. Gesta a síla němčiny mne v duchu přenesla do dob projevů říšského kancléře. Jen 

dnes se neozývalo Sieg Heill. Následoval zajímavý týpek Buček, který oslnil publikum svou 

upřímností, když s lahví piva vybízel, aby cenu dostal on, neboť ji potřebuje na výlet do Karlových 

Varů. Dan Mikeš se snažil víc než v prvním kole, ale jeho přednes jednotlivých básní neměl šanci 

proti ostatním. Využil jen část času, možná, že když jsme jeho tvorbu znali, tak to pro nás nebyla 

taková bomba. Asi neměl svůj den, i když ho doprovázela skupinka příznivkyň. Další byl Bořík 

s černými brýlemi a v klobouku. Kdyby neměl Davidovu hvězdu, spletl bych si ho se Sámerem 

Issou. Rozjížděl to také dobře. Gesta, pohyby, kontakt s publikem. Jen jeho text o Rusku a Ivanu 

Pavloviči byl možná pak trochu na jedno brdo, až mu to část publika hlasitě dávala najevo. Další 

byla švýcarská Josipa s chorvatskými kořeny. Oproti první části, kdy u publika dost propadla, si ve 

druhé vzala tlumočníka. Její textové variace na „myslím, tedy jsem“ s perfektním překladem 

vyvolal u publika strhující odezvu. Komické situace, kdy tlumočník nevěděl nebo si nebyl jist, ještě 

úspěch Josipy vygradovaly. V sexy pruhovaném námořnickém triku a s gesty byla fantastická. 

Následoval favorit Bohdan. Dal tam trochu erotiky a hit „Made in China“, předváděl na pódiu psí 

kusy, ale přece jen následující borec René Jahoda s tsunami humoru ho převálcoval. Dal tam i 

němčinu jako rodilý Pražák. V jeho textu byla veselá kritika minulé doby jako: „Děcko chtělo na 

pouť. Zemřel ale Brežněv, tak nemohlo nikam…“ Kdo šel po něm, neměl dobrou pozici. Byla to 

Brňačka Valachová. Její dojemný příběh ale neměl skoro žádnou šanci. Tohle asi nebyl moc slam. 

Druhou polovinu večera zakončil mladý Mikuláš Černý, dostával se postupně do varu, rozjížděl to. 

http://sweb.cz/MVelebny/Obratnik_depky_23.3./zacatek.htm
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Publikum fantasticky dostal svým textem o večerníčcích a pohádkových postavách. Chyběl snad 

jen Mach a Šebestová. Zabroukal i večerníkové melodie. Byl žhavým kandidátem na vítěze, jeho 

večerníčky byly „boží“. Ale vítěz je jen jeden. Třetí byla Josipa, druhý Bohdan a vítězem tisícovky 

se stal Pražák René Jahoda. Ve svém konečném freestylu slamoval na motivy ostatních soutěžících 

jako: „Mongolští kočovníci ukazují bradavku jaka,“ čímž parafrázoval Bohdana.  

     Byl to skvělej večer, skončilo se kolem 22:40 hod. My nekuřáci jsme zase dostali svou pasivní 

„dvacku cigaret“ či něčeho silnějšího. Z rozjetého Anděla bych se rozloučil nesmrtelným 

Kennedyho výrokem: „Ich bin ein Berliner“, který tu zazněl v několika  v parafrázích. A i když 

nebyl striptýz, klidně bych charakterizoval večer po vzoru Lucky Koutné jako „prdel“ - ve smyslu 

legrace a zábavy.  

     Z Anděla se loučí zvláštní, zplnomocněný „šílený reportér“, paparazzi a „novodobý“ Borovský 

– Marek V.  Fotografie k nahlédnutí na http://sweb.cz/MVelebny/Andel_slam/zacatek.htm. (Plzeň, 

4. 4. 2007) 

 
     Od MARKÉTY IROVÉ: Česko-německý poetry slam v Andělu (3. 4. 2007) byl zážitek. Kdo 

mě zná, ví, že k poetice slamistů mám ve své tvorbě ale hóóódně daleko. Nicméně vystoupení 

minimálně čtyř z devíti účinkujících/soutěžících mě doslova uchvátilo. Nikdy předtím jsem na slam 

nepřišla, navenek z důvodů časových nebo pracovních, vnitřně však čistě z nedostatku zájmu. Slam 

je v mých očích tím, čím by Bachovi asi byl rap, něco z docela jiného soudku, co stojí už téměř 

mimo poezii (hudbu v případě Bachově). Je totiž zavádějící ten pojem poezie, který zpravidla 

evokuje lyrické básně plné něžně opracovaných emocí, anebo šikovné zpracovaní určitého, třeba 

politického tématu, s trefnou či trefně nejasnou, ba dokonce žádnou pointou. Slam pak, jak ho 

předvedli René Jahoda, Bohdan Bláhovec, Jiří Černý, Josipe a jiní, evokuje řetězce slov, někdy 

zpola zpívaných a často křičených, která se vztahují buď k aktualitám (jako Bláhovec v reakci na 

aféru čs. fotbalové reprezentace), k vděčným či věčným tématům (jako Jahoda o „socíku“ či včelce 

Máje, Josipe v „cogito ergo sum“) aj. Vynikající v tomto smyslu byl počin Jiřího Černého, který 

velmi slušně vygradoval své pohádkové pásmo. Bylo fascinující, jak umně Jiří dokázal 

zakomponovat desítky večerníčků do logicky a plynule se vinoucího monologu. Na Jiřím byla navíc 

sympatická ta věc, že neplýtval vulgárními výrazy ani myšlenkami. Jahoda soutěž vyhrál, a 

zaslouženě, protože efekt jeho slov i celkového projevu byl okamžitý. Černý mi „dochází“ až dnes 

a až dnes také plně oceňuji jeho výkon.           

     Nemusím asi už podotýkat, že téměř všechna vystoupení byla (nebo měla být) vtipná, což u 

„poezie“ moc obvyklé není. Vtipnou atmosféru však nevytvářeli jen soutěžící, ale také DJ Vasquéz, 

který večer velmi pěkně komentoval a spolu s T. T. Kůsem řídil. Bohužel u „poezie“ není obvyklé 

ani to, aby u příležitosti čtení i přes padesátikorunové vstupné sál praskal ve švech. To už ale jinde 

jsme. Řeč byla o slam večeru a ten se vydařil na sto deset procent. Markéta Irová (Plzeň, 4. 4. 

2007) 
- M. I. (*1982) je básnířka , žije v Plzni a zde je posluchačkou Pedagogické fakulty ZČU (oboru český jazyk – 

anglický jazyk). 

* 

OZNÁMENÍ 
* VHRSTI MÁ NOVÝ BLOG. 

 
     Od VHRSTIHO: Milí přátelé, zadýchaně klopýtajíc za moderními trendy a stovkami mých 
zahraničních kolegů jsem zprovoznil svůj blog na http://vhrsti.blogspot.com/. Nepůjde však o 
internetový deníček v podobě, v jaké ho nejspíš obvykle znáte; rozhodně se totiž neplánuji 
narcisisticky oblažovat vlastním grafomanstvím. Naopak hodlám zveřejňovat obrázky, skicky, 
fotky, koláže a jiné blbůstky, které mi právě leží na stole nebo v hlavě a které by třeba jinak 
skončily v temnotě mých šuplíků nebo odpadkového koše. Pokud Vás to bude bavit tak jako mě, 
uložte si stránku mezi své oblíbené a přijďte se občas podívat, co se mi právě honí hlavou nebo 
skicákem. Stránky www.vhrsti.cz pochopitelně zůstávají mým oficiálním webem, na kterém se 

http://vhrsti.blogspot.com/
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budou i nadále objevovat novinky a ukázky z nových projektů. Blog by jim měl vytvořit méně 
formální, zato však bezprostřednější až intimnější alternativu. S přáním divukrásných jarních 
dobrodružství V. 
     P. S. A jelikož jsem svůj blog umístil na americkém Googlu, omluvte prosím moji 
„američtinu“… (Plzeň, 20. 4. 2007) 

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

 

 
 

* DIPLOMOVÁ PRÁCE O LITERATUŘE NA STODSKU. Studentka Pedagogické fakulty 

Západočeské univerzity v Plzni Kamila Pučelíková pochází ze Stoda na jižním Plzeňsku a pod 

vedením PaedDr. Jiřího Staňka, CSc. pracuje na diplomové práci o literatuře na Stodsku. 

