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

Čech. Ročník XVI, 2007, letos Listy č. 6 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 124) z 23. 5. Stran 20, 
náklad 600 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 6/2007 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Ze sporů s jinými vytváříme řečnické umění,  

ze sporů se sebou samými poezii.  
 

(W. B. Yeats) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JADRANU. Na čtvrtek 26. 4. 2007 

v 18:00 hodin bylo naplánováno další společné posezení Ason-klubu, ale komplikovaná pracovní 

situace tentokrát nedovolila Heleně Šlesingerové to jako obvykle aktivním autorům připomenout 

pomocí e-mailu a SMS. Připravila se radši na nejhorší: že možná vůbec nikdo pozvánky 

v asonklubích Listech nečte a možná vůbec nikdo tedy nebude zabořený v Jadranu v polštářích…? 

Když dorazila, byla upřímně překvapená. Zabořeni (ne zbořeni) tam byli už nejméně čtyři a kdoví, 

třeba právě bořili zaběhlé literární postupy…  Po stole kolovalo poslední číslo časopisu Psahlavci, 

které se stejnojmenným literárním klubem v Chrudimi vyměňujeme za Plže, a taky dubnové vydání 

Občasníku Zory Šimůnkové. Irena Velichová v rámci své funkce v Ason-klubu (v našem výboru je 

styčnou důstojnicí pro kontakt s literárními kluby Slovenska) se právě chystala na cestu do Trnavy a 

pro zahraniční přátele převzala těžkou igelitovou tašku plnou Plžů a malých knížek z posledního půl 

roku. Lubomír Mikisek litoval, že letos nebude moci navštívit festival Literární Vysočina v 

Chotěboři, a těšil se na příští ročník. Milana Čechury a Jiřího Č. Ulricha jsme se vyptali na 

zážitky z Večera přiměřených depresí v pražské kavárně Obratník. (Pikantní fotografie od Zory 

k nám dorazily po internetu!) Neméně zajímavá byla i dvě svatební alba básníka Daniela Mikeše. 

Po dlouhé přestávce nás přišel pozdravit Vladimír Bidlo Průcha s přítelkyní Lenkou Blažkovou a 

moc hezky jsme si popovídali také s básnířkou Vladimírou Brčákovou – o diplomové práci a 

literárních vědcích plzeňské univerzity. Radka Prokopová nám svým příchodem udělala radost a 

snad jsme se jí nedotkli příliš časným hromadným úprkem. Marek Velebný vše zdokumentoval a 

pro zájemce vystavil na stránkách http://sweb.cz/MVelebny/setkaniasonklubuduben2007/zacatek.htm.  

http://sweb.cz/MVelebny/setkaniasonklubuduben2007/zacatek.htm
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* ASON-KLUB NA JIČÍNSKÉM POETICKÉM JARU. O víkendu 18. – 20. května 2007 se 

díky Literárnímu spolku (LiS) při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně uskutečnilo v pořadí už druhé 

Jičínské poetické jaro. Západní Čechy na něm reprezentovali tentokrát Markéta Irová s přítelem, 

Marek Velebný, Simona Váchalová a Irena Velichová… 

 

     Od MARKÉTY IROVÉ: Poetický Jičín 2007: 

     Všechno je jednou poprvé, se říká, ale dojmy z nové zkušenosti mohou být rázu rozličného, od 

zklamání a nenaplněného očekávání přes nic-moc-extra-ale-dobrý pocit, až po naprostou euforii 

z prožitého. V souvislosti s Jičínským poetickým jarem, jehož poslání je většině z vás určitě jasné, se 

ke mně dostavil poslední z dojmů, tedy euforie, nadšení ba snad i překonání už tak ideálních 

představ o podobných akcích. A ještě dnes, dva dny po návratu do sice sluncem zalitého, ale přeci 

všedně se odvíjejícího života mě oblažují vzpomínky na uplynulý víkend. 

     Dosud jsem se obávala účastnit se ChoPoJů, Martinů, Vysočin či Prostějovů, protože bývám 

pesimista (nebo zbabělec?) a bojím se zklamání. Zklamání v jakém smyslu? To je těžko vysvětlit, a 

pak, řeč byla o euforii a té se chci nadále věnovat. 

     Odmyslím-li tedy dvě úmorné, čtyři hodiny se vlekoucí cesty do a z Jičína, nic jiného nemělo 

chybu. Samotný Jičín je úchvatné město, kde se chtě nechtě probudí láska k vlasti. Malebné 

centrum, útulné hospůdky i hotýlek, zámeček, kašnička… zkrátka Čechy jako fík. Krásné, 

jednoduché, rozkošné. A třebaže nedám dopustit na Kalkatu, na Dublin či Edinburgh, v jarním a 

navíc poetickém českém Jičíně mi všechna ta velká jména přišla ještě vzdálenější, než ve skutečnosti 

jsou. Jičín (stejně jako Krumlov například) je přesně to město, kde vážně pochopíte Honzu na peci. 

Ale samozřejmě, dokonalé počasí, můj přítel a poetická atmosféra se hodně podepsali na půvabu 

města.  

     Musí to být velké sousto postarat se o třiceti- až čtyřicetičlennou bandu básníků, tím spíš, jsou-li 

z různých končin Čech, Slovenska a dokonce z Polska. Navíc byl přítomen, když ne přímo zástupce, 

tak alespoň duch Lužických Srbů, zprostředkovávaný panem Milanem Hrabalem z Obce 

spisovatelů. Pan Matuszkiewicz (za psanou podobu jména ruku do ohně nestrkám), přijel 

užnevímodkud z Polska a hned první večer velmi zapáleně hovořil o polské poezii a situaci básníků 

vůbec. Bohužel, polsky umím asi tak jako rusky, tj. občas zachytím slovo nebo i celou větu 

(jednoduchou), ale sdělení ve výsledku stejně nerozumím, takže v reakci na nepochybně zajímavé 

povídání zklamu. Paradoxně jsem lépe rozuměla lužické srbštině v přednesu pana Hrabala a ta 

poezie mě zaujala. Nevěřila bych, že hybrid slovansko-germánský může být tak libozvučný. 

     Ale zpět k tomu velkému soustu. Bylo nás tam tedy požehnaně a přesto pan Václav Franc (vrchní 

organizátor), Prochor a jiní se jím nezadávili. Naopak, pěkně si to mezi sebou naporcovali a každý 

snědl, co měl. Není tedy nemožné dělat velké věci, říkám si, vezme-li si je na bedra třeba pět, šest 

nebo i víc zapálených lidí a ne pouze jeden nebo dva. 

     Od počátku do konce všechno perfektně klaplo. Přivítání bylo milé, zázemí dokonale zajištěné, 

pohostinnost obrovská, program a jeho časová organizace výborné, závěr akce promyšlený a 

rozloučení srdečné. Prospěl s vyznamenáním. Za nejvydařenější na celém programu považuji samo 

jádro akce, a sice recitaci v námi zvolených bodech pochodové trasy. Když jsem před odjezdem 

doma líčila, co se bude dít, a s nadsázkou jsem říkala, že si vyberu strom nebo patník a u toho 

zarecituji, netušila jsem, že nadsázka to vůbec nebude. Míst k přednesu bylo na výběr opravdu 

mnoho a ještě v rámci nich jste se mohli postavit nebo si lehnout nebo cokoliv, dle libosti. Já jsem 

mluvila v parku, Marek v takovém altánku a jiní třeba ve sklepě nebo na dvorku nebo u „trafiky“. 

Nejúžasnější ovšem byl přednes místního Prochora, který přednášel doslova za pochodu a to přímo 

v jedné z hlavních ulic centra. Bylo fantastické pozorovat lidi kolem, kteří koukali se zájmem, 

s úsměvem, nevěřícně i lhostejně. Jediným trochu negativním dopadem této šňůry básní (a povídek) 

bylo to, že v závěru už asi nikdo nevěděl, co kdo a kde říkal. Slova splynula, a proto tady ani nebudu 

pokoušet reakce na jednotlivé projevy. Vím jen, že někteří mě oslovili velmi, někteří míň a někteří 

vůbec (a sem spadají hlavně ti, kteří pro hluk aut nebo pískot vlaků nebyli ani slyšet). Sobotní 

závěrečný večer byl neméně vydařený. Ve velmi příjemném podniku se konala večeře, které 

předcházel dramatický přípitek… 
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     Jak už jsem psala, rozloučení bylo srdečné, a ačkoliv jsem se s jednotlivci nijak blíže 
neseznámila a spíše jsem – jako většinou – zaujímala pozorovatelskou a zdánlivě nezúčastněnou 
pozici, při posledních ahoj a nashle mi bylo úzko. A proč? To je jednoduché. Končil se krásný, na 
zážitky bohatý víkend v krásném městě, s krásnými lidmi, které i přes různost pohledů a přístupů 
spojuje (aktivní!) zájem o tvorbu a literární dění. Aktivní s vykřičníkem je tu záměrně, protože 
z jičínské perspektivy je náš plzeňský literární život čím dál tím pasivnější. Jistě, se svou takřka 
nulovou iniciativou a účastí v Asonu jsem z posledních, kteří mají právo kriticky se ozývat. Jenže 
Jičín mi pootevřel oči, když zástupci spolků (zejména těch slovenských) s elánem líčili svou činnost 
a pochvalovali si kooperaci svých členů. Až jsem se zarděla při slovech pana France, který o nás 
plzeňských hovořil s respektem a nadšením, protože věří, že velké množství členů dělá velké věci a 
plodí velké lidi. Ano plodí, ale také je ztrácí, viz Tomáš Kůs. A velké věci? Ty zas odešly s tahouny 
typu Milana Šedivého a Vládi Hřebíčka, nebo i Katky Sachrové. Milan sice nadále zůstává, ale už 
samozřejmě nemůže napůl z Prahy a napůl z Teplic táhnout tu naši káru. Nevím, co hanlivého 
Tomáš přesně napsal, ale pokud něco v tom smyslu, že se tu nic neděje, pak měl pravdu. Že tomu 
nepomohl a raději utekl, je věc druhá. Je ale vážně potřeba se probrat z již několikazimního spánku, 
protože zatím ještě (alespoň „venku“) máme dobré jméno a je na čase znovu si ho zasloužit.          
Markéta Irová (Plzeň, 22. 5. 2007) 

