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

Čech. Ročník XVI, 2007, letos Listy č. 10 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 127) z 25. 9. Stran 12, 
náklad 600 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 10/2007 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Pegas se živí polní trávou slávy. 
 

(Jiří Žáček) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JADRANU. Připadne-li společné 

posezení až na úplný konec měsíce a koná-li se navíc po uzávěrce asonklubích Listů, znamená 

skoro vždycky problém. Totiž ne posezení samo, ale záznam o posezení. Kdo si má do dalšího čísla 

všechna ta jména pamatovat?! Se čtvrtkem 30. srpna 2007 to bylo zrovna tak. Byl, nebo nebyl 

s námi Daniel Mikeš? Devět lidí sedělo v Jadranu – Mediterranée určitě. Lubomír Mikisek 

vyzbrojen svatebním albem dcery Veroniky, Ivo Fencl s tolik diskutovaným románem Smíš zůstat 

mrtev (potom ho věnoval Radce Prokopové), Helena Šlesingerová, která jako obvykle nic 

nestíhala, Marek Velebný, který pospíchal za Simonou a Irčou do Jabloně, a (světe, div se) 

MILAN ŠEDIVÝ, KATEŘINA KAŠÁKOVÁ a DAVID A. ŠAKAL! Vzácní hosté - velká 

písmena…  

 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JABLONI. Ve čtvrtek 20. září 2007 to 

Helena Šlesingerová trochu popletla a ze zcela nepochopitelných důvodů rozeslala všem SMS, že 

setkání je až od 19:00 hodin. Někteří se pak cítili dokonce lépe. Přišli sice jako obvykle pozdě, ale 

zůstali klidní a neměli tolik výčitek svědomí. Jabloň byla po létu téměř prázdná a nezabydlená. 

Milan Čechura se vrátil z Ameriky (prý se mu vůbec nechtělo domů) a hlásil, kolik výtisků 

Rodinčení se už prodalo v knihkupectví u pana Chmely. Jiří Č. Ulrich si postěžoval na bolavé 

klouby a pochlubil se nám přímo komerčním úspěchem autorského čtení během pobytu v lázních. 

Lubomír Mikisek jim ovšem nezáviděl. Jeho už dokončený rukopis teď budou posuzovat 

odborníci. Irena Velichová byla nemocná a zdržela se jenom chvilku. Společně jsme se zasmáli 

nad zářijovým číslem chrudimského literárního měsíčníku Psahlavci. Nesmáli jsme se samozřejmě 

časopisu, jen fotografiím zde otištěným z Literární Vysočiny. Pod jednou popiska „… tak lidé 

tančí!!!“. A třebaže jsou v šedých odstínech k nepoznání, my tady v Plzni víme svoje. Takhle 
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rozverně tančí Irena s Martinou Šimánkovou! Daniel Mikeš byl námi opět vyslechnut, zda jeho 

v dubnu uzavřené manželství je dosud stále stejně šťastné. Bylo. A řeč se stočila na plánovaný 

společný večer Ason-klubu a Mädokýše v Jabloni. Marek Velebný se musel z pracovních důvodů 

omluvit a poslal aspoň čerstvé fotografie z Martinské poetické jeseně. Lucii Koutné to zas o něco 

více slušelo. Vladimír Bidlo Průcha dorazil nejen s novomanželkou Lenkou (až donedávna 

Blažkovou), ale přivedl navíc kamarádku Janu, která se etablovala více v oblasti výtvarného umění. 

Radka Prokopová nás informovala o tom, jak probíhají přípravy sborníčku s názvem 

Reminiscence a hlavně byla plná zážitků jako maminka Haničky - prvňáčka. Ještěže Milan Šedivý a 

Vlaďka Brčáková nedorazili. Kdyby tak věděli, co jsme si na ně vymysleli!? 

 

 
 

* VÝPRAVA ASON-KLUBU NA AUTORSKOU VÝSTAVU LUCIE POPOVIČOVÉ DO 

POBĚŽOVIC. 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Expedice Ronšperk aneb Nejen za (š)uměním Lucie 

Popovičové: Lucka nás pozvala na svou výstavu do Poběžovic. Nakonec jsem z výletu v úterý 28. 

srpna 2007 narychlo udělal malou expedici Ason-klubu. Expediční osádka (Vašek Engler, Lucinda 

Koutná a já Marek) vyjela v 11:10 hod. z Hlavního nádraží. Lucku s Vaškem jsem ani nemusel 

představovat, neboť se znali z angličtiny. Ve Staňkově jsme přesedli na lokálku a pomalu se vlekli 

krajinou bývalých Sudet se zastávkami kuriózních názvů. Z nádraží v Poběžovicích, kde z nás 

předtím ještě nikdo nebyl, jsme šli okolo zpustlého autobusového nádraží nejdříve doleva, ale tam 

jsme narazili na výrobní objekt, a tak jsme dali na Vaška a pustili se po silnici doprava. Zanedlouho 

jsme začali potkávat vybydlené domy a na čerstvém zbořeništi jsme si chvíli hráli na archeology. 