Poskytli jsme ji všechny informace, které jsme mohli. Může-li kdokoli další něčím přispět, bude 

ráda.  Kontakt: e-mail: PucelikovaK@seznam.cz. (23. 4. 2007) 

 

* 

FÉNIXOVY CESTY 

 
* DAVID RŮŽIČKA: Jak poříčský zámek ožil kulturou: 

     Zájem návštěvníků o prohlídky zámku v Červeném Poříčí překonal loňský rekord. Ano, i to je 

důkazem síly slova, neboť na propagaci akce bylo napnuto velké úsilí plzeňského pracoviště 

památkového ústavu. A svůj podíl na pádu rekordu mají Fénixané s Asoňany. Ne, že by jich na 

zámek přišly o víkendu 21. a 22. dubna právě zástupy. Stačil malý několikačlenný team. Sobotním 

ránem nastal den D.  V časných hodinách kulturní komando ve složení David Růžička, řidič a 

velitel akce, Aleš Adámek, velký recitátor a průvodce vyrazilo s Kristýnou Bartákovou, průvodkyní 

a styčnou důstojnicí pro zajištění večerní Masaly, směrem k cíli. Ten leží jen kousek za Přešticemi 

při silnici na Klatovy. Harfový operátor Jiří Vyšata musel přijet vlakem.  Po té, co jsem vedoucímu 

autodopravy památkového ústavu neprozřetelně vylíčil jednu z Jirkových žertovných příhod, 

začínajících větou „naložil jsem harfu do auta a promáčkl čelní sklo“, byl harfeník i s nástrojem 

vyloučen z povolení k přepravě. Škoda. Naštěstí už je celkem zvyklý. 

     Český kultury milovný lid se hromadil již od rána. Celý den jsme běhali jako fretky a práci nám 

zpříjemňovala nejrůznější obohacení průvodcovského textu průvodkyní Kristýnou, která zavedla 

také zcela novou uměnovědnou historii. Banální informaci o kresbě na zdi doložené k roku 1617 

přiblížila současnému člověku hláškou „támhle vidíte nakreslenýho barokního týpka!“  Úspěch 

zaznamenalo i uvítání návštěvníků na zámku v Červené Lhotě, namísto Poříčí, jen několik lidí 

zmateně hledalo velký rybník a pohádkově vyhlížející kulisy zámku známého z pohádek. Už 

odpoledne bylo jasné, že loňský rekord osmi set návštěvníků nejspíš překonáme. Objevilo se téměř 

pět set zvědavců. 

     O půl páté nastal kulturní experiment. Kastelán skepticky prohlašoval, že na pořad, kde Aleš 

zarecituje vybrané verše ze skvělé Seifertovy sbírky Odlévání zvonů, což měl Jiří Vyšata 

doprovázet na harfu, nikdo nepřijde. Lidstvo směřuje k barbarství a primitivnímu vysílání 

nejmenovaných soukromých TV stanic. Seifertovou sbírku jsem si kdysi koupil v dilematu, zda  

poslední peníze utratit za poezii či oběd (koupil jsem knihu a šel se najíst k mamince – rada 

mladým a začínajícím básníkům). Dnes se vše zúročilo.  Zatímco někdejší oběd jsem návštěvníkům 

zámecké kaple Nejsvětějšího srdce Páně již nabídnout nemohl, poezii ano. Je to tedy věc trvalé 

hodnoty a nadčasová. To na obranu proti kverulantům, že básničky jsou kraviny a především, že je 

nutno jíst a mít co na sebe. Nejen chlebem živ je člověk! Ale platí i – všeho s mírou!  

     Ano. Celkem padesát občanů z Plzeňska se dychtivě uvelebilo v kapli a čekali kulturní zážitek. 

Pravda, někteří při produkci odcházeli a jiní přicházeli, ale hlavně že se počet celkem udržel. Jiřík, 

dokreslující v koutku u oltáře něžné zmínky o pučících šestnáctiletých dívčích ňadrech či 

mizejících ženských klínech, nechal nakonec zaznít i hlas varhan. To jej natolik zaujalo, že po 

http://www.kcj.zcu.cz/cz/po/doc/stanek.doc
mailto:PucelikovaK@seznam.cz
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odchodu spustil i varhanní woogie boogie a jiné rozvernosti, až se lidé začali vracet do kaple 

v domnění, že program pokračuje. Jedna šestnáctiletá fanynka vystoupala s maminkou až na kůr, 

jen aby si pod dohledem mistra a poučena Jirkovým prstokladem mohla vyzkoušet vyluzování tónů 

na běžně nepřístupném červenopoříčském barokním nástroji. 

     Následovala Večeře v trávě na konci rozsáhlého parku, u zámeckého rybníka, kam jsme ze 

Švihova dovezli pět různých pizz a užívali si a vše zalévali originál chlazenou colou (tedy já, 

milovník degustace col). Žádná z přítomných dam se nesvlékla,  jak by se zcela normálně stalo na 

některém z historických obrazů, čemuž se ovšem nikdo nedivil. Jednak jsme nesnídali a také byla 

celkem slušná zima. Slunko zapadalo, ale náhle k nám běželo přes louku v zámecké zahradě, 

ustlalo si na tváři Asoňana Josefa Korouse, který nám snědl zbytky pizzy a později v ubikacích 

švihovského hradu uvařil hrnec báječné Masaly. Někteří mu ovšem nevěřili, že místo avizovaného 

pepře nepřidal do nápoje spíše střelný prach. Mno, následovaly švihovské noční radovánky jako 

procházka hradem v doprovodu kastelána a za světla baterek. Svěží ráno nás probudilo do 

nedělního dne a my spěchali zpátky na Červené Poříčí. Rekord byl překonán. Přišlo více než tisíc 

návštěvníku. Vedle památkářů nesli tento nápor stejně hrdě i Asoňané s Fénixany. Ať žije síla 

slova! (Plzeň, 24. 4. 2007) 
- D. R. (*1969) je básník, publicista a překladatel, žije v Plzni a nyní pracuje jako tiskový mluvčí plzeňského 

územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu.  

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* Ve čtvrtek 3. května 2007 v 17:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 

„13“ (Plzeň, Pražská 13) na večer poezie a písní Vladimíra Vysockého. Účinkují: Věra 

Slunéčková a Milan Dvořák. 

 

* V sobotu 12. května 2007 v cca 21:55 hodin a v neděli 13. května v cca 10:00 hodin jste 

zváni ke sledování programu ČT2. Moderátoři zábavné literární revue Jan Lukeš a Jan Schmid 

tentokrát zavítali mimo jiné do Plzně. Těšit se můžeme na rozhovor s básníkem Josefem Hrubým,  

rozhovor s redaktory Plže a možná také plžárium? V kanceláři Polanovy síně se točilo ve středu 

18. dubna…   

 

* V pondělí 14. května 2007 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy 

(tel.: 376 312 877, e-mail: hifiklub-klatovy@pcse.cz, www.hifiklub.uhlava.cz) za podpory 

Ministerstva kultury ČR a Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s 

názvem Poutník beze jména. Můj pohled na Karla Hynka Máchu. S použitím zvukových záznamů 

stanice ČRo 3 – Vltava a archívní nahrávky recitace Rudolfa Hrušínského připravil a uvádí Karel 

Mráz. - 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 24. května 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.  