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

anglický jazyk). 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Jičín podruhé: 
     Se Simonou jsem dorazil do knihovny něco před 20:00 hod. Po přivítání bylo nabídnuto 
občerstvení formou rautu zajištěného specializovanou firmou. Neoficiální večer byl zpestřen 
příspěvkem pana Milana Hrabala z Obce spisovatelů o jeho jazykovědném pobytu v německé Lužici.  
     Na vtipný referát navázala kuloárová část večera, kdy se utvořilo několik skupinek diskutujících. 
Každý zástupce klubů pak řekl pár slov o klubu a jeho činnosti. Pokoušeli jsme se i zpívat při kytaře 
a pianu. Mathej a holky předvedli trochu tanečních variací. Později se mi zželelo Jankovy prázdné 
sklenky od vína a chopil jsem se otevření další láhve Rulandského.  
     Ráno jsme si prohlédli panely s výstavkou o LISu – Jičínském literárním spolku. Akce byla 
slavnostně zahájena Václavem Francem a Janou Benešovou. Zazněly ukázky tvorby přítomných 
národů, tj. slovensky, polsky a česky. Češtinu zastupovala naše Markéta.  
     Jako při minulém poetickém jaru přinesl Prochor mapu Jičína a začal nás seznamovat s historií 
města. Ukazovátkem prezentoval jednotlivá zastavení, kdy se účastníci hlásili o místa svého 
vystupování. Při zapichování značek do mapy asistovala Simona.  
     Poetický výlet začal před knihovnou ve 13:00 hod. společnou fotkou, zpěvem a Jankovou 
povídkou. Šli jsme přes městskou pěší zónu, kde četl Prochor, dlouhou alejí k Valdštejnově Lodžii. 
Zde bylo klidnější místo k autorským čtením. Vystupovalo se venku, například pan Jindra,  vevnitř i 
ve sklepení. Tam excelovali pan Musílek a Mathej. Na schodech jsme ještě udělali další společnou 
fotku a v zahradě pod schody si trochu odpočinuli. Zde vystupovaly mj. Markéta a Simona. Ještě se 
šlo k zamřížované poustevně, kde svůj vtip i důvtip ukázali Petr Šrank a pan Hrabal. Směrem do 
města jsme se alejí vraceli přes vrch Čeřovka s romantickou rozhlednou. Zde jsme si například 
vyslechli poutavé čtení povídky Václava France. Na louce pod rozhlednou četli pan Chocenský a 
Payne.  
     Po krátkém odpočinku jsme se po 18:00 hod. slavnostně sešli v restauraci Lucie. Obdivuji, jak se 
účastníci ze slunného výletu proměnili v elegantní dámy a pány. Posezení s večeří osvěžil pan Teslík 
opileckou scénkou a jako překvapení dorazila ještě Irenka. Pomyslnou štafetu akce převzal opět 
Martin se svou poetickou jesení, na kterou nás členové martinských klubů pozvali. Po odchodu 
z restaurace nám dal ještě Václav před knihovnou školení z otevírání zámku dveří a Mathej vylezl 
po vzoru Jeníčka na lampu veřejného osvětlení a ukázal cestu k blízké diskotéce. Zde jsem vedle 
dalších tanečníků předvedl své soukromé „Bailando“ pro obveselení přítomných. Nedělní 
dopoledne jsme využili k dojídání sponzorského občerstvení, k výměně kontaktů a prohlížení fotek 
na Mathejově notebooku. M. V. (22. 5. 2007) 

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

momentálně je zaměstnán v pekárně Intersparu. 
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* 

LISTOVÁNÍ 
 

* V polovině května požádala o ukončení členství v Ason-klubu Jitka Koucká (*1986) z Ostrova 

nad Ohří. Vedly ji k tomu hlavně studijní důvody a těžká životní situace, která ji v posledním roce 

téměř připravila o literární inspiraci. Pochopitelně chápeme a přejeme Jitce v životě všechno 

nejlepší.  
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* 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.  

 

* V úterý 19. června 2007 v 19:00 hodin Vás neprofesionální divadelní soubor AMCETH zve do 

Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na premiéru hry Lvice z Akvitánie. Výpravný historický 

kus o ženě toužící po slávě a moci na motivy stejnojmenné knihy Tanji Kinkel napsal a režíruje 

František Zatloukal. V hlavní roli Irena Velichová, dále hrají členové Ason-klubu Daniel Mikeš, 

Marek Velebný, Jiří Č. Ulrich aj. Druhou hlavní roli drsného krále Jindřicha II. hraje 

charismatický František Zatloukal. 

 

* V pátek 22. června 2007 v 19:00 hodin Vás neprofesionální divadelní soubor AMCETH zve do 

Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na reprízu hry Lvice z Akvitánie. Kdo jste zmeškali 

premiéru, přijďte se podívat na herecký koncert Ireny Velichové a Františka Zatloukala! 

 

* Ve čtvrtek 28. června 2007 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do Kulturní kavárny 

Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na další společné posezení mladých a nezavedených autorů západních 

Čech a jejich přátel.  

 

* 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 
 

* CENA JIŘÍHO ORTENA 2007. Nakladatelství a vydavatelství Mladá fronta, a. s. Praha a 

Hlavní město Praha (které přispívá finanční částkou pro vítěze) vyhlašují nový, letos už XX. ročník 

Ceny Jiřího Ortena. Cílem soutěže je podporovat mladou českou literaturu. Tato cena se uděluje 

autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, přičemž autorovi nesmí být 

v době dokončení díla více než 30 let, dílo nesmí být v době nominace starší pěti let. Podmínkou je 

knižní vydání díla nebo alespoň otištění jeho podstatné části v časopise během posledních 12 

měsíců před uzávěrkou soutěže. Autory a jejich díla mohou do soutěže nominovat nakladatelé, 

veřejné knihovny, redakce časopisů, novin, rozhlasu, televize a rovněž instituce, které se zabývají 

podporou literatury a jejím šířením. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení autora, jeho datum 

narození, adresu (e-mail), název díla, měsíc a rok vydání, jméno, adresu a e-mail nakladatelství a 



 5 

rovněž jméno, adresu a e-mail toho, kdo nominuje. Písemné nominace a 5 exemplářů díla je třeba 

zaslat do 30. června 2007 na adresu: Mladá fronta, a. s., marketing/ divize knihy, Mezi Vodami 

1952/ 9, 143 00 Praha 4 - Modřany, bližší informace na e-mailu: kavalirova@mf.cz, tel.: 225 276 

458 (MgA. Zuzana Kavalírová), www.mf.cz (na webových stránkách je ke stažení formulář 

přihlášky), www.bookcafe.cz. Finanční odměna vítězi činí 50.000,- Kč (před zdaněním). Mezi 

laureáty patří např. Michael Viewegh, Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Radek 

Malý, Marie Šťastná, Kateřina Kováčová a v loňském ročníku Marek Šindelka. 

 

* DOPIŠTE IVANA KLÍMU 2007. Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Český 

rozhlas Region a Deník Vysočina ve spolupráci s organizátory 17. Podzimního knižního veletrhu 

vyhlásily také v letošním roce literární soutěž pro autory bez omezení věku, tj. pro děti i dospělé. 

Tentokrát je úkolem dopsat povídku Ivana Klímy, která se odehrává na Podzimním knižním 

veletrhu v Havlíčkově Brodě, vymyslet přiléhavý název a poslat dílo na adresu: 

soutez@kkvysociny.cz. Povídku můžete pojmout jako detektivku, milostný příběh, satiru, 

psychologickou prózu aj. Připojte jméno a příjmení autora, adresu, e-mail či telefon. Uzávěrka je 

30. června 2007. Porota složená z knihovníků, nakladatelů, redaktorů a novinářů kraje Vysočina 

vybere deset nejlepších prací a z těch pak Ivan Klíma sám určí tři vítěze. Hlavními cenami jsou dva 

zájezdy v hodnotě 10.000,- Kč, kolekce knih v hodnotě 5.000,- Kč a oběd s Ivanem Klímou. 

Vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční v sobotu 6. října 2007 v salonku Kulturního domu 

Ostrov v Havlíčkově Brodě. Vítězné práce budou publikovány ve veletržním katalogu a v Deníku 

Vysočina a vysílány v Českém rozhlase Region. Podrobné informace najdete rovněž na stránkách 

http://www.kkvysociny.cz/modul_akce/soutez_klima.aspx, www.hejkal.cz.  

 

Úvodní text Ivana Klímy (Název - doplní soutěžící)  

     Tvořit básně jistě není jednoduché, píše je sice kdekdo, ale málokdo to doopravdy umí. Lidce 

však verše táhly hlavou, přepadaly ji zrána, sotva se vzbudila, stejně jako když se vydala do školy a 

procházela parkem, napadaly ji (poněkud sklíčené) dokonce i během hodin matematiky, zato večer 

před usnutím se zjevovaly ty nejpěknější, protože během den se vytříbily, zbavily vší falešnosti a 

dosáhly naprosté pokory. 

     Lída si je zapisovala pouze tehdy, když se jí zdálo, že už je opravdu zbavila všeho balastu, a ony 

jsou čisté… Čisté jako co? Jako křišťál, jako studánka v lese, jako jarní nebe, jako panenství? Ne, 

to všechno se omlelo už v obrozenských básničkách a opakovalo v nesčetných šlágrech. Tedy: když 

byly čisté, jako umí být jenom poezie. 

     Básněmi zaplnila celý sešit (básně, připadalo jí, se mohou psát pouze na papír, nikoliv do 

počítače), vymyslela i název: Výkřiky, ale nevěděla, co s verši počít. Některé sice věnovala matce, 

bratrovi a svému příteli Koníkovi, jenže ti o tom netušili, a dát jim sešit k nahlédnutí jí připadalo 

nevhodné. (Navíc její Koník se zajímal o koně asi milionkrát víc než o poezii, a když mu zbyl čas, 

četl leda knihy o ekonomii, takže mu někdy říkala Ekoník.) 

     Pak se jí zdál sen: odjela se svými Výkřiky do Prahy, navštívila nakladatelství Horymír a básně 

tam nabídla. Sny považovala za prorocké anebo aspoň za šepot vlastní duše (slovo duše ovšem do 

poezie nepatří, je omleté, ale v mysli se mihnout smí). Libuše si našla adresu nakladatelství 

Horymír a rozjela se tam. 

     Pan Horymír byl muž, který by mohl aspoň podle věku být jejím otcem, ale jestli také opustil 

svoji ženu a své děti, se ho nezeptala, jenom špitla, že napsala sbírečku básní, kdyby ho to trochu 

zajímalo, nechá mu ji tady. Pan Horymír se na ni podíval, jako se dívával její kocour, když mu 

nabízela tlusté od šunky, a řekl, ať mu ty veršíky tedy nechá. Převzal štítivě sešit a zeptal se, co dělá 

dneska večer. 

     Jel jí za hodinu vlak, takže večer, jak doufala, už bude doma. S tím se rozloučili. 

Měsíc o něm neslyšela a už si byla jistá, že o něm nikdy neslyší, ale pak od něho přišel dopis, jemuž 

ani nechtěla uvěřit. Pan Horymír jí nadšeně sděloval, že už roky nečetl tak skvělé, tak originelní, tak 

procítěné, tak naprosto nezapomenutelné verše. Okamžitě Výkřiky vydává, do deseti dnů by knížka 

mohla být vytištěna, a on ji chce vystavit jako svoji nejskvělejší novinku na knižním veletrhu v 

http://www.mf.cz/
mailto:soutez@kkvysociny.cz
http://www.kkvysociny.cz/modul_akce/soutez_klima.aspx
http://www.hejkal.cz/
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Havlíčkově Brodě. Bude k tomu potřebovat její fotografii, kterou hodlá umístit nejen na obálku 

knihy, ale zvětšenou na stěnu svého stánku. Na veletrhu s ní také podepíše smlouvu, i když, s tím 

jistě ona počítá, za verše se neplatí vůbec nic a za skvělé verše se platí ještě méně, protože lidé 

verše nečtou, a pokud je omylem koupí, tedy jen ty úplně mizerné. Ale pan Horymír se těší, že ji na 

veletrhu uvidí a předá jí dvacet autorských výtisků. 

     Veletrh začínal přesně za čtrnáct dní. Poslední noc před tou slavnou událostí Lída vůbec 

neusnula. Podařilo se jí přemluvit Koníka, aby na přehlídku knih zašel s ní; o své sbírce veršů mu 

nepověděla, nedovedla si představit, co jí řekne, jen si stále znovu představovala, jak stanou před 

stánkem nakladatelství Horymír, ona si vezme z pultu jednu z kupy svých knížek a napíše na titulní 

stránku úplně nové verše, které věnuje svému miláčkovi. Miláček Koník, měl na ni čekat před 

vchodem.  