Zámek jsme tušili za parkem v kopci, tedy jsme k němu vykročili po schodišti okolo fontány přes 

náměstíčko. Bránu s plastikami divočáků hyzdil poutač bankomatu. V infocentru měli polední 

pauzu, a tak jsme také pojedli svačinu a vydali jsme se s Vaškem kolem zámku. Vaška zaujal voříšek 

ve velké kleci a já si pak obešel památku. Byl to velmi tristní pohled mezi haldami sutě, železným 

šrotem a kopřivami. Jen tu a tam na stěně plastika s erbem rodu bývalých majitelů. Prohlédli jsme 

si malou výstavku o záchranných pracích na židovském hřbitově a dál jsme šli s průvodkyní. Zcela 

zdevastovaným zámkem nás vedla do druhého patra, kde bylo pár opravených místností s panely, 

na nich fotografie a faksimile dokumentů o městě, zámku, židovském osídlení a slavné Mitsuko. 

(Mitsuko Aojama, provdaná za Heinricha Coudenhove-Kalergi v 90. letech 19. století, byla první 

Japonkou, která žila na našem území, konkrétně v zámečku Ronšperk v Poběžovicích u Domažlic.) 

Mne zaujaly fotky z návštěvy Konráda Henleina před válkou. Lepší expozici o Mitsuko mají 

v Horšovském Týně, kde je bývalý mobiliář z Poběžovic. Pak jsme vyšli po 72 schodech a navštívili 

věž s vyhlídkou do okolí. V poli za městem jsme viděli židovský hřbitov. Věž byla zajímavá instalací 

techniky vysílače mobilního operátora, to vysvětlovalo šipky s nápisem „český mobil“ při prohlídce. 

Po návratu z věže jsme prošli několik místností s výtvarnou tvorbou a fotkami Lucky Popovičové 

(zaujala mne fotka „pána doktora Šeligy“ z loňské Martinské poetické jeseně a „syslíka“ psouna 

z plzeňské ZOO. Z výtvarných děl Marty Vobrubové mne zaujaly fotografie částí jejího těla s texty. 

Při odchodu ze zámku nám ještě průvodkyně řekla: „Tam za traktorem, co jsou dílny, byly stáje.“ A 

my se rozloučili se zámkem, voříškem a směřovali jsme dle plánku a intuice směrem k židovskému 

hřbitovu. Museli jsme přes rozorané pole, ale bylo sucho, tak to šlo. Tak jsme si vyzkoušeli, co to 

znamená „přespolní běh“. V horkém dnu jsme kvitovali s povděkem stín stromů na hřbitově. Na 

přední straně hřbitova byly opřené náhrobky o zídku. Zadní strana hřbitova byla pokryta kobercem 

břečťanu, z něhož vyčnívalo několik náhrobních kamenů. Jelikož nám jel brzo vlak, nezkoumali jsme 

hřbitov moc dlouho. Na vlak jsme se vraceli okolo zámeckého parku. Na nádraží jsme si prohlédli 

informační materiály, které jsme si vzali v infocentru, a pomalu jsme opouštěli zanedbanou 

sudetskou krajinu. Zpět do Plzně jsme dorazili před 18:00 hod. M. V. (Plzeň, 29. 8. 2007) 

     Fotky k nahlédnutí na http://sweb.cz/fotkyasonklubu/Expudice_Pobezovice_28.8.2007/vylet.htm.   
- M. V. (*1970) píše básně, prózu i publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a 

momentálně je zaměstnán v pekárně Intersparu. 

http://email.seznam.cz/redir?http://sweb.cz/fotkyasonklubu/Expudice_Pobezovice_28.8.2007/vylet.htm
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     Od VÁCLAVA ENGLERA: Na židovském hřbitově: 

 

Seschlé staré lípy 

Poddajná zem 

Klesají pod hladinu 

Břečťanového moře 

Brázděného zašlými náhrobky 

 

Stín a obvodová zídka 

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

 
 

* 

OPRAVA 
 

* Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Četla jsem reportáž Ireny Velichové z Literární Vysočiny v zářijovém 

Plži, díky za ni. Jenom chci poopravit dvě drobnosti: Lutner je Pavel, ne Martin, a Jano dostal 

čestné uznání za prózu – pouhé ČU. Kategorie do 25 let byla úplně zvlášť. Jinak děkuju a přeju 

povedenou sezónu v Jabloni. Zora Š. (Praha, 3. 9. 2007) 
- Z. Š. (*1965) píše básně i prózu a je organizátorkou literárního života, žije v Praze a pracuje jako knihovnice 

v Knihovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* V úterý 2. října 2007 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně (B. 