 

* Ve středu 6. června 2007 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 

„13“ (Plzeň, Pražská 13) na dramatizaci textů Oty Pavla Jak jsem potkal ryby. Účinkují: Josef 

nechutný a Ivo Pavelka. 

 

* V úterý 19. června 2007 v 16:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni spolu s Ason-klubem 

zvou na nádvoří budovy  Výstavní síně „13“ (Plzeň, Pražská 13) na tradiční Poezii na dvorku. 

Verše mladých plzeňských autorů v podání mladých plzeňských recitátorů aj. Uvádí Jiří Hlobil.  
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* Literární pořady Kruhu přátel knižní kultury v Polanově síni Knihovny města Plzně – viz bílé 

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

* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* SEIFERTOVY KRALUPY 2007. Město Kralupy nad Vltavou a Lyra Pragensis ve spolupráci 

s Obcí spisovatelů pořádají na památku národního umělce - básníka Jaroslava Seiferta (*1901 - 

†1986), laureáta Nobelovy ceny za literaturu, jehož ostatky jsou uloženy na tamním hřbitově, XII. 

ročník festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy a zároveň také vyhlašují stejnojmennou 

autorskou literární soutěž. Soutěž je určena všem občanům ČR bez omezení věku, probíhá ve 

dvou věkových kategoriích: 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez 

omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly, podmínkou je zaslat max. 200 

původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů na stroji nebo počítači ve čtyřech 

exemplářích, jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní. Práce nesmějí být 

podepsané ani jinak označené, do neporušené zalepené obálky vložte čtvrtou kopii, připojte jméno 

a příjmení, datum a místo narození, adresu bydliště, název a adresu školy či zaměstnavatele. 

Uzávěrka je 25. května 2007. Adresa: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, „Seifertovy Kralupy“, 

k rukám M. Náhlovské, U Cukrovaru 1087, 278 0l Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 739 803; e-mail: 

nahlovska@mestokralupy.cz; http://www.mestokralupy.cz/mesto_seifert.asp. Vyhlášení výsledků 

proběhne v rámci festivalu Seifertovy Kralupy ve dnech 21. – 22. září 2007. Vítězné práce budou 

odměněny finančně, z nejlepších prací bude vydán sborník Slavík nezpívá špatně.  

 

* LITERÁRNÍ DEŠTNÍK 2007. Redakce literárního měsíčníku Plž (Plzeňský literární život) 

vyhlašuje V. ročník soutěže Literární deštník. Soutěž není omezena věkem, profesí ani místem 

bydliště autorů. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce libovolného žánru poezie či 

prózy, avšak výhradně „literární kapky“, čili miniatury o max. rozsahu 1 strany A4, psané na stroji 

nebo počítači (Word, automatizovaný formát, velikost písma 12, řádkování 1,5), v jednom 

vyhotovení. Každý účastník se může přihlásit s jediným příspěvkem, přičemž na stránce může být 

i více útvarů (např. 4 básně, řada aforismů, několik mikropovídek aj.). Autor uvede jméno a 

příjmení, rok a místo narození, kontaktní adresu vč. telefonu a e-mailu, souhlas s uveřejněním díla 

v Plži a prohlášení, že text nebyl dosud nikde publikován. Uzávěrka je 8. června 2007 (na 

Medarda). Adresa: Plž, Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, tel.: 377 201 426, e-

mail: horakovaj@plzen.eu (Mgr. Jana Horáková). Práce je možné doručit osobně, zaslat 

pozemskou poštou nebo elektronicky. Texty bude hodnotit porota ve stejném složení jako dosud, 

tj. Dr. Vladimír Novotný, Ladislav Smoček a Helena Šlesingerová. Slavnostní vyhlášení výsledků 

se uskuteční v rámci Týdne knihoven – ve středu 10. října 2007 v 19:00 hodin v Polanově síni 

Knihovny města Plzně. Cenou pro vítěze bude „literární“ deštník. 
 

* CENA BOHUMILA POLANA 2007. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni, Obec 

spisovatelů a primátor Města Plzně vyhlašují VIII. ročník literární soutěže o Cenu Bohumila 

Polana. Cena je udělována jednou ročně za významné dílo spjaté se západními Čechami 

tematicky nebo osobností tvůrce a je dotována částkou 30.000,- Kč. Lze přihlásit knihy poezie i 

prózy vydané v roce 2006 v řádném nakladatelství (nikoliv tedy soukromá vydání či rukopisy). 

Soutěž se netýká literatury faktu či vědecké literatury. Návrhy může podávat kdokoli – sami 

autoři, občanská sdružení, nakladatelství či kulturní instituce. Uzávěrka je 15. června 2007. 

Knihy min. ve třech exemplářích posílejte na adresu: Středisko západočeských spisovatelů, 

Resslova 14, 301 35 Plzeň; tel./fax: 377 235 198; mobil 721 817 550 (sekretářka Milada 

Vaníková). O vítězi rozhodne odborná porota složená ze zástupců Obce spisovatelů, PEN klubu, 

mailto:nahlovska@mestokralupy.cz
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Střediska západočeských spisovatelů a literárních kritiků. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 

v souvislosti se Dnem poezie v listopadu 2007. 

 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ POLABSKÉHO KNIŽNÍHO VELETRHU 2007. Výstaviště Lysá 

nad Labem vyhlašuje u příležitosti IV. ročníku Polabského knižního veletrhu a v rámci celostátní 

kampaně na podporu dětského čtenářství Rosteme s knihou literární soutěž na téma Pohádka. 

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

studenti do 18 let a dospělí nad 18 let. Lze poslat klasicky vyprávěnou pohádku ve formě poezie či 

prózy. Jeden autor může přihlásit max. 3 práce. Na každé autor uvede jméno a příjmení, věk, 

adresu bydliště, případně telefon a e-mail. Uzávěrka je 25. června 2007. Adresa: Výstaviště Lysá 

nad Labem, Jan Řehounek, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, e-mail: rehounek@vll.cz 

(do předmětu: Literární soutěž Pohádka), http://www.vll.cz. Texty bude hodnotit odborná porota, 

v každé věkové skupině budou uděleny 3 ceny. Ocenění autoři budou pozváni na slavnostní 

vyhodnocení a veřejné čtení, které se uskuteční v neděli 9. září 2007. 

 

* LITERÁRNÍ CENA VLADIMÍRA VOKOLKA 2007. Město Děčín a Městská knihovna 

Děčín vyhlašují XI. ročník soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka. Cílem soutěže je objevovat 

nové básnické talenty a připomenout tak významného děčínského básníka a esejistu. - Vladimír 

Vokolek (*1.1. 1913 v Pardubicích - †23.7. 1988 v Ústí nad Labem) přišel do Děčína na jaře 1946 

a až do r. 1954 zde byl ředitelem Okresní knihovny. Básně a eseje publikoval zejména po uvolnění 

cenzurních tlaků koncem šedesátých let a poté v samizdatu. - Jedenáctý ročník soutěže je zaměřen 

na poezii a je určen mladým lidem, kteří trvale žijí v České republice. Pořadatelé rozdělili 

soutěžící do tří věkových kategorií: 15 až 18 let, 19 až 24 let a 25 až 35 let včetně. Příspěvky o 

max. rozsahu 10 stran strojopisu A4 ve třech vyhotoveních posílejte na adresu: Městská knihovna 

Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, Raisova 3, 406 55 Děčín IV, tel.: 412 530 728, 412 530 976, 

e-mail: reditel@dcknihovna.cz, www.dcknihovna.cz. Obálku označte heslem „LCVV 2007“. 

Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, na zvláštní list papíru uveďte jméno a příjmení, datum 

narození, adresu trvalého bydliště, školu či zaměstnání. Dále připište souhlas se zařazením Vašich 

osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. Bez těchto 

údajů nemohou být příspěvky do soutěže přijaty. Autor, který již 2x za sebou získal jedno 

z prvních tří ocenění v minulých ročnících LCVV, nebude opětovně zařazen mezi vítěze. 

Uzávěrka je 25. června 2007 (rozhoduje razítko pošty). Pětičlenná porota bude hodnotit 

tematickou i formální úroveň zaslaných příspěvků, zaměří se zejména na styl textů a na jejich 

myšlenkovou naléhavost. Všichni soutěžící budou začátkem října 2007 pozváni na slavnostní 

večer do děčínské knihovny, kde budou oceněné texty reprodukovány, a k této příležitosti bude 

rovněž vydán tištěný sborník nejlepších prací. 

 

* ČESKÝ BOND 2007. Asociace autorů detektivní literatury a Ministerstva vnitra České 

republiky vyhlašuje literární soutěž s názvem Český Bond. Soutěž bude hodnocena ve dvou 

žánrových kategoriích: 1. Literatura faktu, 2. Detektivní (tj. fiktivní) příběh. Lze zaslat 

původní, dosud nepublikované práce o max. rozsahu 15 normostran A4. Jeden autor může přihlásit 

dva příspěvky. Uzávěrka je 30. června 2007. Adresa: Ladislav Šobíšek, Na Petřinách 392, 162 00 

Praha 6, tel.: 605 186 352, e-mail: sobisek@mvcr.cz, http://www.mvcr.cz/detektiv/aktualit.html.  

Texty zasílejte elektronickou poštou, případně na disketách.  

 

* ČÁSLAV 2007. Literární klub Dr. Nadi Benešové v Čáslavi vyhlašuje literární soutěž Čáslav 

2007. Soutěž je určena neprofesionálním autorům od 15 let. Lze zaslat poezii a prózu o max. 

rozsahu 5 stran A4, psané na počítači v jednotném formátu  Times New Roman o velikosti 

běžného písma 12, v 5 kopiích a zároveň na disketě. (Kopie textů se nevracejí, budou uloženy 

mailto:reditel@dcknihovna.cz
mailto:sobisek@mvcr.cz
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v archivu LKNB.) Soutěž je anonymní, autor uvede název soutěžní práce, jméno,  příjmení a adresu 

pouze na disketě, ne však na žádném z pěti výtisků určených pro porotu.  Připojí též souhlas s 

uveřejněním práce ve Sborníku vítězných prací, případně v klubových publikacích bez nároku na 

honorář. Rozhodne-li se k účasti pod pseudonymem, navrhne způsob kontaktu (elektronickou adresu) 

a dispozice v případě vítězného ocenění. Zásilku označte heslem „Soutěž LKNB“.  Uzávěrka je 30. 

června 2007. Adresa: Městské muzeum a knihovna, Knihovna, Kostelní náměstí 197, 286 01 Čáslav, e-

mail: lknb.caslav@centrum.cz, http://www.muzeumaknihovnacaslav.wz.cz/Knihovna/index.htm, 

http://www.lknbcaslav.wz.cz. Práce bude hodnotit odborná porota. V každé kategorii bodu uděleny tři 

ceny v pořadí, případně čestná uznání. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v říjnu 2007, 

všichni soutěžící budou vyrozuměni. 

 

* STRAŠICE KARLA VOKÁČE 2007. Místní knihovna Strašice vyhlašuje II. ročník  literární 

soutěže Strašice Karla Vokáče. Věk účastníků ani téma soutěžních příspěvků nejsou omezeny, 

soutěžící budou hodnoceni ve věkových kategoriích: do 18 let (B) a nad 18 let (A). Lze zaslat 

původní, dosud nepublikované práce z oblasti prózy a poezie o max. rozsahu 5 stran, psané na 

stroji nebo na počítači, ve čtyřech vyhotoveních. Díla nepodepisujte, k textům přiložte zalepenou 

obálku s názvem soutěžní práce, dále se jménem autora, datem narození, adresou bydliště, 

telefonem a e-mailem. Na zvláštní list papíru uveďte, zda souhlasíte s případným uveřejněním 

soutěžní práce bez nároku na honorář. Uzávěrka je 20. července 2007. Adresa: Místní knihovna 

Strašice, 338 45 Strašice 296/II. Obálku označte heslem „Literární soutěž“ a doplňte kategorii, do 

které věkově patříte. Příspěvky zhodnotí odborná porota. Slavnostní vyhlášení výsledků se 

uskuteční na konci září 2007. Všichni účastníci budou včas informováni. 

 

* LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2007. Městská knihovna Klatovy pod záštitou starosty města Klatov, 

Obce spisovatelů – Střediska západočeských spisovatelů v Plzni, Českého rozhlasu Plzeň a 

Klatovského deníku, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR vyhlašuje XVII. ročník soutěže 

Literární Šumava. Soutěže se může zúčastnit každý autor starší 15 let, který není profesionálním 

spisovatelem nebo novinářem. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oboru poezie (3 – 

5 básní) a prózy (max. 5 stran textu), psané na stroji nebo počítači na formátu A4, ve čtyřech 

vyhotoveních. Práce lze zaslat rovněž e-mailem ve formátu RTF, OpenDocument (OpenOffice 

ODT) nebo  DOC (MS Word 95, 97, 2000).  V dokumentu nesmí být vloženy žádné obrázky a 

musí být použity základní znakové sady. Příspěvky mohou být na volné téma, hlavní cena bude 

udělena za příspěvek vztahující se k Šumavě a Pošumaví. Autor uvede jméno a příjmení, datum 

narození, kontaktní adresu vč. telefonu a e-mailu, školu či povolání, připíše souhlas se zařazením 

osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním textu. Uzávěrka je 31. 

července 2007. (Pozor! Na základě požadavku účastníků dochází ke změně termínu vyhlášení i 

vyhodnocení soutěže!) Adresa: Městská knihovna Klatovy, Balbínova 59, 339 01 Klatovy, e-mail: 

soutez@knih-kt.cz, http://www.knih-kt.cz. Práce bude hodnotit odborná porota, a to ve dvou 

věkových kategoriích: autoři do 25 let a nad 25 let. Porota si vyhrazuje právo případně všechny 

ceny neudělit. Všichni účastníci budou 6. října 2007 pozváni na závěrečný seminář, na kterém 

budou vyhodnoceny a odměněny nejlepší příspěvky.  

 

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

vyhlašuje veřejnou 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 

mailto:lknb.caslav@centrum.cz
http://www.muzeumaknihovnacaslav.wz.cz/Knihovna/index.htm
mailto:reditel@knih-kt.cz
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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 prodloužena do 31. 

srpna 2007. Adresa: Amatérská divadelní asociace, Žitomírská 41, 101 00 Praha 10, tel.: 271 723 

997,  e-mail: ada.divadlo@centrum.cz. Práce bude hodnotit min. tříčlenná odborná porota v čele 

s režisérem Vlastimilem Venclíkem. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční na Národní 

přehlídce jednoaktových her  Kaškova Zbraslav 2007  poslední víkend v listopadu 2007. 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.  