     Když se blížila veletržní hale, najednou na ni nalehla podivná tíseň, která se rychle měnila v 

neblahou předtuchu. Všimla si, že před kioskem s novinami postávají podivní chlápkové, všichni 

drží v rukou noviny a něco si v nich se zájmem, anebo snad s úžasem čtou. ... max. 2 normostrany 

dopíší soutěžící… 

 
 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2007.  Muzeum Blansko vyhlásilo jubilejní 

XXXV. ročník literární soutěže Františka Halase. Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku 

od 15 do 35 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované verše, psané na stroji nebo počítači, o 

max. rozsahu 12 básní, ve čtyřech vyhotoveních. Uzávěrka je 30. června 2007. Adresa: Muzeum 

Blansko, Zámek 1, 678 26 Blansko, e-mail: lsfh@centrum.cz, http://lsfh.bloguje.cz. Zásilku 

viditelně označte heslem „HALAS 2007“. Texty bude hodnotit odborná porota, která určí vítěze a 

navrhne též nejlepší práce či úryvky k otištění bez nároku na honorář. Výsledky budou vyhlášeny 

v říjnu 2007. 

 

* O NEJLEPŠÍ BÁSEŇ/BÁSNICKÉ DÍLO ROKU 2007. Společnost přátel mladé poezie, česko-

rakouský spolek na Moravě, vyhlásil soutěž o nejlepší báseň/básnické dílo roku 2007. Soutěž je 

určena mladým autorům do 26  let. Lze zaslat verše o max. rozsahu 5 stran strojopisu. Uzávěrka je 

31. srpna 2007. Adresa: Společnost přátel mladé poezie, Nálepkova 3, 637 00 Brno, e-mail: 

spmp@email.cz, www.spmp.ic.cz. Práce bude hodnotit odborná porota ve složení básník Jiří 

Červenka, divadelní režisér Ivo Krobot a dramaturg Ivan Němec. Nejlepší příspěvky budou vydány 

v almanachu. 

 

* TÝNIŠŤSKÝ LITERÁRNÍ PARNAS 2007. KC Týniště nad Orlicí, DDM Sluníčko, DS Jirásek 

- skupina Temno, kulturní komise při MěÚ a starosta města Týniště nad Orlicí vyhlašují v rámci 

Týnišťského divadelního podzimu VIII. ročník literární soutěže Týnišťský literární Parnas. 

Soutěž je určena neprofesionálním autorům z celé České republiky a bude hodnocena ve věkových 

kategoriích: a) 15 až 18 let, b) 19 až 25 let, c) nad 25 let. Lze zaslat poezii a prózu, v každém žánru 

max. 3 dosud nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené práce, psané na stroji nebo počítači, 

v pěti vyhotoveních. Soutěž je anonymní. Příspěvky nepodepisujte, pouze sešijte a očíslujte 

jednotlivé stránky každé práce. Do obálky k textům přiložte lístek se jménem a příjmením, datem 

narození, písmenem soutěžní kategorie a ofrankovanou obálkou s Vaší adresou (čitelně, hůlkovým 

písmem!). Uzávěrka je 31. července 2007. Adresa: Jitka Březková, Na Střezině 345, 500 03 

Hradec Králové, e-mail: stlp@volny.cz.  Porotci hodnotí práce stupnicí bodů 0 – 100 a prý nejprve 

hledí na zajímavý obsah, až poté na čistotu slohu a formy. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené 

s literárním seminářem a čtením vítězných děl se uskuteční v sobotu 3. listopadu 2007 od 9.00 do 

13.00 hodin v malém sále KC Týniště nad Orlicí. Pozvánky a výsledky Vám budou zaslány poštou. 

Všem osobně přítomným na vyhodnocení bude též předána Ročenka Týnišťského literárního 

Parnasu, poštou ji pořadatelé nezasílají, budete si ji však moci stáhnout na stránkách: 

http://parnas.zde.cz. Pořadatelé si vyhrazují právo publikovat vítězné práce bez nároku na honorář 

v týnišťském Zpravodaji a v regionálních denících. 

mailto:lsfh@centrum.cz
mailto:spmp@email.cz
http://www.spmp.ic.cz/
mailto:stlp@volny.cz
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 * KNÍŽKA, CO MNE O PRÁZDNINÁCH DOSTALA... 2007. Šárka Junková, autorka knih pro 

dospívající dívky, ve spolupráci se ZŠ Vsetín-Sychrov a Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín 

pod záštitou Ostravské pobočky Obce spisovatelů vyhlašuje soutěž s názvem Knížka, co mne o 

prázdninách dostala... Soutěž je určena žákům základních škol z celé České republiky. Úkolem je 

napsat  krátkou zprávu o knize, kterou jste přečetli (třeba  o prázdninách) a která vás, jak se říká, 

„dostala“. Prostě a jednoduše: nemohli jste se odtrhnout, nechtělo se vám od ní odejít, nechtělo se 

vám spát, jít k vodě, hrát na PC, ale jen číst a číst a dozvědět se, jak to s hrdiny dopadlo.  Lze poslat 

např. anotaci, obsah či pouhou upoutávku, která zaujme vrstevníky a přiláká je, aby si knihu také 

přečetli. Soutěžní text může být libovolně dlouhý, ale musí obsahovat jméno autora knihy (u 

zahraničních knih i překladatele), ilustrátora (pokud jsou v knize ilustrace) a  vydavatele. Můžete 

připojit též vlastní ilustraci. Soutěžící uvede jméno a příjmení, věk, adresu školy, třídu, kterou 

navštěvuje, e-mail apod. Uzávěrka je 30. září 2007. Adresa: Základní škola Vsetín-Sychrov 97, 755 

01 Vsetín, e-mail: SarJun@seznam.cz. Zásilku označte heslem „Soutěž“. Práce bude hodnotit 

porota složená z žáků ZŠ Vsetín-Sychrov a spisovatelky Šárky Junkové. Texty budou vystaveny, 

publikovány v tisku a na webových stránkách školy i autorky.  Ceny pro vítěze (knihy, hlavolamy a 

sladkosti) poskytne Šárka Junková a oceněným budou zaslány poštou.  

 
 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „PLZ“ - Plachého Literární Závod (nebo snad Pro Literární 

Zoufalce?)  

 
     Od JOSEFA KOROUSE: ... původně docela nevinný nápad zkrášlit prostředí plzeňské 

Čajovny v Plachovce spontánním výtryskem poezie se v hlavě jednoho čajovníka přetransformoval 

v monstrózní projekt literární čajovnové soutěže. Pravidla jsou tato: každý host do čajovny 

vstoupivší může obohatit sbírku soutěžních prací max. dvěma výtvory omezenými na standardní 

čajovnový lístek sloužící k záznamu konzumace. Tyto výtvory pak budou veřejně vystaveny a 

ostatními návštěvníky hodnoceny. Při placení dostane host lísteček, kam napíše číslo své 

favorizované básně, a vsune jej do hlasovací urny. Báseň s největším počtem hlasů vítězí. A dál? 

Těžko říct. Prý, zaslechli jsme, budou i nějaké ceny... Odvážní jedinci proto mohou uvést i kontakt 

na sebe... nicméně... jen opravdu odvážní. V prvním kole nezanechala většina autorů ani 

pseudonym. Jejich výtvory si můžete stáhnout na stránkách čajovny - http://www.cajovna-

plachovka.unas.cz. (Plzeň, 26. 3. 2007) 
      - J. K. (*1983) je prozaik, žije v Losiné (okr. Plzeň – jih). 

 

 

Neznámý Autor 

 

BÁSEŇ 1 
 

Chtělo se mi skoro říci: 

čím se živí čajovníci? 

Já sčítal, dělil plno sum, 

dali jsme si na to rum. 

Až když přišlo svítání,  

tak nám svitlo poznání – 

vlastně se tím  

netají, 

jedí lidi – 

na čaji! 

          

mailto:SarJun@seznam.cz
http://www.cajovna-plachovka.unas.cz/
http://www.cajovna-plachovka.unas.cz/
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* 

LITERÁRNÍ VÝLET 

 
* OKOLO BRD. Kruh přátel knižní kultury při KmP pořádá pro své členy a další zájemce z řad 

veřejnosti opět svůj tradiční letní literární výlet. Tentokrát to bude ve čtvrtek 12. července 2007  

Okolo Brd. Trasa: Plzeň (Spálené Poříčí) – Rožmitál pod Třemšínem (J. J. Ryba, prohlídka muzea) 

– (Příbram, Sedlčany) – Vrchotovy Janovice (prohlídka zámku) – Sedlčany (Dobříš) – Mníšek pod 

Brdy (F. X. Svoboda, M. Wagnerová, prohlídka zámku, areálu Skalka) – Lochovice (V. Hrabě) 

(Hořovice) – Plzeň. Odborným průvodcem bude jako vždy prof. PhDr. Viktor Viktora., CSc. 

z Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Sraz v 8:00 na parkovišti u Pekla, odjezd v 8:15, návrat tamtéž 

kolem 20:00 hod. Cena vč. vstupného: plná 455,- Kč, se slevou 400,- (rozdíl v ceně vstupného pro 

děti, studenty, důchodce). Písemné přihlášky s úhradou v plné výši se přijímají až do obsazení 

autobusu v kanceláři Polanovy síně KmP (Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň). 

Informace: Mgr. Jana Horáková, tel.: 378 038 206, e-mail: horakovaj@plzen.eu. Tiskopis 

přihlášky můžete získat také v Ason-klubu. (Plzeň, 3. 5. 2007) 

 

* 

LITERÁRNÍ DÍLNY, ŠKOLY A KURZY  
 

* LITERÁRNÍ LUHAČOVICE 2007. Občanské sdružení Literární Luhačovice, SOŠ Luhačovice 

spolu s Klubem českých spisovatelů v Praze a Klubem nezávislých spisovatelů Slovenské republiky 

tradičně pořádají pravidelná setkání mladých autorů s českými a rakouskými spisovateli Literární 

Luhačovice. Patnáctý ročník je určen nejen mladým autorům, ale i nadšeným čtenářům, bibliofilům 

a ostatním zájemcům o literární tvorbu. Účastníci, především z řad středoškolské a vysokoškolské 

mládeže, mohou strávit první prázdninový týden v příjemném prostředí nejkrásnějších moravských 

lázní, přitom si rozšířit poznatky o literatuře a zkonfrontovat si navzájem slovesné dovednosti. 

Dobrými rádci, pomocníky i společníky jim budou významní čeští básníci a prozaici, překladatelé, 

publicisté, literární kritici a teoretici, např. Václav Suchý, Jan Cimický, Eva Kantůrková, Václav 

Dušek, Jiří Žáček, Alex Koenigsmark, Viktorie Hradská, Lubor Falteisek, Peter Kováč, František 

Cinger, z Rakouska Zdenka Becker, Hugo Schöffer, a ze Slovenska Viera Prokešová, Igor Hochel, 

Milan Richter a mnozí další. Setkání se bude konat od 30. června do 5. července 2007. Cena 

celého týdenního pobytu v Luhačovicích činí 2.500,- Kč a jsou do ní stejně jako v předchozích 

letech zahrnuty pouze minimální náklady na ubytování, celodenní stravování a manipulační 

poplatek. Ostatní náklady spojené s účastí osobností literárního a kulturního světa nesou SOŠ a 

SOU Luhačovice, město Luhačovice, Klub českých spisovatelů a další sponzoři. Program (rámec 

naleznete na webu) je sestaven z četných přednášek, pracovních seminářů, autorských setkání i 

literárních čtení. Kromě toho bude obohacen o větší množství doprovodných společenských akcí a 

nebude chybět ani prázdninové sportování (podle zájmu lze zajistit koupání, turistické vycházky, 

tenis, volejbal nebo kuželky). Uzávěrka přihlášek je 15. června 2007, všem zájemcům budou 

zaslány podrobnosti a náležitosti potřebné k pobytu. Adresa: Mgr. Hana Vohnická, SOŠ, 

Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, tel./fax: 577 131 067, e-mail: vohnickah@sosluhac.cz, 

http://www.sosluhac.cz/aktuality. Spolu s přihláškou, která by měla obsahovat jméno a příjmení, 

datum narození, adresu bydliště vč. PSČ, telefon a e-mail, adresu školy nebo pracoviště vč. telefonu 

a e-mailu a podpis (u mladších 18 let také podpis rodičů), zašlete ukázku z tvorby o max. rozsahu 5 

stran textu, anebo stručný nástin vlastních literárních zájmů či aktivit. Výběr účastníků proběhne dle 

pořadí zaslaných přihlášek.  