Smetany 13) na pořad s názvem J. S. Bach: Reflexe v hudbě a poezii. Účinkují: Otakar Brousek st., 

Marie Málková a Pražské violoncellové duo. 

 

* Ve středu 3. října 2007 v 16:00 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež zve do Polanovy 

síně KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na slavnostní pasování dětí na čtenáře. Součástí bude též kulturní 

pořad Písničková víla Míla v podání Ludmily Bednářové a Romany Neumannové. Mečem pasuje 

rytíř Jan Truhlář, uvádí Helena Šlesingerová. 

 

* Ve středu 3. října 2007 v 19:00 hodin Vás redakce literárního měsíčníku Plž zve do Polanovy 

síně Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na vyhlášení výsledků soutěže literárních miniatur 

Plzeňský Literární deštník. Na programu dále oživlé literární postavy. Účinkují: Jiří Hlobil, 

divadélko Lucifer a soubor Gutta. 

 

* V sobotu 6. října 2007 ve 20:00 hodin v rámci olomouckého festivalu Slova bez hranic (tj. 

mezinárodní festival poezie, který navazuje na nedávno zrušený festival Poezie bez Hranic) 

proběhne v tamním klubu Ponorka tzv. Podvodní masakr. Improvizovaný večer přítomných 

básníků: Jaroslava Erika Friče, Radka Fridricha, Moniky Fryčové, Jakuba Grombíře, Tomáše T. 

Kůse, Patrika Linharta, Jana Spěváčka, Pavla Svobody a dalších.         

 

     Od TOMÁŠE T. KŮSE: ...celý festival vřele doporučuji všem, kdo by snad měli pocit, že 

poezie nežije... V Olomouci byla vždycky neuvěřitelná atmosféra a 5 dní natřískané sály!  (Praha, 

18. 9. 2007) 
- T. T.  K. (*1978) píše básně, je absolventem Západočeské univerzity v Plzni,  žije v Plzni a  Praze. 
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* Ve středu 10. října 2007 v 15:30 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve do 

restaurace hotelu Slovan (Plzeň, Smetanovy sady 1) na pravidelné neformální posezení nejen pro 

členy SZS. Vítáni jsou prý i mladí autoři!   

 

* Ve středu 13. října 2007 v 16:00 hodin osobně navštíví Plzeň Erich von Däniken. Unikátní 

vystoupení slavného spisovatele s názvem Nevyřešené záhady minulosti doplní multimediální 

projekce a autogramiáda. Místo konání: Dům kultury INWEST – K, Americká 49, Plzeň. Cena 

vstupenky: 250, 300 a 350,- Kč. Předprodej: Dům kultury INWEST – K, tel.: 378 779 111, 

www.dk-inwest.cz; Informační centrum města Plzně, nám. Republiky 41, tel.: 378 035 415, 

www.icpilsen.cz, otevřeno denně od 9:00 do 18:00 hodin. 

 

* Ve čtvrtek 18. října 2007 v 10:15 hodin jste zváni do Rakouské knihovny (Plzeň, nám. 

Republiky 12) na přednášku v němčině s názvem Adalbert Stifter.  

 

* Ve čtvrtek 18. října 2007 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 

Masné krámy (Pražská 18) na večer s názvem Milan Knížák: Básně a okolí. Účinkuje Milan 

Knížák. 

 

* V pondělí 22. října 2007 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy (tel.: 

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

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

plavbě kolem světa. Pořad o pětiletém putování plachetnice Victoria světovými moři připravil jeden 

z účastníků tohoto dobrodružství a autor stejnojmenné knihy Ivan Vorel. - Ve dnech konání pořadů 

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

Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj. 

 

* V úterý 23. října 2007 v 19:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně (B. 

Smetany 13) na večer s názvem Vítězslav Nezval: Manon Lescaut. Účinkují: Marie Málková, Filip 

Tomsa, Jiří Zapletal a Bohumil Švarc. Režie Milan Friedl.  

 

* Ve středu 24. října 2007 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na večer s názvem Kapitoly z dějin národního úpění, 

poeticko-literární dramatizaci úryvků ze stejnojmenné knihy Zdeňka Šmída. Účinkují Markéta 

Čekanová a Jiří Hlobil. 

 
* Ve čtvrtek 25. října 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.  

