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

Čech. Ročník XVI, 2007, letos Listy č. 7-8 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 125) z 29. 6. Stran 20, 
náklad 600 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 7-8/2007 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÝ PŘÍTELI... 
 

Co je ti platné, že mluvíš pěti jazyky, 

když neumíš naslouchat ani v mateřštině? 
 

(Jiří Žáček: Telegramy) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
 

* ASON-KLUB HOSTEM VEČERA PŘIMĚŘENÝCH DEPRESÍ V PRAŽSKÉ POETICKÉ 

KAVÁRNĚ OBRATNÍK.  

 
     Od MILANA ČECHURY: Omlouvám se za téměř dvouměsíční zpoždění, ale znáte to. Nejdřív 

si říkáte, že dojmy z nějaké události, která ve vás zanechala dojem, napíšete hned po návratu z ní, 

pak usoudíte, že ono se to do zítřka nezblázní, a už je všechno v pytli. Přesně tohle se mi stalo po 

návratu z pražské literární kavárny Obratník, kam jsme byli pozváni dobrou vílou tohoto zařízení, a 

to paní Zorou Šimůnkovou. Vím, že jí to dalo dost práce, než nás „ukecala“. Tedy mě, Jiřího 

Ulricha a Lubomíra Mikiska. Tak ještě jednou, paní Zoro. Sorry. 

     Po pravdě řečeno, nevím, proč o nás tak stála. Luboš nepřečte nikdy z toho, co napsal, ani ň, 

starší než Jirka Ulrich je už snad jen hnědé uhlí a já jsem taky kousek k pohledání. Možná, že když 

je tolik hrůzy pohromadě, stojí za to ji vidět. 

     I když si to Plzeň zavinila sama, protože ve stejném termínu vystupovala v Praze Irena 

Velichová, a s tou se, jak jistě každý uzná, nemůžeme měřit, přece jen mně tohle jediné malinko 

vadilo. Že nepřišlo alespoň o pár lidí víc. Nebo o dva páry. Nebo o tři. Dál už se jako matematik 

projevovat nebudu, protože mi tahle věda nikdy moc nešla a ještě bych si mohl uříznout ostudu. 

     Doufám tedy, že jsme si ji neuřízli ani přednesem svých děl. Snažili jsme se, seč jsme mohli, a 

atmosféra v Obratníku nám nahrávala. Byla přátelská a... nehlučná. Pro čteče pravý ráj. Hlavně po 

mně prosím nechtějte vědět, co jsme tam toho dvacátého dubna četli. To už jsem dávno zapomněl. 

Jen si matně pamatuji, že jsem zahrál několik písní na kytaru a zničil je svým zpěvem, ale jelikož 
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jsem po skončení produkce nemusel seškrabávat z oděvu zbytky vajíček a rajčat, tak snad to nebylo 

tak strašné. 

     Jediné, co vím určitě, je to, že jsem si při zpáteční cestě do Plzně sliboval, tedy sám sobě, že o 

tom všem hned napíšu. A vidíte, jak to dopadlo. Ale příště, paní Zoro, příště se určitě polepším. 

(Plzeň, 3. 6. 2007) 

 

Milan Čechura 
(Písně, které v Obratníku zazněly a byly též otištěny v květnovém čísle Občasníku Zory Šimůnkové. Jednu z nich 

Milan složil speciálně pro onu příležitost…)  

 

OBRATNÍK U ANDĚLA 
 
C                        Emi 

Z Obratníku u Anděla, 
Ami                         F 

kde jsou k mání díla skvělá, 
C                      Emi                       D          G 

každý něco, aspoň doufám, odnese si. 
C                        Emi 

Dojmy z básní, dojmy z prózy 
Ami                         F 

snad jim mozek neohrozí, 
C                   Ami                 Dmi   C 

odnesou si přiměřenou depresi. 

 
Proč sem chodí zas a znova, 

když je svolá Šimůnková, 

nikdo neví, asi jsou to fanouškové. 

Dojmy z básní, dojmy z prózy 

snad jim mozky neohrozí, 

možná doufaj v něco krásné, v něco nové. 

 

To jste dneska dobře přišli, 

dobře jste si z domu vyšli, 

nahustí to do vás ňácí Plzeňácí. 

Čtení jejich básní, prózy 

snad vám mozky neohrozí, 

i když Plzeňácí, to jsou pěkný ptácí. 

 

PLZEŇ 
 
C                   G 

Plzeň je nejhezčí, 
Ami                     F 

když s ranním rozbřeskem 
C                 Ami             Dmi             G 

vracím se z hospody v náladě nebeské. 
C                 G              Ami            F 

Že je jich po Plzni na stovky rozseto, 
C                  Ami                    F               G        C 

vždy se mi s rozbřeskem parádně šlape to. 

 
Plzeň je nejhezčí, když slunce zapadá, 

je jako milenka, co nikdy nestrádá. 

Je jako milenka, krásná a dychtivá, 

i když je trošičku politá od piva. 

 

Politá od piva, zmazaná z výfuků, 

nemohu bez ní být – jak holky bez kluků. 

Láká mě procházet okolo náměstí, dotknout 

se kamenů hradeb – tak,  pro štěstí. 

 

Plzeň je nejhezčí při každém období 

a pro své amanty vždycky se nazdobí. 

Proto jsem zasedl a napsal básničku 

pro město soutoků, pro Plzeň, Plzničku. 

- M. Č. (*1949) píše básně i prózu, žije v Plzni a zde také pracuje jako prodavač dřeva. 

 
 

 

* JIČÍNSKÉ POETICKÉ JARO.  O víkendu 18. – 20. května 2007 se několik zástupců Ason-

klubu (Markéta Irová, Simona Váchalová, Marek Velebný a Irena Velichová) na pozvání 

Literárního spolku LiS při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně vypravilo na II. Jičínské poetické 

jaro, setkání literárních klubů a spolků v Jičíně… 

  
     Od IRENY VELICHOVÉ: V dnešní době atentátů a různých nebezpečenství jest příjezd osoby 

z diplomatických kruhů většinou přísně utajován a fingován.. Přesvědčit všechny, že mám příliš 

učení před maturitou, a tudíž nepřijedu, nebylo zase až tak složité. A komplice pro utajovaný 

příjezd jsem našla v domažlické star anebo také Simonce Váchalové. V sobotu ráno jsem si napsala 

scio testy v Plzni a hned vyrazila do Jičína. Pravda, dorazila jsem až v osm večer, po slavnostním 
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přípitku a veškerém programu… ale rozhodně jsem nelitovala. Tajné navigace a uvítací výbor na 

autobusovém nádraží v podobě Janka Cígera z Mädokýše (který vůbec nevěděl, na kohože to čeká), 

splnily očekávaný efekt. Nikdo mě opravdu nečekal! V jičínské restauraci, kde se končil poslední 

oficiální den JIPOJe 2007, mě uvítala většina známých tvář v podobě klubu Duria (Marcelka a 

Bibka), Littru (Andej Šeliga), Mädokýše (Mathej, Janko, Peter Staríček, Lenka Antolíková) a 

klasicky hojně zastoupené formace Žiarelka (Peter Šrank). Z místních luhů a hájů byl zastoupen 

Ason-klub (Marek, Simča, Markétka  s přítelem) a samozřejmě Lis reprezentován hlavně Václavem 

Francem a Pavlem Herbrychem.(a samozřejmě mnoho dalších, na které jsem zapomněla). Po 

zavírací době jsme ještě chtěli obšťastnit nějaký místní podnik svou přítomností.. V tu chvíli přišel 

ale opravdu nečekaný vrchol večera: samozvaná korunovace Václava France na krále. Za 

provolávání slov „Napoprvé!“ (opakovaně úspěšně odemykal a zamykal dveře od knihovny) a 

„Zítra zvýším daně!“ nakonec zmizel v útrobách své rezidence (tj. místní knihovny) a rozpustil 

srocení davu. Ovšem hlav honorovaných bylo více! Další samozvaný vládce – tentokrát Mathej, 

prezident Mädokýše, nelenil a vyšplhal na sloup veřejného osvětlení, odkud určil další cíl nočního 

života – Taneční dům. Tento název byl ale opravdu hodně nadnesen. V útrobách ne úplně špatného 

sálu hrála kapela ještě z doby ledové, kdy frčela Horečka sobotní noci. Tato kapela (2 osoby 

neurčitého pohlaví) se pravděpodobně minula stylem, hlasem i vizáží. Ne že by nám to snad vadilo. 

Vrhli jsme se na parket s nevídanou vervou. Největší taneční star se ovšem stal Marek Velebný. 

Svým tancem na pomezí break dance a tance Svatého Víta oslnil všechny včetně číšnice a svou 

odhalenou hrudí snad vehnal i slzy dojetí do našich očí. Obdivuhodný výkon! No spát jsem šla mezi 

posledními, jako obvykle.. 

     I když to bylo opravdu jen na chvilku a ani jsme nestihla zažít různé fenomény naplno 

(lužickosrbské simultánní překlady), promluvit se všemi v takové míře, jak bych si přála, a poznat 

nové tváře… Přesto mi bylo příjemně a s obvyklým spánkovým deficitem (to jsou ty literární akce!) 

jsem se v neděli odebrala k Plzni. P.S.: Mikeš byl v Prčicích! - IV- 
- I. V. (*1987) píše básně, žije ve Starém Plzenci a v Plzni a zde právě maturovala na Gymnáziu Luďka Pika. Kromě 

psaní se věnuje uměleckému přednesu, neprofesionálnímu divadlu a výrazovému tanci.  

 
 

 
* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JADRANU. Letní počasí a zkouškové 

období se sice proti nám spojily, ale ve čtvrtek 24. května 2007 v 18:00 hodin jsme se v Jadranu – 

Mediterranée přece sešli. Bez omluvených Jiřího Č. Ulricha a Vladimíra Bidla Průchy a bez Ireny 

Velichové, kterou čekala maturita… V kruhu osmi lidí se dobře povídalo a probralo se všechno od 

literatury až po psychologii. Marek Velebný s Markétou Irovou a Simonou Váchalovou se 

rozdělili o své zážitky z Jičínského poetického jara (o ty, co v reflexích minulých Listů nebyly). 

Marek navíc o literární úlovky: o dvě poslední čísla Mädokýše, první letošní Textáreň u Kefa Ňjúz, 

loňskou oranžovou, modrou a zelenou Kobru (kulturní občasník regionálních autorů, který vydává 

Literární spolek při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně), almanach účastníků Martinskej poetickej 

jesene 2006, co ale vyšel až teď na jaře, a šestý, závěrečný oddíl bibliofilie Irmy Geisslové 

Immortelly… Helena Šlesingerová k tomu přidala květnové číslo Hosta, Rukopisu a Psahlavců, 

knihovnického časopisu Grand Biblio a magazínu Žurnál, červnový Občasník od Zory Šimůnkové, 

sbírku Josefa Hrubého Volyně a jiné krátké řádky, poslední Salon Práva s rozhovorem a velkou 

fotografií Jakuby Katalpy, pozvánku na setkání Literárního a kulturního klubu 8 k desátému výročí 

jeho vzniku a přihlášky na letní literární výlet Kruhu přátel knižní kultury… Proč Vám to píšem? 