 

* HLEDÁME TALENTOVANÉ AUTORY ANEB NEPIŠTE DO ŠUPLÍKU 2007. Knihovny 

Bohumín, Český Těšín, Havířov, Karviná a Orlová ve spolupráci s Městským kulturním 

střediskem Havířov a Kulturním a společenským střediskem Střelnice Český Těšín vyhlašují 

XVII. ročník literární soutěže Hledáme talentované autory aneb nepište do šuplíku. (Toto 

literární klání se kdysi zrodilo v havířovské městské knihovně a za roky svého trvání došlo značné 

obliby.) Soutěž je určena autorům od 15 let z celé republiky, kteří se literární tvorbou nezabývají 

profesionálně. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oboru poezie (max. 5 básní) a 

prózy (5 až 10 stran), psané na počítači písmem Times New Roman o velikosti 14 a řádkování 1 - 

při nedodržení podmínek nebudou práce do soutěže zařazeny. Autor uvede jméno a příjmení, 

datum narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, školu či zaměstnání, soutěžní kategorii a seznam 

názvů přihlášených prací. Uzávěrka je 30. září 2007. Díla lze zaslat pouze prostřednictvím e-

mailu na adresu: zlamalova@knih-havirov.cz. Kontakt a bližší informace: Městská knihovna 

Havířov, Jindra Zlámalová, Šrámkova 2a, 736 01 Havířov – Podlesí, tel.: 596 410 116, 596 411 

337, fax: 596 430 112, http://www.knih-havirov.cz. V každé kategorii budou oceněna tři nejlepší 

díla, porota v čele s básníkem Jakubem Chrobákem si vyhrazuje právo některou z cen neudělit 

nebo rozdělit. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 7. prosince 2007. Práce mohou být 

zveřejněny na webových stránkách knihoven.  
 

* 

LITERÁRNÍ SETKÁNÍ  
 

* LITERÁRNÍ DOMASLAV.  

 

     Od DAVIDA RŮŽIČKY (který to má od JANY STUDENÉ): Literární Domaslav si nás 

zase našla! Milí přátelé, tak jsme se letos zase neubránili. Literární Domaslav si nás zase našla, 

prostě se mezi nás vetřela, zrodila se z našeho setkávání. Myslíte si, že o tom rozhodujeme my, 

jestli zase bude? Samá voda. Rozhoduje o tom sama. A z nás si dělá své poskoky, kteří ji mají 

opěvovat a namáhat se pro její blaho. Zveme Vás na Literární Domaslav 4. – 6. máje 2007. 

Pozvání přijal i proslulý odborník na tramping, jehož identita zatím zůstane utajená, neboť 

bychom příliš riskovali, že bude pronásledován novináři a davy fanoušků LD. Též pravá 

kotlíkářská hudební skupina je již na domaslavském obzoru. Budeme si opět vzájemně číst z našich 

oblíbených knih, takže si je určitě nezapomeňte přivézt. Také literatura o trampech , 

kotlíkářích,vandrácích, tulácích a poutnících bude vítána. Nabízíme pravé trampské zážitky jako je 

hvězdné nebe, rosa na kolejích a puchejře na patách. Další informace se dozvíte, až to bude na 

spadnutí (a až je sami budeme vědět). Prozatím si zapište datum, případně zrušte to, co už máte 

v plánu. Těším se. ColdJane  

     P. S: Přepošlete, komu můžete! Přihlášky na:  JStudena@seznam.cz (Plzeň, 23. 4. 2007) 

mailto:ada.divadlo@centrum.cz
http://www.ada-divadlo.wz.cz/
http://www.ada-theatre.com/
http://www.iamok.cz)/
mailto:zlamalova@knih-havirov.cz
mailto:JStudena@seznam.cz
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* 

DNY POEZIE 

 
* DEN POEZIE V HORŠOVSKÉM TÝNĚ. 

 
     Od DAVIDA RŮŽIČKY: Večer poezie na zámku v Horšovském Týně by se měl konat 23. 

září 2007 a detaily ještě uvedu později. Bus s výletem by zajišťovala cestovka a nechala by pro nás 

místa (placená, možná výjimečně zdarma pro zvlášť zasloužilé jedince či významné účinkující), 

nicméně se lhůtou, protože zde nejde použít básnický přístup jako „možná pojedu“ a „uvidím“. 

Rámcově by to vypadalo na dopolední výlet a odpoledne na zámku s prohlídkou a třešinkou na 

dortu v podobě večera poezie s hudbou v erbovním sále. D. R. (Plzeň, 29. 3. 2007) 

 

 
* DEN POEZIE V KADOVSKÉ TVRZI? 

 
     Od LUBOŠE VINŠE: Ahoj, mám takový nápad. Vím, že s Velharticemi jsou občas problémy. 

Tady je nedaleko, v Kadově, stará tvrz, která dříve sloužila jako sýpka. Nyní je částečně 

zrenovována a jsou tam velmi inspirativní prostory!!! Též muzeum atd. Pořádají se tam koncerty a 

různé akce. Je tam ohromný, no, něco jako sál, všude trámy, kámen. A co je hlavní, topí se tam. 

Přímo v sále (ona je to spíše velká prostora členěná pouze mohutnými opěrnými trámy, ze které 

dýchá tajemno) je malý výčep s možnou samoobsluhou. Tvrz má také velký napůl krytý dvůr, kde 

se občas něco děje. Hned vedle je obchod. Spojení buď autobusem, anebo do Lnář vlakem a pak 

asi 2-3 km pěšky nebo autobusem. Nebo do Blatné autobusem/vlakem a pak do Kadova. A 

samozřejmě autem. Kadov leží na silnici Lnáře (na hlavní silnici Plzeň - Č. Budějovice) - 

Horažďovice. Mají to pod palcem velice sympatičtí (na místní poměry až neskutečně) lidé. Jeden z 

nich je kamarád. Pokud bychom uvažovali o změně místa, myslím, že buď zdarma nebo za 

symbolický poplatek by to šlo domluvit v Kadově! Asi by se sehnalo nedaleko i ubytování a dalo 

dovézt jídlo. Ale to již by se muselo platit. Na tvrzi by se asi dalo bez problémů ve spacáku přespat 

Jen je všude zákaz kouření. Asi by se tam z umění dalo provozovat téměř vše, a třeba i současně, je 

to ohromný. Jo, a kolem rybníky, lesy, židovský hřbitov ve Slatině atd. Téměř krajina zaslíbená, 

Šumava na dohled. Takže zauvažujte, a když tak se prosím co nejdříve ozvěte. Luboš Vinš 

     P.S: Pokud by někdo stál o brigádu, na tvrzi by se též jistě našla. (Blatná, 3. 4. 2007) 
- L. V. (*1959) je básník a prozaik, žije v Blatné, působí jako soukromý učitel angličtiny a překladatel. 

 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* LITERÁRNÍ POLE WEBMAGAZÍNU ROZHLEDNA. 

 

     Od MARTINY BITTNEROVÉ: Přijďte bojovat na Literární pole! 