 
* V úterý 30. října 2007 v 19:00 hodin Vás neprofesionální divadelní soubor AMCETH zve do 

Divadla Dialog (Plzeň, Smetany sady 9) na představení Krásné zelené oči. Na motivy Arnošta 

Lustiga napsal Jiří Č. Ulrich. Hrají: Irena Velichová, Jiří Č. Ulrich, František Zatloukal, Marek 

Velebný a Daniel Mikeš. Hudba: Jan Heinl. Videoprojekce: Ondra Dočkal. 

 

* Ve středu 31. října 2007 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na uvedení publikace Vhrsti: Kalendář plzeňský 2008. 

Uvádí Václav Malina. Účinkují: Anne Josephová a Tomáš Jereš, hudební doprovod Tři tílka (Petr 

Vrobel, Martin Skala a Jiří Kříž). 
 

* Literární pořady Kruhu přátel knižní kultury v Polanově síni Knihovny města Plzně – viz také bílé 

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

http://www.dk-inwest.cz/
http://www.icpilsen.cz/
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* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 
* SOUTĚŽ U PŘÍLEŽITOSTI DNE POEZIE. Společnost poezie jako pořadatel IX. ročníku Dne 
poezie (více viz  www.volny.cz/denpoezie) vyhlašuje při této příležitosti autorskou literární soutěž  

v poezii do 160 znaků, tedy do rozsahu jedné SMS (práce, které překročí tento rozsah, budou ze 
soutěže vyřazeny). Verše zasílejte od 1. října do 20. října 2007 na e-mail: denpoezie@basnici.cz. 
Do předmětu napište heslo „Soutěž“ a svoje příjmení. Jeden účastník smí poslat nejvýše 3 práce. 
Verše bude hodnotit odborná porota. Výsledky soutěže budou oznámeny v průběhu Dne poezie, 
výherci budou vyrozuměni. Vítězné práce budou zveřejněny na oficiálních stránkách akce a jejich 
autoři odměněni. Zasláním textu do soutěže dává autor souhlas s jeho použitím (v tištěné i mluvené 
podobě) v rámci aktivit Dne poezie, při propagaci jeho akcí a s případným otištěním bez nároku na 
honorář. 
 
* SLAM POETRY 2007. Anglické slovo „slam” vyjadřuje ostrý nebo práskavý zvuk. V našem 
případě jde o soutěž v podání poezie - básníci vystupují se svým dílem a jsou posuzováni porotou 
vybranou z diváků. Zaměřují se tedy na to, co sdělují a jak to sdělují, jejich vystoupení bývají často 
inspirovaná hip-hopovou kulturou a pohybují se na pomezí performance a rapu. - Tento nový způsob 

veřejného čtení poezie vznikl v Chicagu v roce 1984. První ze série takových čtení uspořádal stavební dělník a básník 
Marc Smith v jednom chicagském jazz-klubu s názvem „Get Me High”. Od roku 1986 se zde prý dodnes „čte” každou 
neděli. V posledních letech se slamy šíří po celé Evropě a navštěvují je stovky diváků. Např. v Berlíně se prý utvořil 

okruh autorů, kteří se vyhráváním slamů de facto živí. - Letos byl u nás vyhlášen V. ročník celonárodní 

soutěže v slam poetry – klání v autorském přednesu vlastních básnických textů. Pravidla 
soutěže: Základní kolo je přístupné každému, kdo se chce přihlásit. Soutěží společně jednotlivci 
mužského i ženského pohlaví od 15 let výše. Soutěž probíhá ve dvou kolech, přičemž v každém 
podle vylosovaného pořadí vystoupí účinkující s jinou básní dle vlastní volby. Každý má na své 
vystoupení maximálně tři minuty, překročení časového limitu o více než 20 sekund se penalizuje 
ztrátou jednoho bodu za každých započatých deset vteřin. Během produkce není povoleno používat 
žádné hudební nástroje, nahrávky, kostýmy, doplňky ani rekvizity; jediným povoleným nástrojem je 
lidské tělo. Je naopak dovoleno využívat prostředí, které je k dispozici, a prostředky, které 
poskytuje jeviště, tj. mikrofony, stojany mikrofonů, židle na jevišti, uličku mezi sedadly, vše za 
předpokladu, že tytéž prostředky jsou k dispozici také ostatním soutěžícím. Jsou vítány 
nejrozmanitější formy přednesu, s nutným přihlédnutím k tomu, že přednes básnického textu není 
totéž, co zpěv písně. Obsah ani forma nejsou omezeny. Může se číst poezie milostná či sociální, 
hořkosladké osobní zpovědi či komické kousky. Nezáleží na tom, zda básník přednáší své verše 
zpaměti, čte je z listu, anebo tvoří až přímo na pódiu (tzv. free style). Porotu, zpravidla pět- až 
desetičlennou, tvoří na místě zvolení zástupci z publika. Výkon soutěžících se hodnotí známkami 
od jedné do deseti, přičemž deset je nejvyšší hodnocení. Nepočítá se nejnižší a nejvyšší známka, 
zbývající se sčítají. Porota má možnost v případě velkého množství účastníků na místě rozhodnout, 
že ti slabší budou vyřazeni už v prvním kole. Celou soutěž řídí moderátor, který nejprve vybere a 
instruuje porotu, poté se stará o plynulý a rychlý průběh soutěže a má pravomoc rozhodovat na 
místě sporné případy. Během slamu se aktivně zapojuje publikum. Mělo by otevřeně a hlasitě 
reagovat na vystoupení jednotlivých básníků, na bodování poroty nebo na moderování. Diváci 
mohou během vystoupení i po něm fandit či protestovat, tleskat, luskat prsty, dupat, pískat, volat na 
účinkujícího nebo dokonce bučet. 
 