Abyste věděli, že pro toho, kdo má opravdu zájem, je v Plzni leccos dostupné… Lubomír Mikisek 

se znovu a znovu zamýšlel nad smyslem tvůrčího psaní a komentoval své zkušenosti s nakladateli. 

Některé ani nezajímá obsah knihy, prý jedině, zda se „to“ prodá. Jiní jsou ochotni vydat vás 

přednostně – ovšem v případě, že je věc vážně dobrá. A jak se pozná dobrá kniha? A kdo je 

kompetentní rozhodnout? Stačí si přečíst nový bestseller Celie Brayfieldové Jak napsat bestseller? 

A nebylo by nejlepší založit vlastní nakladatelství? Milan Čechura s Lubošem do podnikání jít 
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nechtěl, Simoně ale podlehl a slíbil vystoupení (dokonce s kytarou) na domažlickém náměstí. 

S příchodem Simoniny sestry Markéty jsme se obrátili víc do nitra a radili pohádkářce Lucii 

Koutné, jak nežít v pohádce…  

 
* BÁSNÍK LUBOŠ VINŠ V PLZEŇSKÉ KULTURNÍ KAVÁRNĚ JABLOŇ.   

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Dne 8. června 2007 v Jabloni proběhla vernisáž výstavy 

fotografií s názvem „Arletiny barevné sny“. Vystavovala fotografka a cestovatelka Kamila 

Berndorffová z Blatné. Vernisáž zahájila Irenka Velichová ze své funkce manažerky. S poezií 

vystoupil blatenský Luboš Vinš. Pak jako překvapení byla bigbeatová skupina THE OCELOT JR 

Vinšova syna Matouše. Čtyři kluci, kterým nebylo ještě asi 13 let, bavili dvacetičlenné publikum 

svými rockovými peckami. Zvláště rozhýbali diváky refrénem „My jsme kapela celá šílená, máme 

sponzora, Česká strana lidová“. Jiným textům bohužel nebylo moc dobře rozumět. Během 

vystoupení se verše střídaly s big beatem. Luboš četl své verše, které napsal „na objednávku“ ke 

stejnojmenné fotografické výstavě K. Berndorffové. Každá část cyklu básní začínala verši: „Jsou 

záře barvám, jsou sny barvám“. Jeho syn Matouš ho doprovázel na flétnu a varhany. Mezi 

písněmi byla i jedna v angličtině s příznačným názvem The Death. Snad mohlo být šťastnější 

nejdříve nechat zaznít poezii a v druhé půlce kapelu. Ale diváci se bavili, Jirka Ulrich si 

podupával do rytmu a jistě myslel na svůj „rap“. Fotografie k nahlédnutí najdete na 

http://sweb.cz/fotkyasonklubu/Arletiny_barevne_sny/arletiny_sny.htm. M. V. (Plzeň, 21. 6. 2007) 
- M. V. (*1970) je básník, prozaik a publicista, absolvent Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a 

momentálně je zaměstnán v pekárně Intersparu. 
 

 

 
 

* THE GRAVES V PLZEŇSKÉ ČAJOVNĚ V PLACHOVCE.   

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: V sobotu 16. června 2007 zde vystoupilo duo Honzy Heinla a 

Kristýny Leimerové THE GRAVES s tzv. alternativním chansonem. Po akademické čtvrthodince 

začal bez úvodních řečí Honza (v černém tričku) hned na varhany. Z písní uvedl „Pod usychajícími 

listy“, „Kdo běhá, ten se uběhá“ apod. Brilantní drsný Heinlův zpěv vynikal zvláště v anglických 

skladbách jako „Up  Down“ při slovech: „Let me fall and let me fly / let me smile and let me cry  

/ let me live and let me die…“ Většinou seděl Honza za klávesami jako Vašo Patejdl a jiní, jen ke 

konci svůj charismatický zpěv předvedl i ve stoje. S Honzou zpívala a doprovod na kytaru a flétnu 

zajišťovala Kristýna Leimerová (v modrých letních šatech) pod několika fotografiemi asijských žen 

na zdi. Nakonec vystoupil s klasickou kytarou Aleš Váňa. Fotografie k nahlédnutí jsou na 

http://sweb.cz/fotkyasonklubu/The_Graves_cajovna/TheGraves.htm. Více informací o The Graves a 

také jejich texty v plném znění na  http://www.webpark.cz/graves/index.htm. M. V. (Plzeň, 21. 6. 

2007) 

 

* 

LISTOVÁNÍ 
VÍTÁME: 

     Na sklonku školního roku se k nám nově přihlásila Eliška Hucová (*1990). Píše básně o tom, 

po čem touží lidé, i o tom, po čem touží koně. Trvale bydlí v Točníku u Klatov a studuje na Střední 

zdravotnické škole v Plzni.  Zatímco o Elišce víme, Dalibor Šanc raději zůstal v utajení. Prozradil 

na sebe jen to, že je původem od Žatce a momentálně  bydlí v Plzni. A na ukázku poslal téměř 

dvacet stran krátkých próz… 

 

http://sweb.cz/fotkyasonklubu/Arletiny_barevne_sny/arletiny_sny.htm
http://www.webpark.cz/graves/index.htm
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Dalibor Šanc 

 

Z KRKU 
 
     Když něco dělala, třeba vařila, uklízela nebo myla nádobí, snažila se mít to co nejrychleji za 
sebou. Pracovala chvatně, dělala rychlé sekavé pohyby, ne vždy účelné.  
     „Chci to mít co nejdřív z krku!“  říkala. 
     Na jaře roztál sníh, pomalu a trpělivě se měnil ve vodu, stékal ze střech a kapal na chodník. Bez 
naléhání se vpíjel do tiše pookřávající půdy. Ptáci se probouzeli stále časněji, déle a déle 
prozpěvovali. Den se minutu po minutě prodlužoval.  
     Chodila po dvoře, co chvíli vzala do ruky nějakou věc a přenesla ji na jiné místo. Tam ji položila 
a chvíli postála s rukama opřenýma v pase. Cukavě, jemně a rychle se kousala do rtu, jazykem 
rejdila v ústech. Pak vyrazila pro další věc a přemístila ji na jiné místo ve dvoře. 
     „Už aby se oteplilo,“  napadlo ji, „a já měla ten úklid co nejdřív z krku!“ 
     V srpnu měla narozeniny a pozvala hosty. Navařila a napekla, chvatně, ale dobře. Běhala, 
obsluhovala a smála se, cukavými a výbušnými poryvy. Bavila se a její hosté také.  
     „Už abych je i tu špínu po nich měla z krku,“  napadlo ji přesto mimoděk. 
     Na podzim sedávala v pokoji a oknem vrhala dlouhé pohledy do zahrady. Občas si táhle 
povzdechla. Jindy sedla a zahrála energický menuet na klavír. Hrála, jako by chtěla být co nejdříve 
na konci a snad i začít znovu. 
     V zimě bývala častokrát sama ve svém městském bytě. Nejednou si otevřela víno a rychle, 
srkavě upíjela. 
     „Život jeden prašivej…“  říkala si pak možná před usnutím, „…už abych ho měla z krku…!“    

 
DIPLOMAT 
 
     Prostředí diplomacie ho odjakživa fascinovalo. S oblibou pročítal knihy pojednávající o jejích 
dějinách, očima hltal televizní dokumenty líčící pozadí nejrůznějších historických událostí a 
nejednou viděl sám sebe v obleku a bílých rukavičkách vcházet do jednacích síní. Ve svých 
představách byl možná trochu staromódní, ale, jak sám nejednou kolegům ve skladu říkal, 
opravdovou kvalitu může prověřit jen historie. To, co však na umění brilantního vyjednávání 
obdivoval nejvíce, byla křehkost a subtilita této činnosti, spočívající, jak si záhy uvědomil, zejména 
ve schopnosti řečníků ovládat, volit a především do vět citlivě včleňovat jen ty nejvhodnější 
výrazy, přesně odpovídající dané situaci, a postupně, trpělivě tak celý konverzační akt dovádět 
k požadovanému cíli, podobně, jako vedou k výhře v šachové partii rozvážné a důmyslně 
uskutečňované tahy figurek v podání opravdových mistrů.  
     I on sám už nejednu diplomatickou frázi ovládal. Slovník oborových výrazů i lexikon cizích 
slov měl doma téměř neustále otevřené. Oba ležely na stole hned vedle poloprázdného pytlíku 
s brambůrky a nedopité sklenice se žlutou limonádou. V knihách i slovnících mohl listovat stále; a 
sám věděl, že by i listoval – jen kdyby tu nebyla Hanka. Neustále se s ním chtěla vídat a čím dál víc 
jeho pozornost rozptylovala.  
     Musím to ukončit, napadlo ho už mnohokrát,  jinak to nikam nedotáhnu.  
     Odhodlal se k tomu až teď, skoro po třech letech známosti, které ona říkala vztah. Stejně se 
vídáme jen jednou dvakrát za týden, říkal si, když vytáčel její číslo.  
     Až poslední dobou se začali scházet častěji a on si uvědomil, že je třeba přijmout rázná opatření.  
Udělám to stylově, prolétlo mu hlavou ještě, když uslyšel vyzváněcí tón, vždyť mám taky na to 
průpravu. Ať vidí, že jsem formát!  
     Čekal jen chvíli. Pak někdo na druhém konci zvedl sluchátko a známý ženský hlas se představil. 
Představil se také a dlouho neotálel. Když se dostal k hlavnímu tématu, zněl jeho hlas klidně a 
vyrovnaně. 
     „S přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem našeho vztahu,“ řekl jí potom a v jeho tónu 
bylo cítit rutinu získanou mnohonásobným opakováním, „ti s politováním musím oznámit, že už 
nejsem zcela tak přesvědčen o smyslu jeho dalšího trvání.“ 



 6 

* 

OZNÁMENÍ 
 

* Od MARKÉTY IROVÉ: Milí všichni, třebaže se to zdá téměř až neuvěřitelné, dnešní úspěšnou 

obhajobou jsem skončila má zdánlivě věčná studia. Oslavujte se mnou a mějte se krásně. Markéta I. 

(Plzeň, 30. 5. 2007) 
- M. I. (*1982) píše básně , žije v Plzni a zde právě dokončila Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity (obor 

český jazyk – anglický jazyk). 
 

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* HANA POLATOVÁ VE SBORNÍKU SOUTĚŽE O STŘÍBRNOU BULU. První drobný 

veřejný úspěch zaznamenala paní Hana Polatová (*1967) z Chrástu. Poprvé se odhodlala poslat 

své básně do literární soutěže O stříbrnou bulu a dostala zprávu, že dva z jejích textů budou 

otištěny ve sborníku Pár střípků. O tu radost se s námi podělila. (26. 4. 2007)     

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve čtvrtek 12. července 2007 pořádá Kruh přátel knižní kultury při KmP pro své členy a další 

zájemce z řad veřejnosti opět svůj tradiční letní literární výlet, tentokrát 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. po 

trase:  
 

* V pátek 20. července 2007 v 16:00 hodin i později 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.  

 
* V pátek 20. července 2007 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 

2) na večer s názvem Cansoneta s poezií. Vystoupí ženský pěvecký sbor pod vedením sbormistra 

pana Vorlíčka a básníci Ason-klubu: Irena Velichová (*1987) a Daniel Mikeš (*1976). V 

neopakovatelném provedení prý zazní písně J. Ježka, básně a skorobásně a mnoho dalšího... 