 

* ARS POETIKA 2007. Ve dnech 28. července až 6. srpna 2007 pořádá sdružení Quo vadis 

pod vedením Františka Burdy IV. ročník literárně-výtvarných dílen Ars Poetika – Duchovní cesta 

básníkova. Tyto dílny jsou určeny nejširšímu okruhu zájemců, nejlépe od 18 let výše, horní věková 

mailto:vohnickah@sosluhac.cz
http://www.sosluhac.cz/aktuality
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hranice je neomezená. Jsou pokusem o zachycení tiché všední poezie života v rozmanitosti jejích 

forem. V každém člověku je ukryta schopnost vnímat „chuť skutečnosti“, schopnost nechat se 

okouzlit nitrem věcí i dějů a skrze ně tak porozumět i sobě. Pokorné hledání oné tajuplné 

smysluplnosti všeho, co nás obklopuje, je velikým dobrodružstvím. K takovému dobrodružství je 

třeba se zcela otevřít, dopřát si k němu čas, přijímat nové a neznámé, ochota naslouchat. Cesta je 

tajemná a plná úskalí a je třeba mít dobré průvodce - básníky, kteří se uměli dotýkat středu věcí. 

Každý den bude ve znamení jednoho z nich. Letošní program je věnován poetům jako Josef Čapek, 

Ivan Blatný, Zdeněk Rotrekl, Jiří Kolář, Emil Juliš, Ladislav Novák a Ivan Diviš. Součástí 

dílen je bohatý kulturní program s četnými hosty, jimiž tentokrát budou Miroslav Kovářík, Pavla 

Pěčinková, Zeno Kaprál, Aleš Palán, Jan Rous, Eva Vlčková, Ivan M. Jirous, Vráťa Brabenec, Joe 

Karafiát aj.  Místo konání:  sokolské tábořiště v Ježkově u Zábřeží poblíž Dvora Králové nad 

Labem (z Doubravice po levé straně zabočit po cestě do lesa). Ubytování v lese ve stanech s 

podsadou. Cena za program, ubytování a stravu: 1.650,- Kč. Počet míst: 30. Kontakt: Tereza 

Vlčková-Burdová, Rašínova 387, 549 01 Nové město nad Metují, e-mail: 

Terez.Vlckova@centrum.cz; František Burda, tel.:  736 176 635, e-mail: feaurmont@centrum.cz, 

http://arspoetica.wz.cz. Podrobný program a formulář přihlášky na webu (viz též 

http://navis4.bloguje.cz/495885-ars-poetica.php nebo http://www.totem.cz/meets.php). 

 
  

* 

DNY POEZIE 

 
* DEN POEZIE K VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA HYNKA MÁCHY 2007. 

 
     Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Vážení přátelé, 

     rok se s rokem sešel a my bychom Vás opět rádi přizvali k účasti na tentokrát už  9. ročníku Dne 

poezie, který proběhne od 5. do 19. listopadu 2007. Ponese podtitul Poezie na drátě - věříme, že i 

toto téma pro Vás bude dobrou inspirací! 

     Posláním Dne poezie je snaha semknout všechny, kdo mají poezii rádi - autory, čtenáře i vůbec 

příznivce, a přimět je k tomu, aby se svůj vztah k ní pokusili (nejen) během festivalu vyjádřit různou 

formou a pořady. 

     Už pravidelně se zapojují nejen knihovny, školy, divadla, kluby, kulturní spolky a instituce, ale i 

jednotlivci. Díky zahraničním kulturním střediskům na Dnu poezie vystupují i básníci z mnoha 

evropských a dalších zemí. 

     Den poezie se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR. 

     Každý z organizátorů nahlásí svůj program pořádající Společnosti poezie, která pak všem akcím 

zajišťuje zdarma jednotnou propagaci. Festivalu si pravidelně všímají média: noviny, rozhlas i 

televize. I letos chceme na program Dne poezie upozornit prostřednictvím pohlednic Boomerang, 

které jsou zdarma k mání na mnoha místech po celém státě. 

     Pokud máte chuť i svůj pořad letos do Dne poezie zapojit, pošlete prosím do 1. září jeho název, 

místo, čas konání, krátkou anotaci a také jména a spojení na Vás na mail Společnosti poezie: 

denpoezie@basnici.cz. Pokud máte další dotazy, rádi je zodpovíme. Hezké jarní dny Vám za 

Společnost poezie přejí organizátoři Dne poezie: 
 

Bernie Higgins 606 841 304, bernie.higgins@gmail.com 

Zora Šimůnková, 604 410 915, perlickanadne@seznam.cz 

Martin Zborník, 608 234 844, martinzbornik@post.cz 

http://spolecnostpoezie.cz (Praha, 14. 5. 2007) 

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

v Knihovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

mailto:Terez.Vlckova@centrum.cz
mailto:feaurmont@centrum.cz
http://arspoetica.wz.cz/
http://navis4.bloguje.cz/495885-ars-poetica.php
http://spolecnostpoezie.cz/
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* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Vítězný věnec a báseň aneb O Pindarově domě 

 

     Pindarův dům stával v boiotských Thébách a byl - dnes bychom řekli - po léta jedinou uctívanou 

pamětihodností tohoto města. Když totiž Alexandr Makedonský potlačil odboj Thébských proti 

jeho sotva počavší vládě, nechal roku 335 př.n.l. srovnat celé město se zemí. Jen domek básníka 

Pindara nechal stát, to z velkého obdivu k proslulému, tehdy již staletí mrtvému básníkovi. Tomu se 

zas jednou říká nesmrtná sláva!  

     Pindaros (asi 522/518 – po 446/ 442) se sice v tomhle domě nenarodil, pocházel prý z blízkých 

Kynoskefalai, ale žil zde celé léta: tak slavný básník ani v  městě menším než Théby pobývat 

nemohl. Vždyť mezi jeho dobré známé patřil výkvět aristokracie z celého Řecka a okolí. Těžko 

dnes říci, zda to byla příčina či až důsledek jeho tvorby. Pindaros, lyrik, totiž psal především básně 

oslavující vítěze ve hrách olympijských, ale i těch ostatních, co jich po Řecku bylo – tj. epinikia 

(epi „na“ níké „vítězství“). Takové verše se ovšem psaly na dobře placenou zakázku: dodávka 

musela být rychlá – než se vítěz vrátil do rodného města: básník pak často řídil i recitaci, de facto 

sborové skandování s hudebním doprovodem uskutečňované buďto před domem vítěze, na 

slavnostní večeři u krále nebo při kladení vítězného věnce na oltář palce držícího božstva. Počet 

veršů zřejmě odpovídal přijatému obolu, proto známe epinikia krátká i velmi dlouhá (od desítek do 

několika set veršů), obohacená mytologickým vyprávěním, které mohlo, ale při větší zakázce už ani 

nemohlo souviset s rodem či rodištěm opěvaného borce.  

 

Chci s pomocí Charitek hlubokopásých 

hlásat světu vítěze pythického, 

chci Telesikrata s kovovým štítem 

opěvat, šťastného muže, 

jezdecké Kyreny zdobu! – 

 

     A protože Kyrene byla zasvěcena Apollónovi, vypráví báji o nymfě Kýréně, kterou tento bůh 

obdaroval láskou a posléze městem. V Pindarově lidském podání je ovšem Apollón Foibos, pán nad 

věštírnami, láskou tak zmatený, že se ptá kentaura na původ dívky a zda „je volno slavnou se rukou 

jí dotknout“. Ten mu s chápavým úsměvem odpoví: 

 

„Bohyně přemluvy moudrá,  

Peitho, má ukryty klíče 

od vchodu ke svaté lásce, 

Foibe, a známo je přec, že se stydí u lidí 

jako i u bohů zcela zjevně 

dojít po prvé sladkého lůžka. 

Toť tebe, jehož se nesmí dotknout lež, 

přiměla milostná touha 

takto mluvit! Ty se tážeš, 

jaký je dívky té rod, 

 

pane? Ty, jenž určený konec všech věcí 

dobře znáš a všechny cesty? 

Ty, jenž dobře víš, co listí 

vyráží na jaře ze země, 

kolik se zrnek jemného písku 

ve vlnách moře a řek, 

kolik se jich nárazy větrů zmítá?  … 

 

(epinikion Telesikratovi Kyrenskému, 

 vítězi v běhu v plné zbroji v Pythu) 

 

     O Pindarově životě se leccos povídá. V mladém věku prý soupeřil s básnířkou Korinnou a prý ho 

i porazila v básnickém souboji. Byla ale i jeho učitelkou, prý. Soupeření mezi básníky staršího věku 

se vyznačovalo už lokty nabroušenějšími. Když Pindara pozval do Syrakús sicilský tyran Hierón 

(kol. 476 př.n.l.), měl tu básník co dělat s houfem konkurentů, z nichž především rovněž epinikia 

píšící a v oblibě přednější Bakchylidés mu asi dával zabrat. Na Hieronovo vítězství se čtyřspřežím 

v Olympii například napsali báseň oba. 
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Múza mi živí silou šíp, 

a proto je přemocný. 

Ten vyniká v tom, a jiný v onom, však vrcholu 

se dostává králům; 

a ty jsi ho došel – nemiř už tedy ještě dál! 

Kéž můžeš ty až do smrti chodit ve výši, 

já pak právě tak dlouho s vítězi 

se stýkat, vynikaje básnickou moudrostí 

po celém řeckém světě!          (závěr epiniku na Hieróna Syrakúského) 

 

     Básník Pindaros odsunul řady svých soupeřů tím, že své už tak lyricky vybroušené lehké verše 

ještě učil zpívat  nepřeberně různými metry, čímž vznikaly tak skutečné lyrické písně, každá jiného 

obsahu i formy. Nápěvy k básním, doprovázeným lyrou či flétnou, se samozřejmě nedochovaly, a 

tak je na virtuozitě překladatelově, aby je alespoň částečně slovům opět vdechl. Proto doporučuji 

verzi Ferdinanda Stiebitze (Řecká lyrika).  

     Pindarův příběh končí happy endem: měl syna, dvě dcery a z jeho 17 knih epinikií se dodnes 

zachovaly čtyři. A sám Platón o něm neváhal napsat epigram:  

 

Pro cizí řádným byl tento muž a krajanům milý, 

Pindaros, služebník Múz, mající líbezný hlas.  

 

- 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. 

 
* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* NABÍDKA MAGAZÍNU ŽURNÁL. Plzeňský kulturní a společenský magazín Žurnál, který 

vychází každý měsíc v nákladu 10.000 výtisků a je distribuován zdarma v desítkách plzeňských 

knihoven, kulturních a jiných institucí, v klubech, restauracích, trafikách apod., nabízí (nejen) 

autorům Ason-klubu možnost publikovat krátké prozaické či publicistické útvary o rozsahu 

stránky A5 (ve strojopisu prý asi polovina strany A4). Téma může být libovolné, zvláště vítány jsou 

příspěvky věnované Plzni, tj. čím město žije, problematika mladých lidí apod. (Vydavatelé nemají 

zájem o poezii.) Uzávěrky jednotlivých čísel do konce roku jsou:  18. května, 20. června, 18. 

července, 17. srpna, 19. září, 19. října a 16. listopadu 2007. Kontakt: Měsíčník Žurnál, Katarína 

Danielová, e-mail: danielova@zurnalmag.cz, mobil: 605 163 634, http://www.zurnalmag.cz. 