     S jarem 2007 přichází Webmagazín Rozhledna www.webmagazin.cz s novinkou pod názvem 

Literární pole. Toto literární kolbiště je připraveno stát se bitevním polem prozaiků i básníků, 

kteří se dosud ostýchali publikovat své verše, nebo je na jiných serverech odmítali. Povolené 

bojové prostředky: Z pohodlí svého domova po zaregistrování přezdívky či jména mohou autoři 24 

hodin denně vkládat své básnické i prozaické příspěvky. Mohou také hodnotit díla ostatních autorů 

a konfrontovat a tříbit tak své názory i literární schopnosti. Výhody publikace na Rozhledně: 

K hlavním výhodám patří jednoduchý redakční systém a rovněž dobrá společnost již zavedeného 

společensko-kulturního serveru, kde tvorba jednotlivce nezanikne jako na jiných volně 

publikačních serverech. Navíc pět nejaktuálnějších dílek z Literárního pole se zobrazí každému 

http://www.webmagazin.cz/
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návštěvníkovi ihned po načtení hlavní stránky serveru pod rubrikou Aktuální témata měsíce. Jedná 

se tedy o zajímavou možnost, jak upozornit na své verše či povídku, nebo i básnickou sbírku, či 

román formou ukázky. Jak se na Rozhledně zaregistrovat? Stačí vyplnit formulář na: 

http://www.webmagazin.cz/index.php?obsah=1, pak se přihlásit do systému a poté už publikovat 

nebo hodnotit a nebo jednoduše pouze číst. Kontakt: e-mail:  redakce@webmagazin.cz. (10. 4. 

2007)  
 

 
 

* MALÁ KNÍŽKA REMINISCENCÍ. 

 
     Od RADKY PROKOPOVÉ: Ahoj, vracím se k svému návrhu vydat prostřednictvím Ason-

klubu malou knížku - sbírku s názvem Reminiscence (?). Vyzvali bychom básníky k zaslání/ 

poskytnutí dvou básní – jedné vzpomínkové, z doby jejich dětství, a druhé básně současné. Pokud 

by byl malý zájem, mohly by tam třeba být u každého básníka 2 dětské a 2 současné. Dcera 

Hanička by doufám obstarala nějaké ilustrace. Myslím, že by se mohlo jednat o milý počin. A 

myslela jsem, že sbírka by třeba mohla sloužit  jako dáreček v dětských literárních soutěžích. 

Těším se na odpověď. Ahoj, Radka (Losiná, 27. 3. 2007) 
- R.  P. (*1970) je básnířka, absolventka VŠ ekonomické v Praze, žije v Losiné a působí jako soukromá učitelka 

angličtiny. 
 

 
* POEZIE NA DVORKU. 

 
     Od JIŘÍHO HLOBILA: Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s Ason-klubem plánuje na 

úterý 19. června 2007 v 16:30 hodin další, už tradiční večer s názvem Poezii na dvorku. Na 

malebném dvoře budovy Výstavní síně „13“ (Plzeň, Pražská 13) tedy opět zazní verše mladých 

plzeňských autorů v podání mladých plzeňských recitátorů a studentů pod vedením Jiřího Hlobila. 

Prosíme básníky, kteří mají zájem osobně prezentovat svou tvorbu, aby se v průběhu května 

přihlásili u J. Hlobila (tel.: 604 924 948), případně texty odevzdali v Ason-klubu. (25. 4. 2007) 

 

 

 

* PLZEŇSKÝ DENÍK HLEDÁ DOPISOVATELE. 

 
     Od PETRA DVOŘÁKA: V Plzeňském deníku se oblasti literární tvorby snad opět blýská na 

trochu lepší časy. Uvítal by proto šikovného spolupracovníka (třeba někoho s Ason-klubu), který 

by pravidelně, zhruba jednou za 14 dní, v rozsahu cca 20 řádek strojopisu a samozřejmě za 

honorář reflektoval pořady v Polanově síni, autorská čtení v Plzni, čerstvě vydané malé asonklubí 

knížky, zdejší úspěchy v literárních soutěžích apod. Místo by bylo také pro minirozhovor, 

miniprofil, fotografii, krátkou ukázku prózy či poezie apod. Zájem je samozřejmě pouze o 

publicisty spolehlivé a schopné. Najde se někdo? (březen 2007) 

 
* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: O láskách a Múzách, najmě literárních 
     

     „Byl pozdní večer, první máj,/ večerní máj, byl lásky čas…“ tím básník stigmatizoval pro české 

kraje květen za měsíc lásky. To ve starém Římě byl maius naopak měsícem těch věkem starších, 

úctyhodných, kteří spravovali republiku. Až následující měsíc iunius byl zasvěcen mladým, ale 

zase především těm, kteří rukou ozbrojenou dobývali sobě římskou slávu a byli nadějí státu do 

http://www.webmagazin.cz/index.php?obsah=1
mailto:redakce@webmagazin.cz
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budoucna. Ačkoli tedy římská etika city spíše zatracovala, přesto básník a zvláště lyrický byl i 

tenkrát člověk nutně láskou planoucí. Povolání i téma to zkrátka vždycky vyžadovaly. 

     Do borového či jiného háje však v Římě vodil svou lásku málokdo. Jen citlivý Horatius tam 

opěvá jednu ze svých početnějších slečen, které říká něžně po řecku Lalagé, Žvatlalka, protože na 

jeho vkus byla ta kráska příliš upovídaná (Neboť když jsem v sabínském lese písní/ Lalagu svou 

slavil a bezstarostně/ z cesty sešel, přede mnou bezradným se/ na útěk vlk dal/ netvor hrozný… 

Hor. Carm.I.22). Lalagé tedy není „fyzicky“ přítomna ani v tomto básnickém obraze. A čtenář by 

jistě moc rád věděl, zda byla alespoň přítomna ve „fyzickém“ životě básníkově. Ovšem kdo 

dneska ví, jak to s Horatiem bylo; sám se přiznává, že plál mocnou touhou „i k hochům útlým, 

děvám též.“ (Hor.Ep.IX) Lyrický básník má jistě mezi povinnými cviky vysnít si objekt své něžné 

náklonnosti. Lalagé snad přece existovat mohla, hlodá červík pokušení, když ji věkem zkušenější 

básník „přenechává“ jinému muži: 
 

…Po hroznu nezralém 

svou žádost potlač: barvitý podzim sám 

již záhy namodralá zrna  

zbarví ti do nachova. 

Pak sama se ti poddá; vždyť ubíhá  

čas dravý: léta, tobě jež ubere, 

ta přidá jí a s čelem smělým 

Lalage muže si vyhledá již, 

víc milovaná nad plachou Foloi 

i Chloris, svými sněžnými rameny  

se skvící…   (Hor Carm.V.5) 
 

     Jména básnických múz s malým m, jak je čteme ve sladkých verších, jsou ale jen málokdy 

jména pravá. Nešlo o ženskou čest; římský básník volil především jméno metricky vhodné do 

verše a pak cosi o dívce vyjadřující. Ovidius, básník, kterého za nemravně otevřené verše 

Augustus vykázal do exilu až na samý konec světa, má milenku Corinnu (zajisté od cor – srdce a 

snad inno vplouvám, čili „ta, jež se mi vemluvila do srdce“?). Do háje spolu nechodí, Corinna je 

doma „dobře“ střežena, takže je třeba uplatit dveřníka, komornou atd. Láska se odehrává zásadně 

v interiéru – ono by to při té vášnivosti uprostřed životem kypící metropole ani jinak nešlo. 

 

Hle, tu Corinna vchází, jen v košilku volnou se halí, 

dva jí prameny vlasů skrývají bělostnou šíj: 

proslulá Semíramis prý vcházela v ložnici takto,  

takto i Láis, již prý miloval kdekterý muž. 

Košilku strhnu: tak tenká mi v pohledu vadila málo – 

bránila se a chtěla košilku nechat si přec. 

Že však vedla boj tak, jako žena, jež zvítězit nechce, 

snadno jsem zvítězil nad ní – zradila sama svůj boj.  (Ovid.Amor. I.5) 
 

     Také Corinna prožije životní útrapu, která ji jakožto literární hrdinku přibližuje lidem-čtenářům 

– podstoupí potrat: Zatímco těhotné tělo chce troufale zbaviti plodu,/ leží teď Corinna mdlá, 

nejistá životem svým./ Podnikla tajíc to mně, tak veliké nebezpečenství,/ hněv si zaslouží ona, 

strach ho však odhání pryč. (Ovid Amor.I.13) A teď po těch staletích rozhodněte, zda to může být 

pravda, či jde o pouhopouhou básnickou licenci. 