 
* Člen Ason-klubu Marek Velebný (*1970) si Vás dovoluje pozvat na připravované výstavy svých 

fotografií s názvem Barvy města: v červenci 2007 ve dvoře historické krčmy U Meluzíny 

v Domažlicích (Vodní 19),  v srpnu 2007 spolu s fotografiemi otce MUDr. Ladislava Velebného 

v Infocentru v Březnici (Náměstí č. 16).  

 

* Až do 29. července 2007 jste zváni do Galerie umění v Karlových Varech (Goethova stezka 6, 

http://www.galeriekvary.cz) na výstavu s názvem Obrazy & básně. Propojuje obrazové a básnické 

dílo jednoho z hlavních představitelů generace beatníků, básníka, spisovatele, nakladatele, majitele 

knihkupectví, revolucionáře a malíře Lawrence Ferlinghettiho (*1919). Výstava je vůbec první 

ukázkou výtvarné části Ferlinghettiho tvorby v České republice a do Karlových Varů přicestovala z 

Galerie hlavního města Prahy, která ji sestavila. Otevřeno: úterý až neděle v 9:30 –12:00 a v 13:00 

– 17:00 hodin. Vždy první středu v měsíci bezplatný vstup.  
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* Ve čtvrtek 30. srpna 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.  

 

* Další literární pořady – viz Kultura – Plzeňský kulturní přehled. 
 

* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* STŘEDOEVROPSKÉ MĚSTO – ESSAY IT! Kulturní časopisy A2 kulturní týdeník (Česká 

republika), Tygodnik Powszechny (Polsko), Revue K&S (Slovensko) a Magyar Lettre 

Internationale (Maďarsko) s podporou International Visegrad Fund vyhlašují mezinárodní soutěž o 

nejlepší esej Středoevropské město – ESSAY IT! Soutěž je určena všem autorům bez ohledu na 

věk a státní příslušnost. Lze zaslat původní, dosud nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené 

eseje, o rozsahu 9.000 – 14.400 znaků vč. mezer, v kterémkoli z pěti soutěžních jazyků, tzn. v 

angličtině, češtině, slovenštině, polštině či maďarštině. Zadáním je Středoevropské město, lze psát 

např. na téma: ghetta, cyklistika ve městě, paneláky, děti ulice, squaty, zdi a ploty, hypermarkety, 

předměstí, pryč z centra města, nová architektura, ochrana památek, životní prostředí, motorismus, 

bývalé továrny, zahrádkářství, sochy ve veřejném prostoru, bezdomovci, industriální zóny, parky, 

noví bohatí – noví chudí, graffiti, správa veřejných prostranství, město jako svědek naší historie, 

ztvárnění města v umění apod. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, jméno a adresu autora 

přiložte v zapečetěné obálce.  Posíláte-li e-mailem, musí být esej ve formě přílohy. Uzávěrka je 27. 

července 2007 (rozhoduje datum poštovního razítka). Zasláním dává autor pořadatelům neomezené 

právo na publikování a překlad textu. Adresa: Central European City – ESSAY IT! A2 kulturní 

týdeník, Americká 2, 120 00  Praha 2, Česká republika, e-mail: info@essay-it.com, www.essay-

it.com. Vítěz bude určen ve dvoukolovém hlasování. Práce předvybrané lokálními porotami (max. 

12 esejů - 3 z každé země) budou po překladu do angličtiny předloženy hlavní mezinárodní komisi. 

Jejím předsedou je Karl Schlögel, profesor historie Střední Evropy na Evopské univerzitě Viadrina 

ve Frankfurtu nad Odrou. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s workshopem se uskuteční v 

listopadu 2007 v Praze. Autor vítězného eseje získá hlavní cenu 1.000,- €. Vítězný esej bude 

publikován, stejně jako eseje vybrané pro finále soutěže, ve významných literárních a kulturních 

časopisech ve středoevropském regionu. Organizátoři také plánují vydat po ukončení soutěže knihu 

v angličtině s širším mezinárodním dosahem. Autoři, jejichž práce budou vydány knižně, obdrží 

honorář. 

 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ LOTERIE ŽIVOTA 2007. Vzdělávací program Loterie života, který je 

postaven na úspěšném českém dokumentárním filmu Síla lidskosti režiséra Mateje Mináče, pro rok 

2006/2007 vyhlásil III. kolo literární soutěže. Soutěž je určena žákům základních škol a studentům 

středních škol. Cílem je podnítit jejich vlastní fantazii k vyjádření vlastního názoru a postoje. Lze 

zaslat práce o libovolné formě (vyprávění, dopis, povídka, úvaha, fejeton, reportáž, esej) na téma: 

Jak je možno v této době „konat dobro“? - Co je to lidskost? - Byli jste někdy očitými svědky nebo 

skutečnými aktéry nějakého činu, který by v tom nejlepším smyslu slova naplnil hodnotu pojmu 

„dobrý skutek“, jenž by převyšoval hranici všedního dne a dal by se nazvat velkým humánním činem? 

Uzávěrka je 30. července 2007. Adresa: wintonfilm@seznam.cz, http://wintonfilm.com/soutez.html. Po 

vyhodnocení budou nejlepší díla prezentována v celoplošných médiích (TV, rozhlas, časopisy a denní 

tisk). Zvolíte-li si třetí z témat, je možné, že vaše práce bude režisérem M. Mináčem vybrána k 

filmovému zpracování. V tom případě se po dohodě s režisérem stanete spolutvůrci připravovaného 

projektu a filmový štáb pak bude natáčet přímo v prostředí a s lidmi, které jste popsali. 

 
* KNIHOVNA ROKU 2007. Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven 

bude udělena cena Knihovna roku 2007 a vyzývá veřejnost k podávání návrhů na její udělení. 

http://www.tydenika2.cz/
http://tygodnik.onet.pl/
http://www.knihyaspolocnost.sk/
http://www.c3.hu/scripta/lettre/web/index.htm
http://www.c3.hu/scripta/lettre/web/index.htm
mailto:info@essay-it.com
http://www.essay-it.com/
http://www.essay-it.com/
mailto:wintonfilm@seznam.cz
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Cena se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo 

k ohodnocení mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. 

Uděluje se v kategoriích: a) základní knihovna (ta je určena zejména knihovnám v malých obcích, 

kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci, 

předpokládá se již osvědčená návaznost na úspěšné umístění v soutěži Vesnice roku); b) významný 

počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (např. zpřístupnění 

nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a 

rekonstruovaných prostor knihoven, organizace odborných akcí apod.). Cena Knihovna roku 

v kategorii a) se uděluje provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven. Cena 

Knihovna roku v kategorii b) se uděluje fyzické osobě nebo provozovateli knihovny. Návrhy 

mohou podávat fyzické nebo právnické osoby. Uzávěrka je 5. srpna 2007. Adresa: Ministerstvo 

kultury ČR, odbor umění a knihoven, oddělení knihoven, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1, 

http://www.mkcr.cz. Písemný návrh musí obsahovat: jde-li o fyzickou osobu: jméno, příjmení a 

místo trvalého pobytu provozovatele knihovny, navrženého na udělení ceny; jde-li o právnickou 

osobu nebo obchodní firmu: název a sídlo provozovatele knihovny. Dále označení příslušné 

kategorie a zdůvodnění návrhu. V případě navržení fyzické osoby na cenu v kategorii b) musí návrh 

obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu. Bližší informace na  tel.: 257 085 316 nebo e-

mailu: blanka.skuckova@mkcr.cz (Mgr. Blanka Skučková). 

 

* DRÁŽĎANSKÁ CENA LYRIKY 2008. Primátor zemského hlavního města Drážďan vypisuje 

již posedmé na podporu současné básnické tvorby veřejnou soutěž o Drážďanskou cenu lyriky. 

(Předchozí ročníky proběhly v letech 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 a 2006.) Cena je dotována 

částkou 5.000,- EUR. Soutěže se mohou zúčastnit básníci z německy mluvících zemí a rovněž 

z České republiky. Mohou se přihlásit osobně (přihlášky jednotlivců jsou prý letos vysloveně 

vítány!), nebo být navrženi nakladatelstvími, redakcemi literárních časopisů, autorskými svazy či 

literárními sdruženími. Lze zaslat 6 až 10 básní psaných na stroji nebo počítači, v pěti 

vyhotoveních. Jako samostatnou přílohu autor připojí stručný životopis a bibliografii. Soutěž je 

anonymní. Práce nepodepisujte, každou textovou stránku vč. přílohy označte vlastním heslem. 

Uchazeči z České republiky mají stejné podmínky jako ostatní, tzn. porota prvního kola (složená ze 

tří českých literárních vědců a znalců moderní poezie) vybere z anonymních návrhů až 5 autorů do 

finále soutěže. Vybrané práce pak budou renomovanými překladateli přeloženy do němčiny. Každý 

z uchazečů by měl být připraven v případě své nominace v den předání ceny předčítat před hlavní 

porotou a publikem v rámci festivalu lyriky BARDINALE 2008 v Drážďanech. Po veřejném čtení 

vynese hlavní šestičlenná porota, kterou budou tvořit tři Češi a tři Němci, verdikt a určí nositele 

ceny. Uzávěrka je 30. září 2007. Adresa: Dresdner Literaturbüro e. V., Villa Augustin, Antonstr. 

1, D-01097 Dresden, tel./fax: + 49 351 804 50 87. (Neposílejte doporučeně! Na přihlášky doručené 

e-mailem nebo faxem nebude brán zřetel!) Jméno vítěze bude zveřejněno v tisku i na internetových 

stránkách Dresdner Literaturbüro (www.dresdner-literaturbuero.de).  

 
* O CENU PROFESORA ANTONÍNA VORÁČKA 2007. Šmidingerova knihovna ve 

Strakonicích a Město Strakonice vyhlašují  VI. ročník Literární a výtvarné soutěže o cenu 

profesora Antonína Voráčka. Soutěž pod patronací starosty města je určena studentům středních 

škol České republiky a pro rok 2007 je soutěž výjimečně rozšířena o kategorii dospělých. Klade si 

za cíl objevovat a podporovat nové talenty, rozvíjet osobnost, podnítit zájem o domov, nalézt nové 

pohledy na skutečnosti kolem nás a připomenout osobnost profesora Antonína Voráčka, děkana, 

profesora strakonického gymnázia a převora maltézského řádu (*1889 – †1978). Lze zaslat poezii, 

prózu, naučné pojednání, ilustraci či plakát na téma Vztah k domovu, Méně známé tváře života, 

Očekávání, Co mi v životě chybí, Nové pohledy na problémy či jiná málo frekventovaná témata. 

Lze zaslat literární díla o max. rozsahu 5 textových stran ve třech vyhotoveních a pokud možno 

zároveň na disketě, popř. e-mailem. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, přiložte volný list 

mailto:blanka.skuckova@mkcr.cz
http://www.dresdner-literaturbuero.de/
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papíru, na něm uveďte jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, školu a e-mail, připište 

souhlas se zařazením Vašich osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním 

textu. Bez těchto údajů nemohou být příspěvky do soutěže zařazeny. Uzávěrka je 15. října 2007. 