     Ve středu 24. října 2007 ve 20:00 hodin Vás Tomáš T. Kůs srdečně zve do Moving station 
(Nádraží Plzeň – Jižní předměstí) na regionální kolo Slam poetry 2007 pro Plzeňský kraj. Zájemci 
se mohou hlásit na e-mailu: tomastkus@centrum.cz nebo na tel.: 732 355 614. (Pro vítěze opět na 
ruku 1.000,- Kč a postup do finále do Brna, které se uskuteční 1. 12. 2007 s odměnou 30.000,- Kč! 
Navíc účastníci finále mají od tohoto roku řadu mezinárodních slamových příležitostí. Od letoška se 
totiž slamy konají i na velkých rockových festivalech. Vítěz celorepublikového slamu Bohdan 
Bláhovec z Plzně nás tento rok reprezentoval například na festivalu Colors of  Ostrava, na 
slovenské Pohodě nebo na obrovském mezinárodním literárním festivalu v Berlíně.  

http://www.volny.cz/denpoezie
mailto:tomastkus@centrum.cz
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* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 

 
* NABÍDKA INTERNETOVÉHO LITERÁRNÍHO RÁDYJA MLHA.  
 

     Od SAŠI GR.: Vážení přátelé z literárních klubů a spolků, 

     rádi bychom Vám nabídli spolupráci s rozvíjejícím se internetovým literárním Rádyjem MLHA. 

Rádyjo Mlha vysílá na internetu od 1. 1. 2007 v současnosti dvakrát týdně na adrese 

www.mlha.batyskaf.net. Jelikož ovšem od října zahajujeme spolupráci s Nakladatelstvím Mezera 

(budeme vysílat z www.mezera.org), rádi bychom vysílání  rozšířili na jeden až dva pořady denně + 

hudební bloky. 

     Spolupráce, kterou vám nabízíme se týká pořadu Smog. Předpokládaný vysílací čas: každé úterý 

20:00 – 21:00 hod. Popis pořadu: literární revue, cokoliv o literatuře a literárním dění - prostor 

pro literární  kluby a instituce i jednotlivce, kulturní a literární servis – zkrátka takový literární 

pelmel od různých autorů. 

     Do pořadu nám můžete zaslat prakticky cokoliv, co se týče literárního dění, a také drobné 

ukázky z Vaší tvorby s patřičným úvodem. Dále kupříkladu reportáže, recenze nebo upoutávky na 

akce, knihy, časopisy atp. Váš příspěvek je třeba nahrát do formátu mp3 (přes PC, nebo pomocí el. 

diktafonu, či mp3 přehrávače). O času jeho odvysílání Vás budeme s předstihem informovat, takže 

budete mít čas přizvat své přátele k vysílání. Příspěvky sice nehonorujeme, ale mohou pomoci v 

propagaci Vašich aktivit i v tvůrčím vyžití Vašich členů a případně poskytnout zpětnou vazbu od 

ostatních posluchačů. 

     Soubor nesmí mít více než 50 MG a být delší než ½ hodiny. Delší soubory rozdělte na více dílů. 

Zasílejte je přes uschovna.cz na infomlha@seznam.cz. Pokud máte zájem o nějakou výraznější 

spolupráci, např. tvorbu samostatného pravidelného pořadu, zkuste promyslet a navrhnout scénář. 

Těšíme se, pokud se rozhodnete spoluvytvářet tvář ojedinělého literárního internetového rádia. 