     Rozhodně nejproslulejší je milostný poměr básníka Catulla a vdané paní Clodie, ve verších 

zvané Lesbie, tj. dívka z Lesbu, tedy podobná vášnivé básnířce Sapfó. V tomto případě asi nebylo 

třeba peripetie dohánět fantazií, soudíme-li podle historicky dobře doložené povahy jejího pana 
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bratra, je pravda úplně všechno: klamy na manžela, rozkousané rty, rozchody a milenci „natruc“, 

udobření a konečný, pro oba zničující rozchod. 
 

Když je u toho choť – ó jé, to mě Lesbie stírá; 

a on z toho má ještě hec, ten pitomec! 

Omyl, ty osle: v jejím mlčení by stálo 

Už nemám zájem – byla by nevinná… 

                                 jenomže takhle 

interes má (a ty smůlu, jak dosvědčím). A vrčí! 

Vždyť jenjen žhne – to proto tak skáče do řeči!  (Catul.83) 

 

     Ať už byly tyhle love story pravdivé nebo alespoň psané na základě intimních prožitků 

básníkových, anebo byly jen dobře vypočítanými tahy autora na mezilidské šachovnici hrdinů 

téměř argentinsko-seriálového ražení, jedno je jisté: i po těch staletích probudí i ospalý zájem o 

literaturu a prostě dobře se čtou. 
 

- 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. 

 
* 

PROČ, JAK, O ČEM A PRO KOHO PÍŠI 

 
* Od DAGMAR HERMANNOVÉ: Proč, jak a o čem? (píšu) 

     Tato anketní otázka (viz Listy Ason-klubu/Plž č. 12/2006) mohla působit i jako kapesník hozený 

do ringu lidem, kteří si odmítají navzájem rozumět. Jsme-li ve věku studentů, přemítáme, proč a o 

čem asi tak mohou psát starci kolem padesátky – jsou přece ve všem mimo mísu a už na druhém 

břehu. A opačně, sešlí věkem kolem padesátky dumají, proč a o čem mohou psát děti sotva 

odrostlé dětským střevíčkům, když o životě za hradbami universit, kolejí a mejdanů zatím nemohou 

vědět vůbec nic. Proto jsem se těšila, že se anketa chytne a že se něco dozvím a porovnám, ale čas 

běží a nic – jsem v tom sama. A ještě ke všemu mimo mísu, zpovídám se ze své psavé mánie 

z druhého břehu. 

     Proč píšete vy? A proč píšu já? Tuhle otázku jsem sama rozebírala mnohokrát, se stejným 

zaujetím, jako být, či nebýt. Také vím, že žiju, ale proč žiju? Svůj život jsem rozdělila na pětiny. 

Namlouvám si, že teprve končím třetí a možná, že jenom odmítám slyšet zvonění – už se přece kácí 

náš les. Začnu  DRUHOU PĚTINOU:  

     Je zajímavé, jaké množství mladých lidí se dnes věnuje psaní ať již prózy či poezie. Když to 

srovnám se svými studijními léty, tehdy na gymplu literatura mezi oblíbené předměty rozhodně 

nepatřila. Slohové práce byly upřímně nenáviděny a čtenářské deníky byly považovány za 

psychické týrání. Právě z tohohle prostředí vzešly moje první honoráře (a také poslední). Psala 

jsem totiž slohové práce na zakázku a přiznávám, že psát například patnáctkrát sloh na téma 

„Prázdniny u babičky“ patnáctkrát jinak, byla docela fuška, zatímco čtenářské deníky na zakázku 

mě bavily, psala jsem mnohdy obsahy z knih, které dotyčný spolužák vůbec nečetl, ale to bylo 

jedno, neboť i tak s každou knihou ve čtenářském deníku stoupalo jeho literární renomé. 

Pokoušela jsem se skládat i básně, když slavné básníky jsem absolutně obdivovala - úžasná 

klasika. I když básně jsem skládala tajně, přesto se to profláklo a vyneslo mi nemožnou přezdívku 

„Ofélie“. Možná souvisela i s mou určitou odlišností od ostatních. 

     Jdi do kláštera, Ofélie, jdi! 

     Moje matka ovšem podnět školy o mých literárních vlohách a hloubavé povaze ocenila slovy: 

„Jenže ty čmáranice tě nikdy živit nebudou, kdyby ses raději učila,“ a tak jsem se raději učila, pak 
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jsem raději nastoupila do práce, pak jsem se raději vdala a raději jsem měla děti. Bylo mně 

devatenáct let, a jestli Země vznikla z velikého třesku, v mém životě nastal naopak veliký psací 

útlum. Jak by také bylo možné uspořádávat na papír neartikulované výkřiky své traumatizované 

duše, když vedle mne v pravidelných intervalech vykřikovalo mimino a potom i druhé a třetí? Jak 

jsem vedle péče o správný život mohla naopak přemítat o zmaru a koketovat se smrtí? Každému 

garantuji, že se žádným druhem tvorby nejde dohromady, když se pachtíš loukou života jako Ferda 

Mravenec. Když jsem konečně vzala tužku do ruky znovu, bylo to už na znamení, že se můj život 

zcela vylidnil (je to dobře, nebo špatně?). Tolik prostoru najednou kolem a co teď s ním. K tomu 

čtyři nepřátele, z nichž každý mě frustroval jinak: jaro, léto, podzim a zimu. 

     Tak ksakru, proč píšu? Snad proto, že život každého z nás má určitou vypovídací hodnotu, a 

také proto, aby svět naší generace nebyl převálcován úplně beze stop? Snad proto, že papír a 

tužka je úžasná relaxace, umožní ti sdělit pravdu tak, jak ji vidíš, zatímco mluvené slovo musíš 

přizpůsobit  tomu, co se chce slyšet? Možná, že o tužku jsem opřena jako o berličku v prostoru, 

kde už se nemůžu opřít o nic jiného, a kdybych měla romantické sklony, řekla bych, že budu prostě 

psát tak dlouho, dokud udržím tužku na poslední sbohem. Naštěstí nemám. 

     Skončím PRVNÍ  PĚTINOU: Svou první básničkou, což bylo ještě v mateřské školce. Neuměla 

jsem číst, ale vymýšlet si ano. Jako charismatická holčička jsem byla též vybrána k účinkování na 

školní besídce pro maminky k svátku. Hrálo se, zpívalo, přednášelo, mašle ve vlasech. Přednesla 

jsem jen první sloku pečlivě naučené básničky. Tu druhou jsem vymyslela úplně jinak, ale nikdo si 

toho nevšiml, jen paní učitelka. Přede všemi mě pohladila po hlavičce. 

     „Tys to zapomněla, viď, ale to nevadí, říkala jsi to moc hezky.“ 

     Potlesk. 

     „Nezapomněla jsem to,“ řekla jsem vzdorovitě. 

     „Ale říkala jsi to jinak, než to mělo být – nebo to byla jiná básnička?“ 

     „Tamto byla jiná básnička,“ řekla jsem, „pro jiné maminky. Já jsem řekla svoji básničku, pro 

svoji maminku.“ 

     „Aha, tak to je něco jiného,“ pochopila paní učitelka. „Bylo to opravdu hezké a tvoje maminka 

má jistě radost.“ 

     Potlesk. 