Adresa: Šmidingerova knihovna Strakonice, ředitelka Mgr. Ivana Parkosová, Zámek 1, 386 11 

Strakonice II, e-mail: parkosova@knih-st.cz. Obálku označte heslem „LS 2007“. Devítičlenná 

porota bude texty hodnotit po stránce tematické a formální úrovně, jejich stylu a myšlenkového 

přínosu. V každé žánrové kategorii budou uděleny 3 ceny, případně čestná uznání. Všichni 

účastníci budou pozváni na slavnostní vyhodnocení v prosinci 2007. Z vybraných příspěvků bude 

vydán sborník prací. 

 

* Z OČÍ DO OČÍ 2007. Poslankyně Evropského parlamentu Věra Flasarová (KSČM), v rámci 

informační kampaně k Roku rovných příležitostí pro všechny, vyhlásila literární soutěž s názvem 

Z očí do očí. Soutěž je určena autorům od 17 do 26 let a jejím tématem je soužití s imigranty. 

Občané členských států Evropské unie se totiž musí v současnosti vyrovnávat s tím, že se jejich 

země stávají novou vlastí pro tisíce běženců a pracovních přistěhovalců. Lze zaslat práce libovolné 

formy a žánru od krásné literatury až po publicistiku. Uzávěrka je 15. listopadu 2007. Adresa: 

Věra Flasarová, Českobratrská 4, 702 00 Ostrava, kpep.ostrava@centrum.cz. Tři nejzajímavější 

práce budou oceněny a jejich autoři se mohou těšit na návštěvu Evropského parlamentu v˙Bruselu v 

roce 2008.  

* 

ČTENÍ O PSANÍ 

 
* JAK NAPSAT BESTSELLER. Pražské nakladatelství Olympia vydalo v letošním roce knihu 

Celie Brayfieldové Jak napsat bestseller: tajemství úspěšného psaní. Pojednává o technice psaní 

populárních románů a podle anotace je prý neocenitelným zdrojem informací a inspirace pro 

všechny autory, průvodcem a pomocníkem na cestě ke spisovatelskému úspěchu. Celie 

Brayfieldová, sama autorka bestsellerů jako Perly, Bílý Led, Princ, Žně a Tajemná Francie, 

odkrývá čtenářům tajemství vlastního úspěchu a komentuje práci řady dalších úspěšných 

spisovatelů, aby tak „v akci“ ukázala jejich tvůrčího génia a odpověděla na otázku z jakého důvodu 

se z toho kterého románu stane trhák, jenž uchvátí miliony čtenářů a někdy jim i změní život. Kniha 

má 114 stran a stojí 219,- Kč.  
 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* DOMAŽLICKÝ WOODSTOCK II.  

 
     Od SIMONY VÁCHALOVÉ: 1.– 2. září 2007 (24 hodin nonstop) v klubu MOSKYTO  

v Domažlicích proběhne druhé setkání amatérských hudebních seskupení a individualistů - 

neomezeno věkem, žánrem, státní příslušností - kteří mají chuť vystoupit před širokou veřejností, 

prezentovat svůj um a získat nové kontakty (nejen z branže ) - to vše BEZ NÁROKU NA 

HONORÁŘ, neboť tímto přispívají na domažlické Mateřské centrum  (Centrum pro rodinu) 

Benjamínek, o. s. (Více na www.mcbenjaminek.ic.cz.)  Po celou dobu trvání akce jsou zajištěna  4O 

– Ozvučení, Oznámení, Občerstvení a v neposlední řadě Obdiv publika .  Zároveň taky propagace 

v médiích (tisk, rozhlas, www stránky) a fotodokumentace. V případě zájmu dovědět se více či 

přímo účastnit se akce, kontaktujte organizátory na tel.:  +420 720 575 011, e-mailu: 

simona.vachalova@seznam.cz. Nemáte zájem vystoupit? (Milavče, 29. 5. 2007) 
- S. V. (*1981) píše básně, drobnou publicistiku a organizuje literární život, žije v Milavčích na Domažlicku a 

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

 

mailto:kpep.ostrava@centrum.cz
http://www.mcbenjaminek.ic.cz/
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* VEČERY PŘIMĚŘENÝCH DEPRESÍ V PRAŽSKÉ LITERÁRNÍ KAVÁRNĚ OBRATNÍK.  

 
     Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Na vědomost se dávají podzimní termíny „Depek“. Pokud máte 

zájem na některých vystoupit, napište mi ve vlastním zájmu co nejdřív. Hledám autory i muzikanty, 

vítám i tipy na Vaše přátele a známé. Přednost mají ti, co v posledním půlroce anebo vůbec v tomto 

pořadu ještě neúčinkovali. Termíny: 21. září, 19. října, 16. listopadu a 7. prosince 2007. Vždycky 

je to pátek, začátek v 19 hodin. Ve vlastním zájmu se ozvěte co nejdřív. Hezké léto přeje Zora 

Šimůnková, tel.: 604 410 915, e-mail: perlickanadne@seznam.cz, http://www.zora.bloguje.cz 

(Praha, 13. 6. 2007) 
- Z. Š. (*1965) píše básně, prózu a organizuje literární život, žije v Praze a pracuje jako knihovnice v Knihovně 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 
 

 
 

 

* WWW.KNIHOVNICKA.CZ. Na stránkách www.knihovnicka.cz najdete nabídku zajímavé 

služby nejen pro začínající autory. Toužíte (alespoň za své) vydat knihu o nízkém nákladu, tj. 

od 10 do 500 výtisků? Díky tisku digitální technologií ji můžete mít v expresním termínu – snad 

prý už do 3 dnů! Standardním formátem pro práci s knihami je PDF (ideálně přebal zvlášť a vnitřní 

listy ve druhém souboru), knihy lze ale dodávat ve formátu MS DOC, nebo Open Office, ze kterých 

vydavatelé PDF vytvoří a zašlou Vám ho ke schválení. Služby zahrnují: grafickou úpravu, zajištění 

ISBN (s poplatkem 750,- Kč - v ceně je vygenerování ISBN včetně čárového kódu a poštovné za 

odeslání čtyř povinných výtisků do národních knihoven), zhotovení knih, jejich dodání do prodejen 

nebo knihoven, prodej přes Internet, možnost stažení ukázek nebo celého díla a expresní dotisky. S 

autorem nebo majitelem autorských práv je podepsána smlouva a z každého komerčního využití 

díla získává honorář. V sekci Kalkulačka si předem můžete cenu spočítat. Např. knížka o formátu 

A5, nákladu 100 ks a rozsahu 100 stran, s barevnou laminovanou obálku, by Vás vč. DPH podle 

všeho měla vyjít na 5.880,- Kč, cena za kus je tedy 58,80 Kč. Rozsah je možný od 48 do 400 stran, 

potisk hřbetu od 150 stran. Vyrábí se nárazově, v měsíčních intervalech, a minulý termín byl 15. 

června 2007. (Tyto služby prý ocení také studenti, vydavatelé skript, vědeckých časopisů nebo 

sborníků - kromě vydání si lze totiž objednat i rozeslání výtisků dle databáze hromadným podáním, 

tedy již od 5,80 Kč za kus. Objednat si lze také propagační plakáty, letáky nebo papírové slohy, tisk 

spojený s konferencí, od mediálních a reprezentačních materiálů, až po samotné sborníky či 

brožury.) Autorům se doporučuje odevzdat rukopis vždy na formátu A4. Pro publikaci A5: 

velikost písma: 14 bodů (TimesNewRoman, Arial), nastavení okrajů: 3 cm vlevo, vpravo, nahoře a 

3,7 cm dole, číslo stránky: 2,5 - 2,8 cm od spodního okraje.  Pro publikaci A4: velikost písma: 11 

bodů, nastavení okrajů: 2,7 cm vlevo, vpravo, nahoře a 3,5 cm dole, číslo stránky: 2,3 - 2,6 cm od 

spodního okraje. Platba bankovním převodem. Doprava poštou. Více informací na webu. V případě 

zájmu neváhejte vydavatele kontaktovat na e-mailu: knihovnicka@tribun.cz. (18. 6. 2007) 

 

 
 

* MALÁ KNÍŽKA REMINISCENCÍ. 

 
     Od RADKY PROKOPOVÉ: Básnířky, básníci, 

     jak bylo již zmíněno - tuším - v květnovém Plži, myslím, že by bylo hezké vydat malou knihu 

básní s názvem Reminiscence, kde by básník prezentoval jednu ze svých dětských prvotin (pakliže 

nějaké má) a zároveň jednu ze svých básní současných. V létě byste si možná mohli udělat čas (a 

náladu na vzpomínky), prohrabat šuplíky a najít nějaký svůj starý poklad (?)... Ráda vše sesbírám a 

pokusím se eventuálně opatřit ilustracemi. Posílejte mi prosím svá dílka na adresu: 

Radka.los@volny.cz. Hezké tvůrčí léto přeje Radka (Losiná, 25. 6. 2007) 
- R.  P. (*1970) píše básně, je absolventkou VŠ ekonomické v Praze, žije v Losiné a před odchodem na mateřskou 

dovolenou působila jako soukromá učitelka angličtiny.                                                          

 

mailto:perlickanadne@seznam.cz
http://www.zora.bloguje.cz/
http://www.knihovnicka.cz/
http://www.knihovnicka.cz/
mailto:Radka.los@volny.cz
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* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Perutná slova básníka rovného bohům aneb Epiteta Homérova 

 

     Chtěli byste poznat na vlastní oči dívčinu jasného zraku či třpytivých nohou, muže bohům 

rovného, mluvícího libě či snad po ženách vzteklého? Simsalabim! Stačí otevřít Homérovu Íliadu a 

už před vámi defilují! 

     Zlí jazykové tvrdí o Homérovi (tedy ať už to byl či nebyl kdokoli), že ve svých dílech trpí téměř 

naprostým nedostatkem charakteristiky svých hrdinů. Zapomínají při tom trošičku, že se literární 

text a jeho čtenářské chápání za těch pár tisíciletí přece jen o něco posunuly. Tak například místo 

po realismu čpějících popisech zevnějšku či vypisování osobnostních vlastností používal prostě ve 

funkci přívlastků (či přístavků) charakterizační slova, která často sám vytvářel: řečtina totiž 

přenáramně tvoří složeniny, takže básník byl při tvorbě těchto epitet omezen jen svou invencí.  

     Válečnému eposu vládnou jak jinak – muži. Hlavním hrdinou Íliady je po homérsku Achilleús, 

král hrudnaté Fthíe, hrdina slavný – díos (tzn. i skvělý, vznešený, statný). Homér toto adjektivum 

užívá hojně i o Odysseovi, Hektorovi a jiných, proto je Achilles na jiných místech ještě rychlý 

v běhu – pódas ókys (rychlý v nohách I.58) či podárkés (čerstvonohý, v nohách silný I.84 – 

Mimochodem tyhle „závorkové“ krásné české složeniny najde P. T. čtenář v řeckém Homérském 

slovníku Františka Lepaře). Velitel řeckých, resp. achajských oddílů, Agamemnón, s nímž se 

Achilles celou první polovinu Íliady hádá o zajatkyni, dívčinu sličnou – kalliparéos (I.141), je zván 

prostě, ale hluboce úderně, starobylým slovem anax andrón (geniálně přeloženo v textu Vaňorným 

- vládyka mužstva I.8) či přemocný vládce – eurý kreión (I.365). Z králů živených Diem – diotrefés 

na straně obléhatelů je nutno vzpomenout ještě alespoň koněstrůjce (epitethon aut.), ithackého krále 

Odyssea, jenž byl samozřejmě také „slavný“ – díos, ale i muž důvtipný – polymétis (veleradný, 

velemoudrý III.200), v Odyssei pak hlavně zchytralý – polýtropon (světozběhlý, světem prošlý 

Od.I.1). To jsou tedy hlavní hvězdy voje Achajců, kadeří dlouhých – komoóvtes (III.43), oděných 

kovem – kalkochitóvoi (III.127), jasného zraku – elíkópes (III.190) či holení krásných – 

euknémides (III.86). 