S pozdravem Saša Gr., Rádyjo MLHA, tel.: (+420) 739 351 844, www.mlha.batyskaf.net, od října 

na www.mlha.mezera.org. (25. 9. 2007) 
 

 

* 

LITERÁRNÍ DÍLNY, ŠKOLY A KURZY 
 

* LEKCE ŽURNALISTIKY PRO VEŘEJNOST NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE 

PUBLICISTIKY V PRAZE. Vyšší odborná škola publicistiky v Praze pořádá zejména pro 

zájemce z řad studentů středních (a jiných) škol, kteří uvažují o studiu publicistiky na vyšší odborné 

škole nebo na škole vysoké, lekce žurnalistiky. Frekventanti kurzu prý získají ucelený přehled o 

struktuře periodického tisku, absolvují výklad o informačních a publicistických žánrech (zpráva, 

článek, poznámka, komentář, fejeton, reportáž, rozhovor, medailon, esej, črta), poznají historii a 

základy fotografie, principy reklamní tvorby, zásady typografické úpravy počítačového textu, 

seznámí se s dějinami české žurnalistiky v dobových politických souvislostech, seznámí se 

rozhodujícími událostmi z vývoje masmédií ve světě, s vývojem rozhlasu, televize a 

zpravodajských agentur, a budou poučeni o příkladech cenzury a základech tiskového práva. Kurz 

o dvanácti lekcích bude probíhat každou středu od 16:00 hodin v prostorách školy (Opatovická 18, 

Praha 1), délka každé lekce je 90 minut.  Zahájení kurzů: 3. října 2007. Kurzovné: 1.950,- Kč 

(nutno uhradit v hotovosti při první lekci). Přihlášky podávejte telefonicky (251 819 106, večer) 

nebo písemně, případně posílejte na e-mail lektora Mgr. Pavla Vernera: p.verner@vosp.cz. 

Absolventi obdrží osvědčení a učební texty. Na stránkách http://www.vosp.cz naleznete též 

informace o dalších kurzech (Korespondenční kurzy žurnalistiky, Lekce z reklamy a Public 

Relations apod.). 

 

../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLKD8/www.mlha.batyskaf.net
../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLKD8/www.mezera.org
../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLKD8/www.mlha.batyskaf.net
../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLKD8/www.mlha.mezera.org
mailto:p.verner@vosp.cz
http://www.vosp.cz/
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* 

DNY POEZIE 

 
* DEN POEZIE K JUBILEU BÁSNÍKA WILLIAMA BLAKA. 

 
     Od MARKÉTY IROVÉ: Milí Ason- i Neasonklubani,  

     dostala jsem takový nápad. Neříkám, že je to originální myšlenka, ale k zahození být nemusí. 

Zjistila jsem, že jeden z maxivelikánů anglické poezie – William Blake – letos oslaví své 250. 

narozeniny, a to konkrétně 28. listopadu. Vím, že v našich řadách se vyskytují nejen milovníci 

(anglické) poezie, ale také její tvůrci a snad i učitelé, šiřitelé… Nu a takovou událost nemůžeme 

s čistým svědomím nechat bez povšimnutí. Můj návrh je tudíž prostý, uspořádejme oslavu Blakova 

jubilea. Jsem zatím ve fázi brainstormingu, čili přemýšlím, co by se při této příležitosti dalo 

podniknout, a pokud pro oslavu někdo zahoří, přivítám jakékoliv nápady a podněty. Prozatím mě 

napadá jen to základní – četba textů (v originále i překladu), krátký (a třeba vtipný či dramaticky 

zpracovaný) medailónek autora, možná i malá předsoutěž na téma některého z autorových 

superkousků (Tyger, Nevinnost a Zkušenost, …), anebo opět dramatické (či hudební, výtvarné) 

ztvárnění atp. Fantazii se meze nekladou. Jen aby se někdo nezalekl – není nutné být expertem na 

Blaka – sama jím také nejsem! Stačí být nakloněn poezii a ochoten pro ni něco udělat. Nemuselo by 

to dopadnout zle a věřím, že např. studenty VŠ a jiné nadšence by to zlákalo. Ba co víc, když se do 

toho zapojí dost šikovných lidí a povede se to, může se celá věc stát i přínosem pro ně. 28. 11. padá 

na středu, což je termín, myslím si, dobrý. Tak to prosím zvažte a v případě zájmu se těším na 

odezvu. Zdraví Markéta Irová,  e-mail: imarketa@seznam.cz (Plzeň, 7. 9. 2007) 
- M. I. (*1982) píše básně, žije v Plzni, zde po absolvování Pedagogické fakulty ZČU (oboru český jazyk – anglický 

jazyk) pracuje jako redaktorka v nakladatelství Fraus. 

 

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: O druhém rozboření Chrámu aneb Židovská historie podle Flavia 

Josepha 

 

     Dívám se na velkou synagogu v Plzni, myslím na dávný Jeruzalém. Davidova hvězda, 

sedmiramenný svícen, čtyři posvátné znaky hebrejského písma a hroty kolem oken – to proti 

znečištění ptactvem. Zatímco symboly příslovečné židovské víry nedokázalo z lidské mysli vyhladit 

ani nejedno tisíciletí pogromů, dobrý vynález byl u nás znovuobjeven teprve nedávno. V tomto 

případě tedy nikoli již staří Římané, ale Židé.  