     Bylo tam hodně maminek, babiček i tet. Zaslechla jsem v tom šumu: „To je ale šikovná 

holčička,“ jak se děti rozběhly ke svým maminkám s vlastnoručně vyrobenými srdíčky. Jediná 

maminka tenkrát chyběla. Ta moje. D. H. (Plzeň, 6. 4. 2007) 
- D. H. (*1945) žije v Plzni, píše básně a jiné drobné formy, je pravidelnou čtenářkou Plže. 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* IVO FENCL: JAK JSEM PSAL SMÍŠ 

     Nevím proč jsem si před lety, když přišel učit do Plzně, zafixoval, že má dr. Novotný patent na 

rozum. Ale je to tak a velice na něj stále dám. A nebudu tu moc „obhajovat“ svou poslední knížku, 

ale chybí tam – mimo jiných věcí – úplně zakotvení toho Ivana. Tedy toho manžela té Ivany. Není 

tam vysvětleno, z čeho (tedy kromě „její“ pošty) žijí a co on vlastně dělá… Vytkl mi to i kritik Jan 

Nejedlý. Jenže to právě bylo ve třetím dílu. Tam až jsem si Ivana „šetřil“. Protože tam najednou 

vidíme, že on taky, aspoň částečně dělá „u pošty“, protože… On to zkrátka všechno rozváží avií. 

Po vsích - okolo Plzně. A jednou, když má Ivana volno, vezme „na výlet“ i ji a děti. Jedou až do 

Bezvěrova. Což jsem popsal podle vlastní zkušenosti. 

     Dobrák Novotný mi ovšem řekl: „Když třetí díl neškrtneš, kniha – třeba – nevyjde.“ Nevím už, 

zda tam bylo i to „třeba“, ale to je jedno. 
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     Přečetl jsem si tedy trochu zoufale třetí díl, kde to jedině začalo být „akční“. Tj. jízda k tzv. 

bezvěrovskému jezírku. Krajinou. Od rána, od tmy, po celý den. A fakticky to byla jízda zabíjející 

tři mouchy. 1. Pracovní jízda, 2. Rodinný výlet (tenkrát to snad i bylo možné realizovat, nevím, ale 

i kdyby ne, tak jsem chtěl - možná - vytvořit „něco trochu svobodomyslnějšího“. 3. Odklizení té 

mrtvoly (dali ji do jednoho balíku) - do onoho jezírka (existuje), které připomíná kráter. Ivana totiž 

na konci 2. dílu zastřelila (mimochodem, u pošty jsme měli služební pistole) jakéhosi obtížného… 

Koho, vlastně? Jak já to chápu, ten Lavrentij je hlavně symbol. Nejde fakticky o člověka. A že je 

revizor, to snad lze chápat jako drobnou provokaci (i pro nalákání několika čtenářů), ale 

FAKTICKY Ivana zastřelila NEGATIVNÍ nebo vůbec neexistující část Lorence, který to celé 

vypráví… 

     Dnes knížka končí nesmyslem: Tak ho zakopali na zahradě. Kdyby to byla „obluda bez 

občanky“, nikdo by ji nehledal, samozřejmě. Ale… Je to divné. V původní verzi to bylo jinak. Tam 

ho pracně vezli k tomu jezírku. Ale když ho hodili do vody, „zabublalo to“ a začaly se dít věci. 

Vyloženě fantaskní. Bytost se na určité úrovni dostala do křížku s Lorencem-vypravěčem, měnila 

se… Atd. Což by možná skousl leckterý čtenář fantasy, ale možná to opravdu bylo „už příliš“. A 

Vladimír Novotný to chtěl odstřihnout pryč v podstatě oprávněně. Koneckonců, i ta cesta z Plzně 

do Bezvěrova byla už trochu nastavovaná kaše. Nějaké popisy krajiny, to jo, a duch poletuje za 

ávií, ale... Nakonec… S klidným srdcem jsem to celé škrtl. 

     Ale udělal jsem jednu chybu, nejméně. Měl jsem - někam dopředu - přidat odstaveček o Ivanovi. 

Čím je, a tak. No, a také ty jejich děti byly ve třetím díle více sledovány, ale to už bylo vyloženě 

banální, asi, a navíc. Zato ta absence faktů okolo Ivana tam stále je. 

     2. V podstatě bych to odvyprávěl asi takhle. Ivana štvalo, že Lorenc běhá za Ivanou. Jednou mu 

jakýsi démon (nebo člověk?) naznačil, že ho Lorence zbaví. Přijal Ivan tuto nabídku „ďábla“? Z 

textu to nevyplývá. Ivan pouze na jednom místě říká Ivaně, že nabídku nepřijal, ale „blázen“ 

realizoval zastřelení Lorence stejně. A na vlastní triko. Ale my nevíme, zda Ivan nelže. Zastřelení 

Lorence je hned na začátku, v tom je zápletka a matný prvek detektivky. Nevíme, kdo střelil. Pak je 

ta „předehra“, což není pseudopoezie, ale beletrizovaná „literatura faktu“ alias výpisky z asi 

třiceti knížek, kde lidi a lékaři vzpomínali, co (prý) zažili ve stavu klinické smrti, tedy než se vrátili. 

Neříkám, že tomu věřím, ale vybral jsem to nejpravděpodobnější. No, a pak následuje svým 

způsobem hodně řídký děj provázený hodně utlumenou erotikou + nějaké ty myšlenky a alegorie 

do toho. Tak např. pomyšlení, jak se asi-určitě cítí různě nemocní a hendikepovaní. 

     A mimochodem, vylíčení světa prostupujícího náš svět je převzato ze dvou povídek H. G. 

Wellse. Ale já také cituji z Wellse celý odstavec a uvádím to. Takže to považuji za regulérní. Potom 

je tam třeba taky naznačena myšlenka, že by Lorenc chtěl „aspoň“ kamarádit s celou Ivaninou 

rodinou, ale nejde ani to, jak vidno, jako to často nejde ani ve skutečném životě. 

     Za další podle mého zajímavou myšlenku považuji chvíli, kdy si Lorenc představuje, že KDYBY 

znal Ivanu už ze školy, tak by s ním teď, „na stará kolena“ aspoň kamarádila, jenže smůla, poznal 

ji „pozdě“, nemají společné dětství a... Nezajímá ji. Po celý román se jí přesto různě snaží 

přiblížit. Marně, jak to v životě taky bývá. 

     V určité chvíli je taky naznačeno, že Ivana asi nebo určitě otěhotněla. Otázka zní: Chce se stát 

Lorenc novým člověkem uvnitř jejího potomka A JE TO JENOM NA JEHO vůli? Nebo tohle 

příroda (či někdo „nahoře“) zařizuje jaksi automaticky? Každopádně nakonec poletování 

(konečně) končí a on se tedy asi dostane do toho jejího dítěte, a tak – aspoň v tom celkovém pojetí 

platonické lásky – „to bude mít vlastně nejlepší“. 

     Samozřejmě, že se první nabízelo, aby se „vtělil“ do jejího syna (už třetího)… Ale když jsem si 

uvědomil, jak se celou dobu chová jemně (což má důvod: jako duch ani jinak nemůže), tak mě 

napadlo, že se vlastně vtělí do holčičky. Přičemž potenciální druhý díl by vyprávěla už ona a byl by 

to zcela normální a realistický příběh pohledem dítěte na rodiče a svět. 
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     A že byla kdysi, v minulém životě, nějakým Lorencem, to by si už pamatovala jen v záblescích. 

Zatím jsem ale o tom příliš neuvažoval a momentálně to ani nevypadá, že to někdy napíšu. To je 

nakonec možná jedno. Tak to třeba někdy napíše někdo jiný. (Starý Plzenec, 12. 4. 2007) 
- I. F. (*1964) je básník a prozaik, žije ve Starém Plzenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 5. 2007. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 

 

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

KONTAKT: 

Ason-klub o. s. při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

tel.: 378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

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