     Z Trójanů, statných jezdců – hippodamos (koně krotící III.127 – tímto uměním byli Maloasijci 

vskutku po oikuméně proslulí) či kopiníků – aíkmétés (kopím máchající I.152?) byl nejudatnější 

trójský dědic trůnu Hektór, zhoubce mužstva – androfónos (mužomorný I.244) či jiskřící přílbou - 

korythaíolos (chocholotřasý II.816, jak stále bojoval, chochol na přilbici se neměl čas v klidu 

zastavit). Osobou alespoň pro čtenářky nejpřitažlivější (zvláště po americkém filmovém 

zpracování) zůstává ovšem Paris, podobný bohům – theoeidés (bohotvárný III.15), jehož ale Hektór 

také nazve  šalebným mluvkou - éperopeuta, vzteklým po ženách – gynaimanes (III.39). 

     Ženských velkých hrdinek je v Íliadě daleko méně. Trójanům nepřeje bohyně pro Homéra první 

– manželka vládce bohů, Héré výrazných zraků – boópis (volooká I.551, zřejmě v homérské době 

hrála kráva nezastupitelnou hospodářsko-společensko-kulturní roli!); básník tuto bohyni nazývá 

starobylým slovem potnia, nikoli thea. Matka Achilleova, mořská bohyně Thétis, třpytivých nohou 

– argyrópeza (stříbronohá I.556), zase prosí za syna, kterého, jak dobře ví, má ztratit. Pallas Athéna, 

jiskrných zraků – Glykópis (Bleskooká, Jasnozraká II.172 – užívá se jako její další jméno, proto 

velké písmeno), bohyně války a moudrosti, přeje nejvíc svému chráněnci Odysseovi, jak už víme 

muži statečnému a chytrému zároveň: neopustí jej po celých deset let před hradbami Ília i dalších 

deset let na jeho rozbouřených cestách domů. 

     Nad vším tím lidským i božským hemžením dozírá a do něho zasahuje – tedy pokud mu to 

nezvratitelný osud dovolí – Zeus, velitel blesků – asteropetés (bleskovládce I.609), vladař blesků – 

terpikeraunos (bleskometce I.420), bouřný – aígiochos (štítovládce, aigidu držící I.222) či např. 

oblačný - nefelégeréta (mrakosběrný I.569?). Ovšem podezřívavá manželka mu řekne také ty 

Kronův přehrozný synu - aínotate Kronídé (I.552 třetím stupněm od „hrozný“, tedy asi ve smyslu 

„ty nejnemožnější ze všech“). 
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     Homér stojí na samém prvopočátku evropské literatury, je tedy literárními teoretiky brán za 

tvůrce instituce epiteta. Pokud je však kdo příliš literárními pravidly „nakažený“, bude při četbě 

zděšen. Například slavné Héřino epiteton boópis užije Homér i pro obyčejnou služku krásné 

Heleny (Il. III144)! A Helenu samu nazývá bělostných loktů – leukólenos (běloloktou), stejně jako 

Héru (III.121, I.55)!  My zaujatí čtenáři si oddychnem: Homér naštěstí pravidla literární teorie na 

poli přísného rozlišení epiteta constans (stálého, stále se jménem stejně se pojícího) a ornans 

(zdobného, nahodile spojovaného) příliš neznal, jinak by přece jen ty hluboké hexametry zas 

ztratily na obsahovém napětí. 

- 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. 
 

* 

PRÓZA NA LÉTO 
Dagmar Hermannová 
 

NEODESLANÝ DOPIS 
 

     (Jestli mohu trošičku přispět, tedy příběhem, který začal před léty v jednom plzeňském gymnasiu 

a  ještě neskončil, řada těch, komu jsem ho vyprávěla, mně spíše nevěřila, ale přátelé, tenhle příběh 

je pravda, ať visím, jestli Vám budu lhát…) 

 
     „Vykašli se na to. A nestrkej!“ odháněla jsem ve svém kostýmu motýla spolužačku v jiné 

maškarní kreaci, která zvonila, zatímco ostatní pokřikovali na kolemjdoucí. Poslední zvonění. Za 

pár dnů navždy opustíme lavice gymplu. Radost i smutek zároveň – a co dál? 

     „Tak se probuďte, kontrola jízdenek!“ A já sedím ve vlaku, místo kostýmu motýla mám svůj 

obvyklý černý, který nosím na obchodní jednání. Podala jsem průvodčí jízdenku a zjistila, že jsem 

asi tak v polovině cesty, a zatímco jsem měla během jízdy probrat všechny potřebné obchodní 

papíry, spím. Rozložila jsem je na prázdné sedadlo – faktury, záznamy z několika posledních 

jednání, vyndávám další a další a najednou je tu obálka. Vypadl z ní dopis. Ani jsem si 

neuvědomila, kde se tu vzal a jak je to dávno, co jsem ho psala, nedopsala a neodeslala… 
 

     Milá Marie, 

     náhoda mě posadila na lavičku v parku před naší školou, kolem sedí plno studentů, zrovna tak, 

jako my jsme se tu kdysi trápily doháněním učení na poslední chvíli. Čekám na kolegyni a připadá 

mně najednou všechno jako tenkrát – kolik je to vlastně let?  

     Je stejné horko jako na našem tajném výletě, pro který jsme získaly dokonce dva dny, protože Ty 

jsi doma řekla, že budeš spát u nás, a já opačně. Svoboda! Jely jsme na kolech a někdy odpoledne 

už jsme byly polomrtvé hladem a žízní, bez peněz na hotel – co teď? Ale podařilo se Ti vyjednat 

nám nocleh v alkovně staré hospody v nějaké vsi, na jejíž jméno už si nevzpomenu, zato čas od času 

vypravuji kolegyním o zažité hrůze z té noci, která začala cestou z nějakého kina, kde jsme shlédly 

dost charismatický film Pes Baskervillský a venku jsme zjistily, že obě máme u kola propíchnuté 

gumy, tedy jsme musely putovat v noci několik kilometrů pěšky po cestě, o níž jsme si pořád nebyly 

jisté, jestli je správná. Pochopitelně vedla lesem, močály a všemi hrůzami jako ve filmu, včetně 

štěkání a vytí psů… ta úleva, když jsme naši hospodu opravdu našly, ale jen do okamžiku, kdy už 

jsme ležely v bezpečí pod dekou, ale zaslechly jsme tiché, šouravé kroky, které se přibližovaly 

k našim dveřím, ty se pak pomalu otevřely – vzpomínáš? 

     Co nás vlastně spojovalo – snaha se nějak zabavit mezi vyučováním, nebo touha po recesi, 

v čem jsme si tak výborně rozuměly – třeba když jsme stály na kolejích zády k přijíždějící tramvaji a 

tipovaly, jestli zastaví, nebo nás přejede? A také takové horko bylo i tenkrát, kdy jsme se rozhodly, 

že už nebudeme dál snášet nahromaděné křivdy a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním 

vyučováním se otrávíme plynem ve vašem bytě, přičemž tou rozhodující křivdou bylo, že nás 

profesorka angličtiny rozsadila každou do jiné lavice s absolutním zákazem vidět nás ještě někdy 
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sedět spolu. „Oh yes, certainly, madam“ a zbytek dopoledního vyučování už jsme probrečely nad 

představou dvou bílých rakví, nechápajících spolužaček a truchlící madam, která se bude zbytek 

svého života trápit nad koncem životů našich. Asi tenkrát vstoupila do hry nějaká vyšší moc, něco 

jako Deus ex machina v podobě profesora třídního, ale dodnes si kladu otázku – jak mohl vědět, 

kam půjdeme? Ovšem na to, jak jsme seděly proti sobě u naplno otevřeného sporáku a tipovaly, 

která z nás zemře první, se jen tak zapomenout nedá. Pak jsme si přísahaly, že už se nenecháme 

ničím a nikým rozdělit a vidíš, ještě nám neuschlo maturitní vysvědčení a už nás život rozdělil 

takovou dálkou a navždy. 

     Občas jezdím služebně do Prahy  a vzpomenu si  na naše výlety sem stopem, vždy jediný den 

v měsíci - místo vyučování samozřejmě - na který jsme obětovaly peníze na obědy v menze, 

v přesvědčení, že život nám prostě musí časem přihrát nějakou zajímavou příležitost. 

     Nepřihrál. Vždycky to skončilo prohlížením zboží ve výkladních skříních obchodů na Václaváku 

a kávou v hotelu Europa, z toho se stal „náš hotel“ a to byla pecka! My dvě sedmnáctky v pražském 

hotelu u kávy, cigaretka a pohled ze širokých oken ven, kde kvasil a bublal dav velikého světa,  

jehož už brzy budeme součástí… 

             

     Můj vlak se blížil k nádraží a za chvíli mě čekalo dost důležité obchodní jednání. Složila jsem 

dopis zase do obálky a vzpomínka na Marii byla najednou tak silná, že mě vrátila v myšlenkách 

řadu let nazpátek, ale ne tak, jako když člověk vzpomíná. Já jsem prostě byla přesně jako tehdy. 

Marii se velký svět povedl, zatímco já jsem nastoupila do úplně jiného vlaku společně s těmi, jimž 

pak všednost pohltila všechny potenciální ambice. Viděly jsme se ještě jednou, před její emigrací 

do Holandska, a pak už nikdy víc. Ani dopis ani žádná jiná zpráva. 

     S ostatními spolužáky z gymplu se pravidelně každých pět let scházíme a teprve na minulém 

srazu přišla spolužačka Alena s tím, že Marie žije v Amsterodamu. Její manželství prý nic moc a 

hlavně ji trápí, že nemůže mít děti. Třiatřicet a pořád nic. Chodí po doktorech. 

     Alena hodně cestuje po světě a Marii v Holandsku našla. Prý lituje, že se zatím nemohla podívat 

domů. Dříve to nešlo a teď jí to nějak nevychází, pozdravuje a vzkazuje, že „snad někdy příště“. 

     Brzdy zaskřípaly. Vlak mě spolu s ostatními vyplivl na perón, dav lidí mě pak soukal podchody 

a nádražní halou, a než mně dosoukal úplně k východu, věděla jsem přesně, co udělám. Vykašlu se 

na obchodní jednání, budu se jen tak procházet a pak půjdu do „našeho“ hotelu na kávu. Cestou 

byla moje myšlenková asociace na minulost a Marii tak silná, že jsem byla skoro přesvědčena, že 

se na některém příštím rohu vynoří a připojí ke mně. Už jsem stála před hotelem, když mě pohled 

na kolem procházející dav doslova přikoval k zemi. Opravdu jsem zahlédla Marii! Už z dálky jsem 

ji zpozorovala, jak se přibližuje v davu ostatních pomalu a ztěžka, blížila se a dívala se na mě také, 

ale spíše neurčitým pohledem. Viděla jsem, že její šaty jsou mateřské, s obsahem, který nemohl 

nikoho nechat na pochybách, že už to bude brzy. A nějak jsem si přestala být jistá, že je to opravdu 

ona. Šla dál, minula mě, ušla ještě pár metrů, pak se pomalu zastavila, otočila, usmála a zamávala 

mi – absolutní gesto, které jsme znaly jen my dvě!  Byla jsem v šoku. Ihned jsem se za ní rozběhla, 

prodrala jsem se všemi lidmi mezi námi, ale už jsem ji nezahlédla. Modré šaty zmizely jako pára 

nad hrncem - nebyla nikde. Hrozně mě to vzalo. Na obchodní schůzku jsem už opravdu nešla, 

příštím vlakem jsem jela domů a chvíli mně trvalo, než jsem se úplně vzpamatovala. 