 

     Vnějšímu průčelí chrámu nechybělo nic, co uvádělo ducha i oči v úžas. Byl na všech 

stranách pokryt mohutnými zlatými deskami, takže za časného východu slunce z něj 

tryskala mocná ohnivá záře a jakoby slunečními paprsky odvracel oči těch, kteří jej 

chtěli spatřit. Cizincům zdálky přicházejícím se jevil jako zasněžená hora, protože tam, 

kde nebyl pozlacen, byl bělostný. Na vrchu měl ostré zlaté hroty, aby nebyl znečišťován, 

kdyby naň usedl nějaký pták… (V. 222-224) 

 

     Pokud pomineme Bibli a proroky, o jejichž hodnověrnosti coby historických zdrojů je těžké 

jednostranně diskutovat, pak je to jednoznačně „římský“ historik Flavius Josephus původním 

jménem Jóséf ben Mattatjáh (37-100 n.l.), z jehož díla čerpají ještě i dnešní odborníci na 

předovýchodní problematiku. Ve svém zásadním díle Válka židovská, v němž nikoli nezáměrně 

straní Římanům, totiž nepopisuje jen své zážitky z „konečného řešení“ židovské otázky Římany, tj. 

vyvrácení jeruzalémského Chrámu Titem roku 71 n. l., ale také historii náboženského kvasu a 

větších či menších náboženských válek v židovstvu před touto událostí. A byli byste velmi 

překvapeni, jak byli Židé nábožensky nejednotní, i mezi svými nesnášenliví, třeba vůči těm, kteří se 
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přiklonili jen k tomu druhému kněžskému rodu; a kolik takových kněžských rodin bylo! Jde z toho 

nad stránkami Josephovými hlava kolem.  

     Když čtete o početných sektách, častěji však spíše dobře vyzbrojených skupinách loupežníků 

zaštiťujících se boží vůlí, lze - ačkoli se  Josephus o Ježíšovi nezmiňuje (!) - do větší hloubky 

pochopit i evangelijní příběhy - o penízu daně, o hoře Olivetské, o římském zákroku proti 

křesťanům… Jiná doba, ale řekli bychom obdobná politická témata: 

 

     Za jeho času (až v Neronově době – pozn. aut.) naváděl jistý muž galilejský jménem 

Júda své krajany k povstání; lál jim, zda budou stále platit daň Římanům a zda budou 

po bohu snášet smrtelné pány. Byl to učitel své vlastní sekty (zélótů – pozn. aut.) a 

v ničem se nepodobal ostatním. (II. 117-118) 

     Větší pohromou, nežli byla tato, poškodil Židy egyptský lžiprorok. Přicházel do země 

jako kouzelník a přikládal si důvěryhodnost proroka. Shromáždil okolo třiceti tisíc 

oklamaných. Přivedl je z pouště na horu Olivetskou, odkud byl schopen si vynutit 

příchod do Jeruzaléma a zmocnit se po přemožení římské posádky samovlády…Jeho 

útoku však Felix (římský prokurátor Judeje - pozn. aut.) předešel a vyrazil mu vstříc 

s římskými těžkooděnci… Po srážce Egypťan utekl a většina jeho stoupenců byla pobita 

nebo zajata. (II. 261-263) 

 

     Nejednotnost a výstřelky proti bohem dané morálce byly podle Flavia Josepha první příčinou 

zkázy Jeruzaléma i Židovstva. Tou druhou byla dokonalá vojenská organizace Římanů. Tu 

Josephus obdivoval. Sám totiž „okusil“ římského umění, když coby protektor Galileje bránil – a i 

přes všemožnou vynalézavost neubránil – město Jótapata. Jak se stalo, že se dokázal proměnit z 

nenáviděného nepřítele v osobního přítele císaře Vespasiána? To si zaslouží samostatné vyprávění. 

Jako vyjednavač na troskách Jeruzaléma ale selhal: nenávist na obou stranách byla propastná, 

chrám nedokázal zachránit ani bůh na nebesích, ani ten na zemi bojující, caesar Titus. 