(Plzeň, 10. 5. 2007) 
 

* 

VOLNÝM STYLEM 
 

* Od IRENY VELICHOVÉ: Červen je prvním měsícem léta a pro většinu předzvěstí 

nadcházejících prázdnin. Čekají nás (nejen) literární festivaly a setkání, kde bude talentovaných 

autorů, kteří by stáli za uveřejnění v naší rubrice, jistě požehnaně… na jednom takovém jsem se 

před lety poprvé setkala s tvorbou Václava France i s autorem samotným. Doufám, že vás jeho letní 

příspěvek pěkně naladí do dalších dvou měsíců. 

     Krásné letní tvoření a s heslem: CHYŤTE SI SVÉHO AUTORA. Hurá na lov! (A nezapomínejte 

posílat případné příspěvky na:  Velichova.Irena@seznam.cz ). 

 

     Václav Franc – pár závistivců tvrdí, že za jeho oceněními z literárních soutěží stojí pouhopouhá 

podobnost s Michalem Vieweghem Jeden z předních kormidelníků jičínského literárního klubu 

LIS však úspěšně brázdí naše literární vody hlavně díky talentu. Z aktivit LISu se sluší zmínit 

mailto:danielova@zurnalmag.cz
http://www.zurnalmag.cz/
mailto:Velichova.Irena@seznam.cz
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Jičínské poetické jaro a literární soutěž Řehečská slepice. Na jeho prózách oceňuji především 

životnost postav, nadhled a vtip. Největší devizu jeho děl – neotřelou sebeironii můžete ocenit 

v následujícím příspěvku.. -IV- 
- I. V. (*1987) je básnířka, žije ve Starém Plzenci a nyní maturuje na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni. Kromě psaní se 

věnuje uměleckému přednesu, neprofesionálnímu divadlu a výrazovému tanci.  

                                                                                                                

Václav Franc 
 

BAŠKA 2004 aneb ČTENÍ NA DOVOLENOU (úryvky z deníku) 
 

BUDOUCNOST SPISOVATELE – Až ten román z dovolené napíši a zpeněžím, tak mě budou lidé 

poznávat a říkat: „Pane spisovateli, sem, ... pane spisovateli, tam, ... prosil bych jeden podpisek pro 

dětičky do památníčku.“ 

„Nebo taky ne,“ mírní mé představy manželka. „Spíš budou prchat daleko od nás, aby ten příští 

román nebyl o nich!“ Aspoň budeme mít pláž jen pro sebe. 

 

PROMIŇTE, PANE BARONE – Když už jsme u těch blížících se olympijských her, nevím, co by 

tomu řekl pan baron Pierre de Coubertin, kdyby viděl pohlednici, kterou tady prodávají. Pět 

barevných olympijských kruhů je tvořeno prezervativy. Rychleji, výšeji, silněji! Manželka jen 

poznamenala: „Já myslela, že se na té olympiádě dělají jiné věci!“ 

 

DŮLEŽITÁ SLOVÍČKA K DNEŠNÍ LEKCI – TEMPERATURA ZRAKA = nelekejte se, v 

Chorvatsku neměří teplotu očí. Už jsem si to představoval, jak vytáhnou takový docela maličký 

teploměr, vsunou vám jej pod oční víčko, pak čekají pět minut a následně pod lupou odečtou 

naměřenou teplotu. Temperatura je skutečně teplota, ale zrak je vzduch. A podle této hodnoty víte, 

jestli se jde dnes opět na pláž. Ono to nakonec vyjde nastejno, protože kdyby teplota byla nízká, šlo 

by se na pláž stejně, protože Čech si musí vrznout (myšleno vykoupat se v moři, když už to stálo 

takový nekřesťanský peníze), i kdyby měl třeba zmrznout! 

 

DVA NA DECE – Mám se dívat, nemám se dívat! Ještě že tady nerostou kopretiny, ale těm dvěma 

na dece to stejně nevadí. Jsem pro ně vzduch a my všichni kolem taky. To, za co se v nočních 

klubech platí dlouhé peníze, máte tady zadarmo. 

 

DŮLEŽITÁ SLOVÍČKA K DNEŠNÍ LEKCI – PEDALINE = česky by se řeklo líný pedál, ale v 

chorvatštině je to šlapadlo na vodu. Lze si jej pronajmout na hodinu za několik desítek kun a šlapat 

a šlapat. Zajímavé je, že někdy se za šlapání platí šlapce, tady naopak platí šlapka majiteli. 

 

BIČ BAR = sadomasochisti, neradujte se, to není nějaký bar pro vás, kde domina v koženém úboru 

vyhání z klienta poslední zbytky sebevědomí. To jenom Chorvati přeložili název baru na pláži z 

angličtiny.  

 

DŮLEŽITÁ SLOVÍČKA K DNEŠNÍ LEKCI – KUP = neznamená příkaz chorvatské manželky 

manželovi, aby koupil v samoobsluze něco k večeři. Slovo kup je odvozeno z angličtiny a znamená 

pohár. Moje manželka si s ním spojí hlavně pohár zmrzlinový s pořádnou šlehačkovou čepicí. Muži 

většinou vědí, že o poháry se bojuje ve sportu jako například ve fotbale (Pohár mistrů) nebo v 

hokeji (Stenley cup) nebo v tenisu (Davis cup = Davisův pohár). Rozdíl je v tom, že na ten 

sportovní pohár se pořádně zapotíte, ten zmrzlinový se dá pořídit za pár desítek kun, a když jej 

rychle nesníte, tak vám z něj sluníčko udělá kaši, zatímco ten sportovní si můžete vystavit ve vitríně 

a manželka vám na něm musí utírat prach. Proto mají raději manželky poháry zmrzlinové. 

A spojíme si známá slovíčka ve výrazy – bič kup = (bič viz výše). Ti pozornější vědí, že to není 

výraz pro nákup pomůcky pro popohánění koně, ale jedná se o plážový pohár, který má člověka 

osvěžit, aby se zase jako kůň mohl nechat olizovat slunečními paprsky. 
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CHORVATSKÉ KOČKY – Nevím, jak se dělá v Chorvatsku na kočky? Viděli jsme jich tady 

několik. Jsou líné, pořád spí. Ale na naše či-či-či nereagují. Myslím alespoň ty čtyřnohé. Ty 

dvojnohé se povalují na pláži. A jak se dělá na ty dvojnohé, aby si mě všimly, to taky nevím? 
- V.  F. (*1961) je novopacký prozaik a básník, vydal sbírku Autogramy dětství a prozaické knihy Atentát na senátora 

Murdycha, Vědecká práce mé ženy, František a další.  

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* MILAN ŠEDIVÝ: Tomáši T. Kůsi, doufám, že tohoto budeš číst:  

     Ještě k té aférce. Hele, co jsem pro tebe vynalezl v literatuře pradávné. Jen si přečti, co o tobě 

psával slovutný Ezop v bajce zvané Zaslepený vlk, neznaje tě. Je to na tebe jak šité (zkusmo; 

jestlipak poznáš, jaké metrum tahle mravoučnost má, básníče!?): 

 
Žil v smečce vlků kdysi zvláště statný vlk, 

že říkali mu „lvíček“ ... Vlk však, blázínek,  

té slávy nesnes; víc a víc se vyhýbal 

svým soukmenovcům, víc a víc se družil k lvům. 

I posmívá se liška: „Kéž mě nadutost 

tak nezaslepí, jako tebe posedla! 

Tys popravdě se zdával mezi vlky lvem; 

cos připojil se ke lvům, jsi teď zas jen vlk!“ 

 
I když rozumím ti, že chceš progres míti, ale nebudeš míti kořen, to je to, oč tu běží! To ti vzkazuju 

já, lišácký MiŠ. (Praha, 30. 4. 2007) 
- M. Š. (*1977) je básník a prozaik, žije v Dubí a v Praze, po absolvování Pedagogické fakulty ZČU v Plzni pracoval 

jako knihovník v Regionální knihovně Teplice. Nyní působí v Praze. 

 
* IVO FENCL: Jak jsem viděl pražský veletrh (5. a 6. května): 

     Tak především hrozné davy. Ty jsem nejen viděl, ale i hmatal. V sobotu v poledne nešlo 

Průmyslovým palácem na výstavišti skoro projít. Ale nakonec jsem se prodral a z jakýchsi 

iracionálních důvodů věnoval svůj románek o Ivaně Jiřímu Lábusovi. Někde jsem četl, že hodně čte. 

A pan Rubner z Navy dal jeden kritiku Janu Rejžkovi. Konečně někdo, kdo mi to rozcupuje! 

     Jsem introvert, ale umím to nárazově překonávat. Což se právě dělo tam, na Světě knihy, takže 

jsem svou knížku v pátek večer zkusil i prodávat. Šla vám okolo stánku Navy třeba taková dívka a já 

jí zboží nabídl a mluvil o něm, a když jsme obešli celý blok stánků, skončilo to tím, že to ode mne 

nechtěla ani zadarmo. 

     Proti nám se pak podepisoval Michal Viewegh, který dnes, jak tisku prozradil, „vypíše“ za rok 

pět milionů. Přiznávám, žárlil jsem - a ignoroval ho. Přece jenom tedy nemám úplný nadhled! 

     Ještě trochu více nalevo se podepisoval pan Neprakta. Opravdu hrozné. Na kolečkovém křesle, 

zhroucený, ruce se mu příšerně třásly. Jen jediný podpis pracně vytvářel vždy minutu. Seděl mezi 

Dr. Uzlem a Dr. Švejnohou a podpisoval Nepraktovy atlasy sexu. Jak paradoxní! Díval jsem se na 

něj pět minut, po pět podpisů, a pak jsem odešel. Za dvě hodiny tamtéž podepisoval své paměti pan 

Švandrlík a nepůsobil o mnoho lépe. Opravdu skličující, ale mnohým lidem jako by to nevadilo, a 

amplión vyřvával stále totéž dokola. „Autogramiáda.“ 

     Lidé ale stáli delší, asi stometrovou frontu na britského bestselleristu Wilbura Smithe. Nic mi to 

neříkalo. 

     Fulghum tu byl pošesté. Tak už se o něj zájem trochu snížil. Textař Michal Horáček uspořádal 

autogramiádu za účasti televize v levém křídle, ale přehnaně bombastickou. Ludvík Vaculík byl 

vidět všude a v pátek i se svou paní. Podepsal mi Písničky a pravil, že mu o své knížce nemám vůbec 

nic říkat a že ji posoudí nezaujatě (už je nejspíš v kamnech vedle Bukowského). 
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     Úplně poslední svůj výtisk jsem věnoval spisovateli Janu Jandourkovi, což je můj ročník, jenže 

na rozdíl od Viewegha na něj nežárlím, i když už také vydal skoro tolik knížek jako Mistr. 

     Byl jsem na veletrhu sám. Ale znám některé redaktory, tak jsem se s nimi v pátek sešel (Šofar a 

Kopáč), zatímco v sobotu jsem chvíli chodil se spisovatelem Tomanem z ABC. Je i ve svém věku 

jako kluk, což mi sedí, a navštívili jsme společně pořad ke stým narozeninám Jaroslava Foglara, 

kde křtil Pavel Bobek knižní komiks Hoši od Bobří řeky. Uváděl Alfred Strejček, ale odešli jsme v 

půli. Až moc patosu, vždyť Foglar nebyl až takový anděl! A v kuloárech staří bardi nemilosrdně 

cupovali Teslevičův seriál, který je pouze mechanickým překreslením podnětné, ale naprosto 

neakční knížky. 

     Následovalo předávání sci-fi cen, také jsem se ho zúčastnil s panem Tomanem, ale i odtamtud 

jsem prchl, tentokrát za ženskými. Ale že Ondra Neff obdržel cenu za román Rock mého života, to 

jsem ještě viděl. Sám bych mu dal cenu spíš za novou knížku o Ludvíku Součkovi Tušení podrazu. Je 

opravdu zajímavá a vydal ji Albatros. 