     No a po pár týdnech bylo zrovna další setkání naší třídy, tentokráte už po patnácti letech od 

maturity. Příchody, pozdravy, vítání, skleničky, přípitky. Alena mávala nějakým papírem. 

     „Jo holky, píše Marie a mám to tady přečíst“ 
 

     Ahoj holky, 

     doufám, že jste všechny. Opravdu mě moc mrzí, že se mi zatím nepovedlo dostat se domů, i když 

tentokrát jsem cestu plánovala a moc se na Vás těšila. Ale opravdu jsem nemohla. Příčina toho teď 

leží vedle mě, váží tři kila osmdesát, jmenuje se David a momentálně spí. Co Vám můžu ještě psát? 

Jsem absolutně šťastná. Tak snad  příště. Marie 
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     Z dopisu vypadla fotka mimina v modrém, kolovala od jednoho k druhému a mně ukáplo do 

skleničky s vínem pár slz. Přece já jsem to věděla první - mně to přijela říci sama, před pár týdny 

v Praze. Tak někdy příště Marie, už se moc těším. D. H. (Plzeň, 21. 6. 2007) 
- D. H. (*1945) žije v Plzni, píše básně a jiné drobné formy, je pravidelnou čtenářkou Plže. 

 

 

Ivo Fencl 
 

PODOMNÍ PRODEJ 
 

     Obchodování je umění. Nestačí vyčkávat v krámu! Nutno vyrážet za zákazníkem do terénu. Tak 

si to představte. Maloměsto. Prázdná dopolední ulice, v ní domek s důchodkyní a CRR. Telefon, 

pevná linka. Ráda byla, že jí ještě vůbec někdo zavolá! 

     „Nabízíme zdarma vyluxování.“ „Zdarma?“ „Ano, zdarma. Naše pracovnice užívá zcela nový 

typ vysavače. Předám ji.“ 

     Pracovnice: „Kdy bych vás mohla navštívit?“ „V podstatě kdykoli, jsem v důchodu a pracuji už 

jenom několik hodin v týdnu.“ „Domluvíme se tedy. Buďte raději sama, až přijdu, tak najdeme i 

větší klid pro prezentaci.“ „Jsem sama.“ A je ráda, že si vůbec s někým popovídá. 

     CRR! Stará žena jde brzy nato otevřít. Uvidí lux, ale ten stojí 22.000 korun. „Předem vám 

říkám, že si ho nekoupím.“ „Víte, to ale říkají všichni. Po prezentaci koupí. Na splátky, rovnou... 

Kde to mohu předvést?“ 

     Žena si vybaví prodejce luxů z próz Oty Pavla a Bohumila Hrabala. Potom ženu provede skoro 

celým bytem. Dojdou až do obývacího pokoje a pracovnice se dá ihned do koberce. Lux saje o tolik 

silněji než ten, který vlastní důchodkyně, až má bezelstná žena chvílemi obavy, aby snad nedošlo k 

poškození koberce. Ale pracovnice umí a dává si zvlášť záležet v rozích. Důchodkyně však je 

překvapena množstvím prachu, který se rychle vrší na kopičku v proskleném luxu. Kde se vzal? „Je 

váš. To víte, že ne náš,“ směje se paní vysávající, ze které už lije. Konečně je prý hotova. „Musíte 

uznat, že je to teď lepší.“ „Je, ale předem jsem vám říkala…“ Zarazí se. „Za co jste vůbec placena? 

Od návštěvy, anebo z prodeje?“ „Z prodeje,“ zní vyčítavá odpověď, která se ovšem dala očekávat a 

nad jejíž pravdivostí lze samozřejmě váhat. Důchodkyně však neváhá: „Tak to máte špatný.“ 

„Špatný? Ale tak lux kupte!“ Dodá: „Ostatně to není všechno, mám ještě speciální nástavec na 

dokonalé vyluxování postele. Kde vůbec máte postele? Vy nespíte? Žádné postele jsem tu 

neviděla!“ 

     „Jsou nahoře. Spíme v podkroví. Ne, tam se s luxem nevláčejte!“ 

     „Ale co? Já vám ráda vyluxuji i postele. Uvidíte jak.“ To už je neúspěšná i neúchylná 

obchodnice vystrkávána ven, čemuž se ale vehementně brání. Jen čirou náhodou zrovna přichází 

syn důchodkyně, a asi že mu něco v práci přeletělo přes noc, je nabroušený jako nová pilka. Přesto 

slušně pozdraví. Ale s nedůvěrou civí na vysavač. „Vy jste…“ 

     „Jsem právě na odchodu,“ usměje se profesionálně ta obchodnice, jejíž pot rázem vyschl. Chvíle 

ticha před bouří. 

     „Paní! A nejste vy náhodou tipařka?“ 

     Další ticho. A docela dlouhé. „No, dovolte.“ Dáma se ohradí a kvapně odchází. S vysavačem. A 

syn se zlolajně směje: „Mami, a co když to byla opravdu tipařka? Hele, a proč pouštíš cizí lidi do 

bytu? Ukázala ti aspoň nějaký průkaz? A nenechala jsi ji nikde samotnou? Máme všechny peníze? 

Šperky? Mobily?“ 

     „Ale, prosím tě. Tu její firmu jistě najdu ve Zlatých stránkách.“ 

     „A co? Kdyby přece ta ženská vytipovávala zlodějům baráky, tak by nikomu v té úctyhodné 

firmě nenahlásila, že má ještě vedlejší pracovní úvazek. Mámo? Klid! Já to uznávám, byla to 

nejspíš úplně poctivá prodejkyně, ale stejně říkám jedno. Příležitost dělá tipaře. A co ještě chtěla?“ 

     „Vidět postele.“ 

     Další chvíle ticha. A úvahy v ne zcela zdravé mysli rychle získávají paranoidní charakter. „Co?  

Chtěla zjistit polohu lůžek?“ Přikývnutí. 

     „Doufám ale, že jsi ji do ložnice nezavedla.“ 
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     „I kdyby, tak co?“ „Zbláznila ses, mami?“ Ale ona se najednou rozesmála: „Snad si nemyslíš, že 

nám tu někde nechala štěnici.“ „I to je možné.“ „Nic jsme přece neudělali. Celebrity nejsme, daně 

taky platíme… I ze studny. Kdo by nás chtěl diskreditovat.“ 

     „Co já vím? A co když existuje i nějaký satelitní zaměřovač lůžek.“ „Prosím tě. To máš z té své 

science fiction.“ „Víš přece, mami, jak je náš dům ze satelitu zřetelný, ne? Ukazoval jsem ti to na 

internetu a v největším zvětšení. Kdyby nás chtěli zaměřit ve spánku a ještě přesněji, potřebovali by 

znát právě polohu postelí.“ 

     Spráskla ruce nad hlavou. „Ale co by na nás, pro pána, zaměřovali?“ 

     „Mozky?“ Sám váhal. 

     „Ale proč?“ 

     „Co já vím? Třeba ti za chvíli zajistí buzení - zvláštním signálem každý den ve tři ráno.“ 

     „Hm. Tak to se ve svém věku budím i bez satelitu.“ 

     „Může existovat i něco jako dodavač zlých snů. Armáda ho třeba dávno používá, ale 

samozřejmě tají. Co udělají? Zkombinují takový dodavač s budičem, za pár neděl je dotyčný na 

prášcích a za pár měsíců v blázinci. Pokud si rovnou něco neudělá. Může totiž jít i o klasický 

vymývač mozků.“ 

     Žertoval? Snad. Dodal: „Já vím, že to tak není, ale co když sem opravdu přijdou za pár dní 

zloději?“ 

     CRR! 

     3. 

     Vykoukl ze dveří. Spatřil udělaného chasníka v tílku. „Dobrý den,“ pozdravil ho. 

     „Dobrej, synku. Nemáte staré peřiny. My vykupujeme peří.“ 

     Hleděl na muže. Pak řekl velice tichým hlasem: „Možná se něco najde na půdě.“ 

     Chasníkovi se rozzářil. Oči mu zasvítily a muži ve dveřích domku připadalo, že už je ten 

sběratel peří celý nadržený, jen aby prošmejdil vevnitř každý kout. 

     „Jen dál!“ zval ho zvláštním tónem. „Jen dál do domu!“ Usmíval se líbezně. 

     Za zády ale potěžkával těžký francouzák. (Starý Plzenec, 19. 6. 2007) 
- I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 

 

 

Vojtěch Němec  
 

JÍDELNÍ LÍSTEK  
 

     Houbová omáčka. Kam jsem ji dal? Mou milnici, milku, milenku? Houby. Knedlíky v omáčce. 

To si dám, ale teď nevím, kam jsem je dal, kam knedlíky, kam omáčku s houbami v ní? Je libo 

kachnička nadívaná kuřátkem? Připravit vidličky a nože. Cože? Jaképak cavyky? Dám si špenát. A 

knedlíky. Z brambor. Nebo chlupaté, od maminky, která teď spí, po dobré svačince, rohlíky se 

sýrem taveným měla, dávala si do úst, taková milenka, milka, milnice mého tatínka. Co rád taťka 

Šmolka? Červené zelí, pečenou husičku, omastek, mňam mňam, pivečko a dortík piškotkový s želé. 

Jahody. Jahodové želé. Taky se třese jako Šmolkovo bříško, milník, milek, milenec mé maminky. 

Ve Francii jí šneky. Někdo to rád slizké. Kamarád, rád si pokládá hlemýždě na hýždě, né to né, na 

hruď, taky žáby a čolky, on se pak celý tak nějááák vzruší a to se mu líbí. Pak je všechny postupně 

a rituálně sní. Říkám mu: úchylka, ale on: já, toť pravý gurmán, užívej si života, plnými doušky a 

jez, pojďme se napít! Mléko mu stéká po bradě, prý je to podmáslí, to já taky rád, ale v žaludku, 

předtím: syrečky. Milka s Milkem říkají: ale to smrdí! Ale jaká to lahoda! Neznám žádného sýra, 

kýho výra! Který by tak laskavě hladil můj hltan, hlty hlt. Zhlt jsem i ten smažený hermelín s 

americkými brambory, divná kombinace, ale ten král! Ten mi dal! Hvězdy a pruhy. Jeho zapečená 

hlavinka odkorunkovaná v omastku a strouhance, to byla třešnička, nemohl jsem se udržet: tak 

jsem kvílel, vyl, štěkal, hučel, tekly mi slzy štěstí, jak to bylo dobré. Šťavnaté. 