     Vlastislav Toman má velmi sympatickou dceru Mariku, která pracuje v nakladatelství Academia, 

a seznámil mě s ní. Zcela sám jsem se už seznámil s paní Jovankou Šotolovou mající pod palcem 

internetový časopis iLiteratura, kde vydávám rozbory verneovek (doporučuji!). Také ona mi slíbila 

recenzi. Vlastně už jsem se s ní setkal doprovázen svou spolužačkou Danou z gymnázia. A pro svou 

maminku jsem si nechal podepsat paměti hudebního kritika Jiřího Černého i Heinovské noci Karla 

Šiktance. A na tomhle aktu aspoň maličko charakterizuji, jak občas jednám. Nepočkal jsem vůbec 

na regulérní začátek autogramiády, ale nechal si Šiktance od jejích pořadatelů ukázat (i když bych 

ho poznal). Když se mi vzápětí podepisoval, jeden z pořádajících přišel blíž: „Ale my tady máme 

stolek, nemusíte to dělat jako partyzán!“ „Omlouvám se,“ odbyl jsem ho mile – a tím to pro mne 

skončilo. 

     Jiným zajímavým gentlemanem je překladatel z polštiny Pavel Weigel, znalec spisovatele Lema. 

Skládá ale taky limericky. Některé mi recitoval. Je to vysoký, výrazně hubený muž a přeložil už 

hodně přes sto knížek. Svou monografii o Lemovi mi podepsal. 

     Jiří Kramol ležérně křtil v kostýmu Sherlocka Holmese už asi stou knížku o tomto detektivovi, 

tentokrát od mladého českého autora, ale Česká společnost Sherlocka Holmese akt bojkotovala, 

neboť román propaguje drogy. 

     A s kým ještě jsem mluvil? Tak třeba se slavným záhadologem Pavlem Toufarem. Představil mi 

ho Neff a zeptal jsem se ho přímo: „Jak to tedy bylo s tím Tušením světla Ludvíka Součka?“ A zda 

tu knihu tedy opravdu zcizil. Smál se, hodně o tom vykládal mně i Neffovi a popřel to, samozřejmě. 

A pak jsem potkal ještě Ivana Mládka a Petra Nárožného a Ivo Pešáka a Pilarka přišla až do 

stánku Navy. Ale všechno nešlo stihnout. Ale sešel jsem se taky s Martinem Valentou, vnukem to 

spisovatele Edvarda Valenty. Ještě studuje a sám se mi nedávno ozval, když na síti objevil mou 

povídku o svém dědečkovi. Ten je v jeho rodině černou ovcí a vůbec se o něm nemluví. 

     Neffova partnerka, herečka Ljuba Krbová, je také velice milá a já kdysi Ondřejovi slíbil, že jí 

povím, že on není žádný bordelář, jak ona si myslí, protože neztratil jisté soubory, které já si 

naopak omylem smazal (píši s ním knihu). A tak jsem jí to o něm řekl. Konstatovala, že má okolo 

počítače stejně bordel! 

     A co dodat závěrem? Z relativně západočeských autorů jsem zde viděl autogramiádu Zdeňka 

Šmída a hovořil s paní Karlou Erbovou. A teď už jenom něco o českém králi a napíši to modře, i 

když to nebude vidět: 

     V jednu chvíli se totiž na veletrhu potkali tři návštěvníci přicházející ze tří stran. Básník Martin 

Petiška (kdysi známý jako Eduard Martin), spisovatel Ondřej Neff a já. Došlo k tomuto rozhovoru. 

Ondřej Neff se zeptal: „Vy dva se znáte?“ 

„Jsme spolu v České společnosti Sherlocka Holmese.“ 

Zkrabatil skepticky čelo: „Něco takového vůbec existuje?“ 

„Však buď členem,“ oslovil ho jeho starý přítel Petiška. 

„Já nechci být členem ničeho,“ reagoval typicky Neff, i když, pravda, do Svazarmu kdysi vstoupil, 

aby mohl vydávat sci-fi časopis. 

V tu chvíli jsem se zachoval indiskrétně a řekl: „Navíc ona ta společnost propaguje monarchii.“ 
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„Však by o králi stálo za to uvažovat,“ zasmál se Ondřej Neff. Naivně jsem se zeptal: „Ale mohl by 

jím být kdokoli, nebo jen někdo s modrou krví, jak se říká?“ „Za b.“ „Ale proč?“ „Aby byla 

zachována posloupnost,“ řekl Neff. Což, uznejte, není uspokojivá odpověď. 

Přesto Martin Petiška ví, který šlechtic je momentálně „čekatelem“. Nebudu jmenovat. Je velmi 

mladý. A má nedostatek. Jmenuje se totiž Zvonimír. A to by působilo směšně. 

„Češi by ho vyzvonili klíči,“ usmál se Martin. 

A Otto von Habsburk? Nebo ministr Schwarzenberg? Kdepak, těm se naděje nedává a ještě něco je 

jasné. Žijeme v tzv. postmoderní době, kdy je skoro všechno možné. Vystavují se mrtvoly a může 

tedy dojít i na monarchii, jenže… Jenže v postmoderní době bude vnímána jenom jako další 

formalita. A ne? 

Třeba president Klaus. Ten má dnes pravomoci vcelku malé, ale mnohým imponuje. 

Král by měl pravomoci nejspíše úplně nulové - a mnohým by taky imponoval. 

Jinými slovy, bylo by to skoro totéž v bleděmodrém. (Starý Plzenec, 8. 5. 2007) 

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

 
* VHRSTI: Svět knihy 2007 (Pozor! Následující text může být místy ironický.): 

     Vloni jsem report ze svého hektického programu na Světě knihy uvedl tvrzením, že se v Listech 

Ason-klubu jistě objeví mnoho reportáží, příběhů, rozhovorů a postřehů, které si pilní 

a perspektivní západočeští autoři zaznamenali do svých deníčků. Jak jsem byl naivní! Nad svým 

trapně osamoceným nadšeným vyprávěním jsem se konečně dovtípil, že zdejší literární naděje hrdě 

čekající na svou Nobelovu cenu žádné nové podněty ke své tvorbě nepotřebují, po setkávání se 

zahraničními autory pozoruhodných projektů neprahnou a od zajímavých hostů, kteří přišli 

vyprávět, jak se dá v dnešní době taky dělat literatura, se už nemají co dozvědět. Nelze však 

vyloučit, že se v této věci můžu mýlit a že je všechno trochu jinak… 

     Tak tedy: V pátek ráno s Katkou vyrážíme do Prahy a po velké okružní jízdě s plánovanou 

zastávkou v Krči šťastně parkujeme nedaleko holešovického výstaviště. Pokorně si počkáme, až si 

prodavačky permanentek promnou očíčka a vypijí ranní kávičku, a v deset dopoledne už sedíme 

v Multimediálním sále na workshopu Aleca Williamse Ať stále čtou. Angličan s třicetiletou praxí 

lákání dětí do knihovny se zamýšlí nad tím, co můžou udělat školy, knihovny a rodiče pro to, aby 

děti ve věku kolem deseti let nepřestaly číst. Předvede několik praktických ukázek, porovná různé 

strategie, uspokojivě zodpoví dotazy z publika a dokáže, že skutečně něco ví o marketingu a o 

psychologii dítěte v době, kdy se z něj stává dospělý, který čte pro potěšení. Bezděčně si uvědomuji, 

jak fatální následky zanechává na českých dětech tzv. povinná školní četba, kdy v nevhodnou dobu 

vnucená Němcová dokáže na celý život nenávratně vymazat poslední zbytky zájmu člověka o 

literaturu. V poledne se sejdeme se spoustou známých tváří (ne, opravdu nikdo z Ason-klubu) 

v Komorním sále na pravém balkoně. U kulatého stolu na téma postavení nezávislých nakladatelů u 

nás a v zahraničí diskutuje připravený, přesto lehce zmatený Karel Hvížďala s Němcem Manfredem 

Metznerem (Kurt-Wolff-Stiftung), francouzským komiksovým teoretikem a vydavatelem Thierry 

Groensteenem, dánsko-německou spisovatelkou Anette Herzog  a českými vydavateli Terezou 

Horvátovou (Baobab), Ivou Pecháčkovou (Meander), Joachimem Dvořákem (Labyrint) a Petrem 

Himmelem (Garamond). Dvouhodinová diskuse uteče překvapivě rychle, o nejzábavnější chvíle se 

postará Dvořák se svými výpady proti nesmyslným a zbytečně nákladným Metznerovým projektům a 

několikerým upozorněním na lehkou naivitu moderátora. Ve tři se publikum přibližně stejného 

složení sejde v Literární dílně u diskuse, kterou publicista Martin Foret vede s Thierry 

Groensteenem nad vynikajícím komiksem Lucie Lomové Anna chce skočit. O hodinu a půl později 

mi autorka do knihy s věnováním nakreslí sebe samu se svými oblíbenými postavami „v hrsti“. 

Martin Foret mě Thierrymu představuje jako bezmála tuzemskou komiksovou hvězdu, naštěstí se 

vzápětí ztrapňuji svou neskutečně stupidní angličtinou. Navzdory tomu, že ho moje obrázky nijak 

zvlášť nezaujmou, mi je zdvořile pochválí: „Cute, cute.“ Katka ještě mezitím stihne vystát frontu a 

pobavit se při autogramiádě s rozverným Fulghumem, který si od ní nechá na památku jeden 

legrační papírek. V půl šesté se v Multimediálním sále od ředitele Vídeňské básnické akademie 
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Christiana Ide Hintzeho a marketingového specialisty Orhana Kipcaka dozvíme, jak se v Rakousku 

dělá moderní, interaktivní poezie. Hintze odprezentuje princip distančních kurzů tvůrčího psaní, ale 

i mnoha jiných pozoruhodných interaktivních technik, Kipcak potom ukazuje, jak se studenty 

pražské literární akademie skládal básničky ze zvuků a jaký může mít poezie hluboký, až 

psychoterapeutický účinek. Marně se rozhlížím po sále, možná jsou mladí západočeští básníci příliš 

nesmělí a poschovávali se do dutin stojanů na mikrofony, popřípadě se zašili do čalounění židlí. 

Mezi všemi těmi pořady jsme jich samozřejmě mnoho vynechali, buď pro časovou kolizi, celkovou 

únavu nebo pro skotačení mezi stánky zahraničních vydavatelů popřípadě některých zdejších 

zajímavých produkcí. Je třeba přiznat, že valnou většinu stánků musí člověk s alespoň minimálním 

vkusem obcházet obloukem se zavřenýma očima a ucpaným nosem. Na takovou produkci se 

specializuje zejména Albatros, Levné knihy, Artur, Rebo a mnoho dalších. V sedm večer se suneme 

Prahou domů v děsivé zácpě. 

     V sobotu ráno znovu vyrážíme na dálnici a zastavíme se až před výstavištěm. V Komorním sále 

se dobře pobavíme u pořadu loutkoherečky Marie Míkové nad knížkou Maurice Sendaka Tam, kde 

žijí divočiny. Koukám jako blázen, že ve finále se i introvert mého kalibru zapojuje do všeobecného 

skotačení v rámci interaktivní show, prochází se po sále s divočinou Toulavkou a hraje si na 

krokodýla… U výtvarné dílny Evy Volfové a Dory Dutkové si nechá Katka od pobavené Anette 

Herzog podepsat nádhernou knížku Lililinda Superhvězda. Po vynechání spousty nejspíš docela 

zajímavých pořadů, abychom si mohli chtivě zaslintat nad knížkami Babobabu, Meandru, 

francouzských a mnoha dalších nakladatelů, spočineme až půl hodiny po poledni v Multimediálním 

sále na přednášce finského prozaika a učitele tvůrčího psaní Reija Virtanena, který pouští a 

komentuje ukázky z Karnevalové kouzelné poetické show svých studentů. Seznamujeme se tak 

s dalším tvůrčím principem na hranici literatury a šamanské magie a valíme oči, jak finští studenti 

skládají a prezentují své básně-kouzla proti nešťastné lásce nebo za přičarování láhve Coca-Coly. 

Jistě je tu přítomna i početná enkláva perspektivních západočeských literárních tvůrců. Jeden 

básník se schoval pod molitan na mikrofonu, jiný sleduje dění zavřený v kufru na sluchátka pro 

simultánní tlumočení. Pokud zůstali na svých pozicích do dalšího programu, viděli i nejlepší 

animované filmy v pořadu The best of ZEBRA Poetry Film Awards, které zde prezentoval Thomas 

Wohlfahrt z Berlína. Ve tři se po jeho autogramiádě setkávám s básníkem Jiřím Žáčkem a o několik 

málo okamžiků mu v restauraci kupuji Colu a příjemně si spolu popovídáme o všem možném kolem 

knížek a literatury. Katka mezitím s nadšením posedí v Literární dílně nad Erotikonem, 

pozoruhodnou knížkou zbrusu nového nakladatelství Filigrán, kterou představí Tomáš Paul, 

Vladimír Sitta a Jiří Lábus. Na tomtéž místě se pak od Alexandry Berkové poučíme, že do literatury 

se vstupuje bez plavek. Doufám, že to slyší i „věhlasní“ plzeňští veršotepci a romanopisci 

poschovávaní za plakátem Octobriany popřípadě sledující celé dění z řiditelné vzducholodi… A 

jedeme domů, jsme unavení a přežraní literaturou k prasknutí! 

     V neděli už si ordinujeme jen nenáročný, pohodový program spojený s návratem na místa, která 

jsme dosud míjeli nebo si je neužili s dostatečným apetitem. Po jedenácté hodině mi na stánku 

Paseky podepíše Vladimír Jiránek svou novou knížku a mezi řečí se zasní nad mým pseudonymem, 

který mu připadá ryze pohádkový. Osobně by mě prý zařadil někam mezi Dlouhého, Širokého 

a Bystrozrakého. Protože ohlášená komiksová dílna Lucie Lomové se bez zjevných příčin nekoná, 

potěšíme se už jen animovanými dětskými kresbami coby videoklipy k písničkám a Joachim Dvořák 

mi se slovy „že jste to vy…“ ukáže nátisky z připravované knížky Petra Síse, která by měla vyjít na 

podzim. Těšíme se však také z nejrůznějších výstav. Pozoruhodné srovnání nabízí těsné sousedství 

nejlepších českých ilustrací Zlatá stuha 2006 a vítězů bratislavského bienále ilustrace od roku 1967 

až do současnosti. Kromě skromné expozice nejkrásnějších českých knih loňského roku nás velmi 

zaujme neméně prostá výstavka hmatových knih pro nevidomé. 

     Kdybych se měl pokusit o nějaké shrnutí, fádně bych konstatoval, že to bylo vyčerpávající, ale 

stálo to za to. Přesto však budu příští rok řešit dilema, zda jet znovu do Prahy na Svět knihy nebo 

v tomtéž termínu do Třeboně na Anifest. 
- [V. (*1975) je prozaik, ilustrátor, komiksový kreslíř a scénárista, žije v Plzni.] 
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* MAREK VELEBNÝ: Kamarádky, kamarádi, velká trojko Mikisek-Čechura-Ulrich a další: 

     Dlouho se už nediskutovalo na oblíbené téma místa setkání Ason-klubu. Současné místo není 

špatné, ale nějak se v restauraci Jadran schází ve stejnou dobu veselých společností povícero na 

jednom místě. Se Simonkou jsme náhodou objevili novou vinárnu Hrozen (v místě bývalého Dionýsa 

na Palackého proti ještě bývalejšímu Tuzexu). Oproti polštářky vyskládanému Jadranu působí tato 

provozovna jednodušším a komornějším zařízením a interiérem, připomínající vinný sklípeček. 

Ovšem pozor, pro gurmány i znalce pivního moku tu mají také nabídku. Dle informací obsluhy i 

nápisu na poutači je zde nabízena teplá i studená kuchyně a pivo Klášter. Pro zájemce mohu udělat 

fotografie interiéru. Provozovna je dostupná od zastávky MHD Sady Pětatřicátníků a Radka 

Prokopová může nechat automobil cca v místech, jako když šla do Jadranu. Ve vinárně nemají 

pevnou linku, ale kontakt na provozovatele má Simonka. Za organizační výbor milců vína Simonky 

a Marka Marek V. (Plzeň, 9. 5. 2007) 

 
* IVO FENCL: Výstava Od Bobří řeky do Stínadel: 

     V úterý 15. května 2007 se konala v Muzeu hlavního města Prahy vernisáž výstavy k 100. výročí 

narození Jaroslava Foglara. Účast? Víc než hojná! A po skončení projevů se odkudsi vyhrnuly 

dokonce Rychlé šípy! Lépe řečeno asi tak šestiletí kluci oblečení zrovna jako hrdinové seriálu. S 

halasem a výkřiky: „Támhle je Široko! Chyťme ho,“ rozběhli se do schodů a vedli nás ze vstupní 

haly do poschodí, kde bude expozice zaplňovat sál až do 2. září. 

     V pozadí přitom vidíme polouzavřenou klubovničku a právě tam se „chlapci Rychlých šípů“ 

rozsadili okolo stolu, pod barevnými bobříky, a když jsem okolo vitrín dorazil blíž, zaslechl jsem 

skutečně i hovor jako vystřižený z Foglarova seriálu. Ale vraťme se ještě k úvodu. 

     Přečtena i zdravice pražského primátora Pavla Béma, t. č. na Mount Everestu, načež jsme 

zazpívali (včetně pana Pavla Bobka) píseň My pluli dál a dál, která se už dávno stala symbolem 

Foglarových šedesáti táborů, ale jejíž autor zůstane navždy neznámý. 

     Možno bylo zakoupit a nechat si podepsat i zbrusu nové dílo Jiřího Zachariáše Stoletý hoch od 

Bobří řeky (nakladatelství Ostrov, 400 stran), publikaci S Jaroslavem Foglarem od Bobří řeky do 

Stínadel (Olympia), šesté, opět upravené vydání Zápisníku třinácti bobříků a mnohé další knihy. 

Sám jsem se překvapivě seznámil s celoživotním sběratelem Foglarovek a obdivovatelem tohoto 

autora Jaroslavem Novákem, který k mému překvapení odedávna bydlí jenom čtyři kilometry ode 

mne, ve Šťáhlavech, a setkal jsem se i s Vlastislavem Tomanem z ABC, jenž byl nedávno oceněn za 

celoživotní práci s mládeží, a taky ovšem s nadšeným plzeňským trampem (a náměstkem primátora) 

Petrem Náhlíkem. Ale takto by šlo vyjmenovávat dlouze, objevil se tu třeba i Honza Vyčítal, a je 

třeba zdůraznit, že ačkoli muži převažovali, nezanedbatelnou část návštěvníků představovaly ženy. 

     A výběr exponátů? Úžasný! Pocházejí z více sbírek, např. spisovatele Svatopluka Hrnčíře, i z 

Památníku národního písemnictví, a vše to dal dohromady především Václav Nosek-Windy, autor 

známé publikace o foglarovkách Jestřábí perutě (1999). 

     Osobně mne nejvíce zaujaly Foglarovy scénáře, jak je tužkou a pak na stroji psal pro Rychlé 

šípy, a byl jsem překvapen, do jakých až zacházel detailů. Představte si, že každý budoucí obrázek 

vykládal a popisoval svému výtvarníkovi na mnoha a mnoha řádcích… 

     Cennou kuriozitou přitom zůstává scénář „Rychlé šípy na železničním mostě“, který se 

rozkreslení už nikdy nedočká. Nejspíš i proto ne, aby bezděky nenabádal právě k přecházení 

železničních mostů… (Starý Plzenec, 16. 5. 2007) 

 
* JIŘÍ Č. ULRICH: Recenze na právě vydanou experimentální detektivku Jiřího Ulricha Věž 

a mlýn: (290  stran,  autor vydal vlastním nákladem, vytiskla Printia, Praha, distribuce: autor) 

     Vzhledem k tomu, že autor Jiří Ulrich se zdráhá knihu komukoliv poskytovat (až na světlé 

výjimky), položil jsem mu následující otázky. 

Otázka: Proč knihu nešíříte na veřejnosti? 

Odpověď: Protože její čtení je do jisté míry torturou. Čtenář bez fantazie, vtipu a trpělivosti se v 

postmoderním textu pravděpodobně ztratí, začne koukat jako jelen a není dalek od tvrzení, že se 
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vymyká normálnímu chápání. A tak se chci vyvarovat toho, aby čtenář považoval autora za 

blábolistu a  tupouše, nebo naopak. Jsem do knížky totiž dost zamilovaný. 

Otázka: Přál byste někomu přečtení své knihy? 

Odpověď : Pánům Lubomíru Mikiskovi, Vojtěchu  Němcovi a Dr. Vladimíru Novotnému. 

Otázka: Co je na Vaší knize tak odstrašujícího nebo naopak lákajícího? 

Odpověď: Nečekaná rozporuplnost: na jedné straně je detektivní příběh perfektně rozpracovaný  do 

všech  detailů, které pouze po ději jdoucí čtenář není schopen při jednom čtení postřehnout. Na  

druhé straně je provedena destrukce povrchního poznávání skutečnosti a přechází se k její 

mnohoznačnosti a neuchopitelnosti. Ke složitosti přispívá, že kombinuji mozaiku pohledů   

absurdně psychologických, etických (otázky práva a spravedlnosti) i fantaskně snových, vše na 

společenském pozadí. K tomu přihazuji trochu vědecké a politické sci-fi. Ale musím se vyznat ze své 

hravé poťouchlosti. Pokládám čtenáři velký počet otázek, často irelevantních, na které mnohdy 

nelze najít odpověď. Za realistické a seriózně se tvářící popisy a tvrzení, nebo přímo do nich, 

vkládám překvapivě působící informace. Jsou buď zcela podružné a nic neříkající, nebo dadaistické 

až recesistické, nebo paradoxní, nebo dokonce zavádějící. S oblibou se snažím vyjádřit to, co není a 

neděje se, ono: „Kdyby, tak by...“ Připočteme-li mou svéráznou filozofii a zaumnou, něžnou či 

drastickou poetiku, lze při určitém úhlu pohledu konstatovat, že román je parodií (na svět i žánr) či 

dokonce absurdně černohumoristickým románem. Ale stále ve své kostře zůstává logickou 

echtdetektivkou. Jakási do vzduchu vyhozená, rubem a lícem natáčející se mince, s jednoznačným 

dopadem na zem. Čtenář se nachází na vahách vážnost-nevážnost rozkývaných pološíleným 

detektivem nebo přímo jeho duchovním otcem. Ne nadarmo se detektivovo nezkrácené jméno liší jen 

jednou souhláskou od jména světově proslulého výrobce analytických vah. Román je možno číst 

s rozdílnými přístupy čtenáře. Co se jeví jako pouta, je ve skutečnosti svobodou. Co se jeví jako 

svoboda, je ve skutečnosti spoutáním. A právě tato variantnost přístupů v jejich sofistikované směsi 

se mi líbí. 

Otázka: Můžete naznačit téma? 