     Chobotničky z prvního patra vozíku, co ten číšník s ním vjel do kuchyně. Co on? Usmívá se 

potutelně, to já taky rád, potutelné číšníky, dneska to bude bez číše, příteli. Ano, příteli, dej sem ty 

talíře - prý krakatice z hlubin mají taky takové oči, jako ty tvé talíře, které mi teď dáš - mňamy 
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mňam. Už se to nese a tady to mám: někdo to rád chobotnaté. Mám je rád s cibulkou a pěkně 

kořeněné, to víte, bez koření do úst nedávej. Jak jsou měkké, výživné, na jazyku jako živé! Mlask! 

Sundávám poklop a co pod ním? Losůsek se špenátkem! Jak mrká, rozumí mi, říká: dej si brachu, 

plaval jsem, abych ti vskočil na talíř, přece nechceš, aby můj život doskomíral nadarmo, každý má 

svůj úděl, já mám taky svůj, jsem taky jako každý! Rozumíme si a já mu vidličkou laskám růžové 

masíčko, slast, ach bože, slast! Milnice s Milníkem se na mě souhlasně dívají a soukají si do úst 

pečené úhoře, električtí jsou vzácní, jako kulový blesk. Už se těší, až se s nimi podělím o garnátový 

salát, dresink dělala babička, když se houpala v křesle, houpy hou, koně jdou, nesou humry pod 

vodou, krunýře se jim lesknou, pak dědeček, milník milnice vzal sklenici s olivami, vycucal z nich 

pecky, všechny postupně a rituálně, hlt hlt, dobré na trávení, některé šelmy polykají kameny, aby 

žaludek byl zdráv.  

     Teď salát s usměvavými korýši a ostrůvky zelených oliv: něco měkkého šťavnatého na zub. 

Přicházejí na řadu žabí stehýnka: kamarád si rád odlepuje z hýždí ne, z hrudi skokaní tělíčka, 

pokládá je na tác a porcuje jim nožky, lahůdka připravována a já čekající. Říkám: úchylka, ale on: 

ano, jednoho hlemýždě jsem si vložil... Né, to teď nechceme slyšet, povíš nám to večer, u 

chlazeného nápoje a s bodrým barmanem vyprávějícím historky, tak se přidáš. Blíží se čas na 

pomalu a postupně a rituálně opékané selátko. Už nekvičí, jen spiklenecky pomrkává, ať nám 

nevynese spaní! Pojďme si nakrájet masíčka, rozpadá se na jazyku, jazycích. Radost sama vtělená 

do kopýtek, počkejte, za měsíc bude zabijačka, to si pošušňáte, hotové hody, celá vesnice je zvána - 

a vy taky. Pošušňáme si. Fuj, ty to máš koukám, strašně hnusný, ó, a Milnice mi bere z talíře 

žebírko. Adamovo žebro, radost ochutnat, jezme a pijme.  

     Víno nejvybranějších chutí, barva, buket, severní svah, to já poznám, dědeček milenec milenky 

mě to učil, na jeho révách jsme stáli a koštovali, on s přivřenými, já s přisátými na rubínové 

červeni. Ach ta bohatost! Po ostružinách. Domácí slivovice, karibský rum, kubánský rum, tuzemák, 

to ne, to pijou podlidi, to mi říkal milník milnice dědeček Otto a přitakávající Šmolka, správný 

ležák nikdy nespěchá, posečkejme a pijme, babička milnice a její likérek s čokoládovou, vaječný 

koňak, žáby naložené v kořalce, prý z dalekých krajů, kamarád se na ně těší, prý z kůže halucinace, 

jako po absintu, na absint jsem přeborník, tááák, nalijte mi a vy se, milý příteli číšníku, neupejpejte, 

zavdejte si a co hrdlo ráčí, raky ne, tááámhle v hrnci se za živa vaří humři, už se na nás klepou 

klepeta a my se klepeme, klep klepy klep příbory o stůl, na ně. (Cheb, 25. 6. 2007) 
- V. N. (*1983) píše básně a prózu, žije v Chebu a nyní studuje Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem (obor 

čeština – angličtina). 

 

* 

POEZIE NA LÉTO 
 

Václav Engler 
 

NA KRAJI LESA 
 

Země nepřestala vonět deštěm 

Z lístků bříz  

Průzračné slzy 

Vláha, dosud stékají 
 

Malý pavouček vyrazil již 

Napříč osnovou napjatou  

Tu  ve větvích 
 

Zaneprázdněn 

Staví novou síť 

PRVNÍ PARNA 
 

Slavobrána rozkvetlých jabloní 

Patinou mechu malovaná 

Stoupá při silnici  

Podél žluklých řepných luk 

Až po blankytnou čtvrtku 

Cíp nebe v půli přestřižený 

Bílou brázdou letadla 

Třpytící se tečky 

Co mizí za obzor  
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LÁZEŇSKÝ PARK 
 

V lázeňském parku 

Ujařmená vlídná příroda 

Stínem rozložitých stromů 

Lidské stáří 

Po cestičkách, na lavicích 

Přikrývá 

Z větví mírný vánek 

Sype smír 
 

- V. E. (*1977) píše básně, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU v Plzni, žije v Rokycanech. 
 
 

 
 

Radka Prokopová 
 

ZAMILOVANÝ / ÓDA NA RADOST 
  

Venku je to na tílko 

a já randím 

- SVĚTE, ZBOŘ SE! 

s Cecilkou 

Přehlížela mě celé jaro 

však na sklonku června 

cosi se stalo 

Věřím, že nechce 

žerty si tropit 

smím ji vzít za ruku 

něco jí koupit 

a když jsme tuhle jeli v autobuse 

zdála se býti ochotná k puse! 

  

Jsem v tom až po uši 

(řádně je myji!) 

Čekaj´ mě prázdniny 

s Cecílií!!! 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* MAREK VELEBNÝ: Věž a mlýn, Santiniho jazyk a spol.: 

     Dostala se mi do ruky Jirkova nová kniha „Věž a mlýn“. Byl jsem trochu na rozpacích, že jsem 

byl vybrán jako zástupce čtenářů s fantazií k přečtení rozměrného detektivního příběhu. Proti 

dřívějším Jirkovým povídkám,  divadle nepřítomného diváka apod., kde Jirka uplatňuje svou zálibu 

v absurdním humoru, se mi tato kniha četla o mnoho lépe. Snad proto, že se jednalo o poněkud 

lehčí žánr četby. Ale v detektivce se s Jirkovým absurdním humorem, složitějším popisným 

přístupem setkáme také. Nejlépe se mi četla část, kdy je vyslýchán domnělý vrah a policista vytváří 

podle indicií časovou posloupnost zločinu, a popis příjezdu detektiva a filmařů k moři a pevnosti. 

Jirka si rád hraje, tak s čtenářem i postavami manipuluje. Hraje si s námětem útěku hraběte Monte 

Christa, který zasazuje současnými prostředky do hlavní osy příběhu. Také symbolika hraje u 
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Jirkova textu velkou roli, už samotný název knihy je silně symbolický. Ale kdybych měl napsat 

opravdu recenzi par excellence, na což bych si netroufl, musel bych knihu číst víckrát, abych 

pochopil všechny nuance a podrobnosti. Někdy jsem se v textu ztrácel a četl letmo.  

     Pořídil jsem si krátce poté knihu „Santiniho jazyk“ od Miloše Urbana, jehož „Stín katedrály“ 

mne uchvátil. Ze začátku jsem byl také rozpačitý jako u „Věže a mlýna“, ale pak jsem se do toho 

začetl, že jsem se nemohl odtrhnout. Fantastická kniha, která mi silně připomíná Brownovu „Šifru 

mistra Leonarda“. Zda si bral Brown inspiraci v Urbanovi nebo Urban v Brownovi? Tajemné 

vraždy, symbolika chrámových staveb, rozplétající se vztahy hlavních hrdinů, strhující milostné 

scény a šokující závěr. „Santiniho jazyk“ je výbornou „Šifrou“ v českých exteriérech. M. V. (Plzeň, 

23. 5. 2007) 

 

* IVO FENCL: Zdvořilá reakce na jeden zdvořilý článek o mně: 

     Úvaha Dagmar Kuncové v Plži 6 o mně, o Ivaně a o knize Smíš zůstat mrtev mne nadchla. 

Potěšila. Poděkoval jsem její autorce. 

     Pojala článek neotřele, přesto je mi ale z některých jeho odstavců smutno. Dáša třeba píše: 

„Není tajemstvím, že se autoři často nechávají inspirovat skutečně žijící osobou. Co se ale stane, 

když spisovatele někdo uchvátí tak, že už mu POUHÁ inspirace bude málo?“ 

     Vzkazuji v dobrém milé DK, že to mám za klasickou ukázku převráceně ženské logiky. A ne? 

Každý jsme přece v první řadě člověk a bylo by zoufalé, kdybychom milované lidi využívali jen jako 

inspiraci. Máme někoho rádi? Pak se takovým lidem snažíme pomáhat, ne? Dáváme jim drobné 

dárky a rádi bychom získali jejich přátelství, nebo dokonce něhu, a nemůžeme jaksi jinak, vždyť na 

ně stále myslíme. Za což také nemůžeme, za což může příroda. Láska není věcí vůle, ale Boha, 

smím-li to tak říci. A tak milujeme, stýská se nám (a to „nekonečně“) a my soucítíme s milovanými, 

přičemž slovo soucit nechápu jako něco podřadného, nýbrž tak, jak ho vysvětluje Milan Kundera v 

Nesnesitelné lehkosti bytí: Soucit je, když se nemůžeme s chladným srdcem dívat na utrpení 

druhého a když máme účast s tím, kdo trpí, ALE PŘEDEVŠÍM je to tohle: Když umíme žít s 

druhým jeho neštěstí a cítíme s ním jeho radost, úzkost, štěstí i bolest. Soucit tedy znamená 

maximální schopnost citové představivosti. Umění citové telepatie. A v hierarchii citů je tím 

nejvyšším. Tolik Kundera. 

     DK jako by v úvodu své úvahy přehodila příčinu a následek, ale nejen to. Být inspirován, to je 

ještě v pořádku, tvrdí. Šlapat po vůli druhého, to už ne. (Tak tomu aspoň říkal Nietzsche.) 

     S tím snad lze souhlasit, ale proč tedy začíná Bárou Nesvadbovou? Ne, s Bárou věru nemám nic. 

Ale DK ji zná a konstatuje, že Nesvadbovou nesmíme ztotožňovat s její hrdinkou Karlou. No, 

nevím… Zda zrovna toto je nejlepší příklad! Ano, nelze autorku odsuzovat za Karliny milostné 

eskapády, chápu. DK mě ale vzápětí odsuzuje za stokrát méně! Za pouhé platonické poletování za 

paní Ivanou. „Pravá Ivana se může cítit zaskočena nechtěnou publicitou a přát si, aby Ivo Fencl 

nebyl,“ dočítám se. Souhlasím, i když… O jaké „publicitě“ je řeč? Nedělám si iluze, že by měla 

beletrie valný dosah! A nedělám si je právem. Ta publicita je nulová. 

     DK také tvrdí, že jsem od svého hrdiny Lorence ztratil odstup. Je to tak? Nevím. Nemám od něj 

spíš odstup až moc daleký, když tu jeho lásku stále „vědecky“ ilustruji citáty? 

     A právě ty citáty si DK bere na paškál nejvíc. Ale nevadí jí mé odkazy na Leoše Mareše a 

Claudii Schiffer. Zato prý zakopla o kratičký citát z díla Ambrose Iberce a čtenáře jím zatěžuji. 

Dnes nemá čtenář čas a já chci, aby si o Biercovi něco přečetla. Co dodat? Za prvé: Nikoho 

nenutím, aby si cokoli zjišťoval. Za druhé: Nic není špatného na tom, když čtenáře postrčíme k 

zajímavému spisovateli! A i kdyby to bylo špatné, já to nedělal, opak je pravdou. Já přece právě 

sám vybral – a za čtenáře – z Bierce TO, co potřebě mé knihy stačilo. A nekorespondující? To jsem 

pominul! 

     DK se vyloženě blamuje, když pak jako ilustraci „intelektuální náročnosti“ vybírá mé odkazy na 

Ladislava Klímu (pověstná sentence „A obešel já polí pět,“ kterou využili už Plastic People), na 

Goetha (copak aspoň poslední stránku Werthera nemá znát každý?) a na Nervala (jehož povídce 

Aurelie věnoval krásný esej Umberto Eco)… V mé knize jsou ovšem i odkazy na daleko méně známé 

texty, ale ani ty ji nepoškozují, nýbrž jí pomáhají. A tak moc mne Dášina kritika citací udivila, až 
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jsem dospěl k závěru, že ona se spíše jaksi řečnicky ptá a své výtky vlastně ani nemyslí vážně. Ne. 

Jenom jimi důrazněji upozorňuje na dotyčné autory. Čili: staví se naivní, aby více stimulovala 

čtenáře. Znám tu metodu a cením si jí. Co mi ale stejně přijde skličující? Dášino tvrzení, že mou 

knihu z větší části napsali právě autoři těch citací. Vím, je opět jenom  její nadsázka, ale… Ano, 

citátů je až dost, nicméně… Ony přesto zabírají v knize jen nepatrné procento. „A některé nebyly 

záměrně ani překlopeny do kurzívy,“ pokračuje DK. Pravda, nebyly, na pár místech ne, ale… Ale  

kdo ty pasáže čte, pochopí proč. Má to důvod! Jenže DK vzbuzuje ve čtenáři své kritiky ještě i jiný 

dojem. Že autory citací mnohde neuvádím a že vydávám jejich texty za text svůj. A tak to není. 

     „Lorenc také připomíná Fowlesova Sběratele,“ pokračuje DK. A prý knihu Sběratel „velmi 

často cituji“. No, nevím.  Cituji ji dvakrát, a to krátce. I když, uznávám, působivě.  A ony  citace 

jsou na místě. Asi na DK udělaly dojem. Jsem rád. A Lorenc má v jejich okolí opravdu některé 

vlastnosti Fowlesova hrdiny, ale srovnávat ty dva? 

     Konečně se DK zmiňuje o mé povídce Pronásledování paní Ivany (internetové Literární noviny). 

V ní  je prý Lorenc „woodyallenovský“. Opravdu?  

     Rozhodně vnímám jedno. Tam, kde inteligentní a myslící DK čte komedii, psal jsem já tragédii. 

Já, muž spíše cítící - a méně myslící. Tu tragédii, kterou jsem ve svém životě zoufale vnímal. 

     Ano, DK napsala článek mistrně, ale on dokládá místy i její nezralost. Avšak jedno určitě 

vystihla přesně. Ivana byla deset let mým „motorem“.  

     To skutečně byla. Už není a vím dnes, že lepší je být nešťastně zamilován a mít takovýto 

„motor“, než  ztratit iluze! (Starý Plzenec, 12. 6. 2007) 

 

*  DAGMAR KUNCOVÁ: Plžožabomyší spor o citace aneb Poněkud nezdvořilá reakce:  

     Milý pane Fencle, ve své „Zdvořilé reakci…“ pletete páté přes deváté a nepotřebujete k tomu 

ani mou „převráceně ženskou logiku“. Ráda bych Vás upozornila na jednu věc a tipujete správně, 

týká se zase těch zakletých citací. Nejen že mě v mnoha případech necitujete přesně, ale často má 

slova dokonce překrucujete. A polemika s něčím, co jsem ani nenapsala a ani tak nemyslela, ztrácí 

jakýkoliv smysl. S pozdravem Dagmar Kuncová (Plzeň, 24. 6. 2007) 
- D. K. (*1980) píše recenze, žije v Plzni a zde také působí jako učitelka angličtiny na střední škole.  

 

* rqps: „Aristokracie ducha“: 

     Nějakou dobu jsem váhala – stojí to vůbec za to? Nejspíš nestojí, povídám, ale přesto o tom 

píšu. Nikoli ovšem, abych se zviditelnila. Má identita tudíž zůstane v majetku redakce, k dispozici 

tomu, kdo ji zatouží rozkrýt.  

     Již nějakou dobu se v měsíčníku Plzeňský literární život ozývá polemika s M. Vejlupkem, který 

prý Plž napadá a „nemůže mu přijít na jméno“. Přesněji řečeno,  jedná se o vzájemné, velmi 

osobně zaujaté osočování mezi pány V. Novotným a zmíněným M. Vejlupkem. V. Novotný velí 

měsíčníku Plž a M. Vejlupek je autorem převážně publikujícím na internetových stránkách. 

     Vyhledala jsem si nyní konečně internetový literární časopis (?) Subjektivník, abych zjistila, oč 

se jedná. Přečetla jsem si také zpětně několik článků, spíše však zmínek v Plži, které napsal V. 

Novotný. Jak to vše působí na čtenáře, který je víceméně nezúčastněný, uznává paralelní existenci 

obou forem publikování – klasickou i internetovou, a není mu známo nic detailního o obou pánech? 

         M. Vejlupek je podle všeho odmítavý vůči čemukoli, co dělá V. Novotný, nelíbí se mu jeho 

minulost, s níž je podrobně obeznámen, nelíbí se mu Plž ani způsob, jakým v něm pan Novotný 

prezentuje regionální autory apod.  

     V. Novotný má pocit, že musí s M. Vejlupkem polemizovat přímo, a to na stránkách Plže. Tam se 

také objevil v jednom z minulých vydání i kritický text M. Vejlulpka. Zmínka o tom, že M. Vejlupek 

napadá Plž, se objevila také v úvodníku V. Novotného v červnovém čísle Plže.  

     Oba pánové zahlcují svými víceméně osobními výpady čtenáře, používají velmi propracovaný 

slovník, který připomíná slovní ekvilibristiku, jako by si chtěli vzájemně zašermovat dokonalými 

slovními kordy. Čí zbraň je lépe cizelovaná? To asi trápí především oba duelanty a pak možná 

někoho, kdo s tichou škodolibostí podobné výpady rád sleduje kdekoli.  

     V. Novotný v úvodu Plže č. 6 píše, že mlčet k osobním výpadům M. Vejlupka by bylo totéž jako 

mu dávat za pravdu. Nemyslím si to a doufám, že nejsem sama. Myslím si dokonce, že na cokoli 
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v podobném duchu by se odpovídat nemělo, rozhodně ne vést sarkastický veřejný dialog na 

pokračování. Myslím si, že je to obou pánů nedůstojné. Nemělo by se šermovat slovy, ale za oba 

spisovatele by měla mluvit především jejich práce.  

     Plž je dílem V. Novotného, a ačkoli má mnoho kladů, má i svá negativa. Ta plynou patrně 

z toho, že je financován plně z rozpočtu města, nevyvíjí se jeho grafická podoba a je opravdu příliš 

a příliš uzavřený, autoři se tu příliš neobměňují. Navíc se tu vyskytnou jen sporadicky nebo vůbec 

práce autorů, kteří do regionu patří a jsou velice dobří – Viktorie Rybáková třeba. Možná bych si 

představovala i nějaký přesah – např. komentáře, co se děje za hranicemi regionu – a nikoli 

formou informací o možnostech publikace a soutěžích. Možná se tak neděje proto, že Plž je míněn 

opravdu jako odrazový můstek pro autory středoškolského věku. Do zákulisí Plže samozřejmě 

nevidím, ale tím přece není zakázáno jej komentovat. Vcelku myslím, že by Plž mohl být docela 

dobrým regionálním portálem klasické formy publikování. A neměl by být zadarmo.  

     Četla jsem i práce, které prezentuje na stránkách Subjektivníku i na stránkách svých M. 

Vejlupek. Není to dýchavičné ani ubohoučké. Internet má patrně tu nevýhodu, která je pro mnohé 

výhodou, že se tu dá prezentovat vlastně cokoli, je to taková bezbřehá galaxie čehokoli. Číst 

literaturu na internetu má kromě toho jednu výraznou a primární chybu - potřebuji k tomu sedět 

před monitorem a nemohu se povalovat na dece daleko od jakéhokoli elektrického zdroje.  

     Je škoda, že se oba pánové napadají velice sarkastickými výrazy a plýtvají tak bohatou slovní 

zásobou na poli, na kterém je pouze poražených. Myslím si dokonce, že jakékoli podobné veřejné 

dopisování je pouhou exhibicí, která je zbytečná a škodí oběma stranám.  

     Myslím, že kdyby se už nic podobného neobjevilo na www stránkách ani na stránkách Plže, 

prospělo by to oběma pánům. A když polemika, tak věcná a pokud možno objektivní, nic není černé 

ani bílé: přiznat protivníkovi jeho klady je výrazem aristokracie ducha. Nemá-li je, není to důstojný 

protivník a s takovým se aristokrat do souboje nepouští. - rqps (Plzeň – Horní Bříza, 20. 6. 2007) 
- rqps (*1962) píše básně, prózu a překládá z angličtiny. Žije v Horní Bříze a působí jako učitelka češtiny, 

angličtiny a výtvarné výchovy na SOŠ obchodu, užitého umění a designu v Plzni. 

 

* VÁCLAV GRUBER: Lvice z Akvitánie, 19. 6. 2007, Dialog, Plzeň: 

     Nejsem recenzent a nepíšu divadelní recenzi. Jsem jen divák a píšu, že se mi to moc líbilo. 

Především je divadelní hra výborně napsaná. Scéna byla jednoduchá, nikde nic nepřekáželo, nic 

nechybělo, náležitě vyniklo jednoduché gotické okno, které jako by zdůrazňovalo, že nejde jen o to, 

co se děje na jevišti. Dobrý režijní trik byl i neviditelný Thomas Beckett Jiřího Č. Ulricha. Jeho tak 

trochu poťouchlý přednes přesně zapadl do atmosféry představení (kdybych chtěl hledat mouchy, 

tak zpočátku měly Beckettovy promluvy trochu nepřehledné frázování). Ovšem zcela uneseně jsem 

zíral na výkon hlavních představitelů. Irena Velichová jako Eleonora Akvitánská a František 

Zatloukal (současně autor a režisér) jako Jindřich II zářili! 

     A tak jen mladistvé výkony některých představitelů vedlejších rolí decentně upozorňovaly na to, 

že jsme v amatérském divadle. Páteční reprízu jsem nestihl, ale pokud se Lvice z Akvitánie bude 

hrát ještě na podzim, přijdu znovu. Václav Gruber (Holýšov, 23. 6. 2007) 
- V. G. (*1953) píše romány z lékařského prostředí, žije v Holýšově a zde také působí jako praktický a odborný 

rehabilitační lékař. 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 15. 8. 2007. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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