Odpověď: Detektiv má za úkol zjistit, zda vězeň ve věži na ostrůvku poblíž mořského pobřeží je  

opravdu vinen vraždou mladé dívky, a ne-li, najít skutečného vraha. Kromě toho musí splnit další 

úkol zadaný z vyšších míst. S partou amatérských filmařů a spisovatelů se detektiv rozhodne natočit 

film zobrazující útěk vězně z pevnosti dokonalejším způsobem, než jaký popisuje A. Dumas 

v románu Hrabě Monte Cristo. K uskutečnění těchto záměrů používá podivný detektiv podivné 

metody v nezvyklých exteriérech. 

Otázka: V čem vidíte experimentálnost Vaší knihy? 

Odpověď: Mnohé jsem již řekl. Jen dodám trochu jinak: v obvyklých detektivkách detektiv všechno 

ví, zobrazují v podstatě fiktivní realitu jako skutečnou a jedinou. Můj text nabízí variabilitu 

možností děje i postav. Ani autor ani detektiv neznají  vše a jen část z toho čtenáři řeknou. Mnohé 

pasáže textu jsou doplňovány paralelními filmovými záběry, které čtenář sleduje ve fiktivním kině. 

Film vzniká útržkovitě a velice nepředvídaně, je natáčen buď výše zmíněnými  filmaři, nebo jinými 

neznámými filmaři, nebo se předtáčí nebo dotáčí v jakémsi tajném ateliéru. Hrají v něm všichni 

protagonisté příběhu, ale i stínové postavy v pozadí. Tento dvojaký přístup k realitě a její abstraktní 

stylizace umožňují dosáhnout místy až postmoderní expresivity, slouží i jako prostředek psychického 

nátlaku, a současně vytvářejí rozpory ve vnímání s nádechem paranoie. Hledá odpovědi na otázky: 

co je vlastně  skutečnost a co pravda? Čemu věřit? Kdo je kdo? O co usilovat? 

Otázka: A vyznění knihy? 

Odpověď: Vše se nakonec logicky vysvětlí a vyřeší, dosáhne se spravedlnosti i vytýčených cílů, 

nicméně v poněkud hororově absurdní rovině, aniž by ovšem byla omezena variabilita dílčích řešení 

a nalezeny všechny odpovědi. 

Otázka: Jaký je smysl knihy? 

Odpověď: V tom, že ukazuje,  jak často vnímáme jen povrchní obraz  reality,  jak snadno se 

necháme ošálit příběhem a prvoplánovým dějem, aniž bychom pátrali po tom, co je skryté, aniž 

bychom pronikli pod skořápku barvotiskové image tohoto moderního světa. Smyslem je ukázat i 

obrovskou míru manipulace rozprostírající se všude kolem nás: manipulaci s životními osudy i 
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psychikou, manipulaci logikou i sensibilitou, manipulaci filmem, prózou i poezií. Postavy příběhu 

postrkují druhé a jsou druhými postrkovány na groteskním jevišti. Dovolil jsem si nedovolené: 

manipulovat se čtenářem a trochu ho mystifikovat. Ale mám čisté svědomí: upozornil jsem ho na to 

a dal jsem mu šanci uniknout. A pokouším se odstranit záporné znaménko manipulace a mystifikace 

matematickým povýšením na druhou. 

Otázka: Proč název Věž a mlýn? 

Odpověď: Věž  na ostrůvku v moři může mít nespočet funkcí, nejen být vězením či majákem. Moře je 

nejen malířským a hudebním nástrojem, ale mnohé netušené a nebezpečné skrývá. A mlýnem jsou 

hrdinové více či méně semíláni. Byť jsem zápletku a děj pečlivě prokomponovával, při opětovném 

čtení vidím to, co jsem si při psaním vůbec neuvědomoval: čertovské růžky Haška, Švandrlíka, 

Queneaua a taky trny v duši od Franze Kafky. Rovněž zapracovalo mé podvědomí, a to často 

matoucím způsobem. Třeba v názvu knížky: můj otec pocházel z mlýna blízko vesničky  jménem Věž. 

Vzpomínám si na temnou hlubinu vody, do níž se ponořuje mlýnské kolo, aby z ní vyšlo jiné a 

pozměněné. (Plzeň, 23. 5. 2007) 

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

žije v Plzni. 

 

 
 

* IVO HARÁK: Kde to žije, tam… 

(převzato z Portálu české literatury – viz http://www.czlit.cz - s laskavým svolení redakce) 
 

     K literatuře v regionech mám docela úzký vztah; dlouhá léta se „vyžívám“ například 

spolupořádáním festivalu Literární Vysočina. Mezi návštěvníky, kteří netrpěli ani pocitem vlastní 

důležitosti ani grafomanstvím, tedy mezi takové, kteří každým rokem většinu ostatních 

„převálcovali“, patří dozajista Plzeňáci. Ani se tomu příliš nedivím.  

     Mají svůj vlastní časopis – svého PLŽe (svůj Plzeňský Literární Život), v němž se družně 

setkávají zavedení tvůrci (i když – Plzně nebýti, věděli bychom o Josefu Hrubém či Karle Erbové?) 

s těmi začínajícími (třebaže už originálními: tady mám na mysli knižní debut Vojtěcha Němce 

Mozkobouře). Zatímco jsou bílé stránky určeny žijícím klasikům, ty barevné uprostřed každého 

čísla pak literárnímu dorostu.  

     Pokud se brněnský Host nebo zlínské, pardon od posledního čísla už pražské Psí víno usilují 

krajové přehrady nevnímat – a dosáhnouti jak prezentovanými tvůrci, tak i svými čtenáři významu 

celostátního, drží se Plž striktně okrajů regionu, jejž se usiluje zmapovat do co možná největší 

hloubky (nevynechávaje ani osobnosti druhdy zapomenuté). Obdobou mu může býti (byť kvalitou 

a periodicitou zatím nesouměřitelný) východočeský Kruh.  

     O dostatečném sebevědomí autorů Plže svědčí fakt, že se nebojí ani ostré polemiky: rozpoutané 

např. nad díly výše jmenovaného V. Němce; anebo nověji M. Vejlupkem kritizujícím v č. 2/2007 

jistou dosebezahleděnost Plže: myslím, že jeho text bylo nutno ponechat bez redakčního komentáře 

– nechť argumenty rozsoudí až čtenář. Kéž by této bylo ovšem více! – Zejména v Listech Ason-klubu 

(neboť tak se ony barevné stránky jmenují; neboť tak se jmenuje klub mladých a začínajících 

plzeňských autorů) mi vadí kamarádské plácání po ramenou (herda či štulec někdy vykonají větší 

práci).  

     Nicméně musím konstatovat, že před sebou máme periodikum, které právě mírou mapování 

regionálního literárního dění a mírou zainteresovanosti na něm nemá u nás obdoby. K té 

zainteresovanosti se sluší dodat, že součástí aktivit sdružení Pro libris, které se na vydávání 

časopisu podílí, patří též vydávání publikací knižních (alespoň dva lidi bych tu měl jmenovat: 

dobrou duši veškeré organizační práce, knihovnici Helenu Šlesingerovou, a literárního vědce 

Vladimíra Novotného).  

     Z knih loni vydaných mne vedle Němcova debutu zaujaly: Brunhilda – posmrtná pocta méně 

známému prozaikovi Jaroslavu Štruncovi (1934–1998): láska a válka jsou tu zachyceny v průsečíku 

vztahů česko-německých, za tematizování otázky viny a trestu, které se občas míjejí, sveřepé 

nenávisti i nenápadného hrdinství jaksi na zapřenou (navíc v tichém souznění s obdobně laděnými 

http://www.czlit.cz/
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generačními výpověďmi J. Škvoreckého). Ubrat na sentimentu, a povídka by se mohla zváti velikou: 

„Věděl jsem, že ji už nikdy neuvidím. Vůz zmizel v ohybu Victoria Strasse. Neměla sílu se 

ohlédnout, neměl jsem sílu jí pokynout. Vojtovo sevření ochablo. Stáli jsme nad mrtvým Karlem se 

zaťatými zuby.“  

     Třetí krajina: básnický debut Kateřiny Kašákové: „ve snu jsem uviděla své studenty / jeli 

tramvají a mávali mi / stála jsem na refýži / nemohla jim odpovědět / už navždycky obtěžkána tesco 

taškami.“ – Můžeme mu vyčítat popisnost či verbalismus, nikoli však absenci nápadu a názoru. 

Pokud se do veršů Kašákové zaseknou střípky humoru, tyto věru stojí za přečtení. Jenom bych 

takových veršů měl propříště rád v knize více (najmě těch nerýmovaných; rýmované a ostřeji 

rytmované znějí poněkud dutě svým prsním patosem).  

     Norman Bates kontra Fantomas dvaačtyřicetiletého staroplzeneckého literáta Iva Fencla. Fencl 

zde píše o autorech literatury takzvaně pokleslé, anebo – přesněji – literatury fantazijní, napínavé, 

dobrodružné (co o kořenech sepisování vlastního: vizme nedávno vyšlý opus Smíš zůstat mrtev), 

mezi něž se mu vedle Barrieho, Blocha, Lerouxe, Machena, Souvestra a Allaina vejde i Charles 

Dickens. Šťastně zvolené fejetonové ladění otevírá publikaci i čtenáři jinak neškolenému, ač Fencl 

zde – jakož i v textech otiskovaných v časopise Tvar – nezapře znalce). Ctitelé S. Freuda jistě ocení 

jemné psychoanalytické nástřihy při rozboru vztahu mezi tvůrcem (jeho životem) a dílem (jeho 

postavami): o Machenovi se například dočteme: „Pohlavnost mu sublimuje v ohavné 

neuvěřitelnosti.“ Jinde se o jednom z autorů nesmrtelného genia zločinu – Fantomase – dočteme: 

„Souvestre si tady kompenzoval možná mnoho nenaplněného a občas až jako by zde vraždil 

úděs z vlastní homosexuality.“  

     Povídková kniha Snad někam dojdu; jejímž překvapivým autorem je rodák z Pavlíkova 

u Rakovníka – literární historik Bohumil Jirásek. Tento dělá dobře, zbavuje-li se kletby velkých slov 

jich zvažováním a pochybováním: „Shledal jsem však, že radost a poznání jdou různými směry. Ale 

směřovaly k jedné cestě, která se jmenovala Touha. Za ní jsem šel, ale byla pro mé kroky 

nedosažitelná. Byla však krásná i tou nedosažitelností. Jdu vlastně za ní stále. Snad někdy. Co já 

vím. Asi ne.“ Jsou-li symboly úvodní povídky ukotveny konkrétními detaily, nelze to už říci o 

obdobně laděné povídce závěrečné. Trpí-li třetí jistou nesoudržností (prolínáním několikerého 

paradigmatu), budu za nejpůsobivější pokládat povídku druhou (psanou důsledně v realistickém 

diskurzu).  

     Byť mám pochopení pro ty, pro něž se láskyplné objetí matičky Plzně stalo příliš těsným 

a dusícím (například pro takového Tomáše T. Kůse; vizme jeho polemiku ve Tvaru s V. Novotným), 

dobře chápu ty, pro něž se léta v Plzni stala ztraceným rájem (jak můžeme vyčísti z Teplického 

pobytu Milana Šedivého). A chápu i závist těch, kteří zatím jen marně touží po fungujícím 

regionálním časopise či nakladatelství, po kritickém a bezkonfliktním vztahu mezi starými 

a mladými, po možnosti opřít se o neotřelý pohled mladších či morální autoritu těch zkušených.  

     Přestože asi bude Marcela Pátková (která Literární Vysočinu navštívila také) jiného názoru, 

dovolím si tvrdit, že, kde to žije, tam… Teče Staropramen? Ivo Harák (11. 5. 2007) 
- I. H. (*1964) je básník, literární kritik, vědec a pedagog. V současné době působí jako odborný asistent na katedře 

českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. 

 
 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 6. 2007. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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