 

     Leč i jejich úctu před caesarem i strach z toho, kdo jim bránil přemohl vztek, 

nenávist k Židům a jakési opravdu divoké válečné nadšení. Většinu jich také pobádala 

naděje na kořist, neboť byli přesvědčeni, že vnitřek (chrámu) je všude přeplněn penězi, 

a viděli, že věci kolem nich jsou zhotoveny ze zlata. Když caesar vyběhl, aby vojáky 

zadržel, tu kdosi z těch, kdo proběhli dovnitř, rychle vhodil ve tmě oheň do stěžejní 

brány. Když se uvnitř pojednou ukázaly plameny, odešli velitelé za caesarem a nikdo 

vojákům venku zapalovat nebránil. (VI. 263-266) 

 

     Jméno tohoto Hérostrata historie nezná, a tak je dosud Titův triumf bez vady. 

 

- I. G. (*1970) žije v Plzni a působí jako učitelka češtiny a latiny na středních i vysokých školách. Spolu  

s manželem Josefem G. Je autorkou a též interpretkou literárně hudebních pořadů, přednášek apod. 
 

* 

VOLNÝM STYLEM 
 

* Od IRENY VELICHOVÉ: Literární Vysočina je evidentní semeniště kvalitních autorů. Zářijová 

dávka mimoplzeňské literatury byla několikrát spatřena a viděna na stejnojmenném festivalu. Jinak 

také Saša Gr.  Doufám, že jste si festivalové léto pořádně užili a plni energie vstoupíte do letošního 

literárního podzimu. Za zmínku stojí, že Sašu bude možno spatřit na festivalu Jednou nohou 

v poezii v plzeňské Jabloni při jeho veřejné nahrávce rádia MLHA. 

 
     Saša Gr. je literární případ. A to se vším všudy. Je šéfdiktátorem časopisu MLHA a generálním 

ředitelem rádia MLHA. Sašův vklad do literárních scén je plný humoru a mystifikátorství. 

Sympatické je rozhodně to, že u něho nikdy úplně nevím, jestli si dělá legraci, nebo to myslí vážně. 
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Lehkost rukopisu a ironii by mohli mnozí již více vypsaní autoři minimálně závidět. Důkazem 

může být i vtipné pásmo Jede medička na sáňkách, za které byl minulý rok na LV oceněn třetím 

místem za poezii. Za všechno ale mluví jeho vědecká práce Matoucí encyklopedie pro děti, jejíž 

krátký úryvek zde otiskujeme. Důležité je podotknout, že vlastní ovci a svým přítelkyním dává 

přezdívky. 
- I. V. (*1987) píše básně, pochází ze Starého Plzence, momentálně žije v Plzni a zde po maturitě na Gymnáziu Luďka 

Pika je čerstvou posluchačkou Filozofické fakulty ZČU. Kromě psaní se věnuje uměleckému přednesu, 

neprofesionálnímu divadlu a výrazovému tanci.  

 

     Saša Gr. 
      

     MATOUCÍ ENCYKLOPEDIE PRO DĚTI 
 

     Předmluva 

 

     Je hezké, když člověk ví, kde to najde. Nejčastěji to ovšem najde v encyklopedii. Proto jsem 

napsal tuto knihu, jelikož je to encyklopedie. Až budete v této knize něco hledat, je dobré umět 

abecedu, poněvadž je to výhodnější a člověk nemusí tolik listovat. Můžete ale i listovat, abyste se 

poučili, což je moudré a jistě z toho budete moudří. Tuto knihu jsem napsal, a proto jsem rád, že ji 

čtete. Můžete si myslet, že není důležitá, ale kdybyste něco nemohli najít, tak nezoufejte. Napište mi 

a já to doplním. Je totiž moc důležitá, aby vás ponaučila. 

 

A 
AKVÁRIUM 

     Některé rybičky žijí ve volné přírodě většinou v nějaké vodě, jiné se dávají do akvária. Ovšem 

do akvárka je lepší také napustit vodu, jinak se tam plácají na sucho, a to vypadá poměrně 

neesteticky. Rybičky umějí plavat, čehož hojně využívají. Musejí se také někdy nakrmit. Dáme jim 

buď housku se sýrem, nebo si koupíme speciální krmení. Do akvárka se dávají rostliny, aby to bylo 

zelené. Je dobré ho také někdy vyčistit, aby v něm nebyl čurbes, jinak z toho rybičky pochcípají a 

tomu se říká kompost. V některém akváriu leze šnek. 

 

B 
BANKA 

 

BÁSNÍK 

     Básník je člověk, který všechno moc prožívá a může z toho eventuelně mít tiky nebo žaludeční 

vředy. Když je po ruce pevný provaz, může se případně i oběsit. Básník občas píše básně. Jsou to 

většinou nesrozumitelné řeči o něčem, co by se dalo vyjádřit mnohem stručněji. Někdy je to i 

hezké, ale některý básník jen plýtvá papírem, a tím poškozuje životní prostředí. Básník je navíc pán, 

který se dost fláká, a není od něho zodpovědné, že se nepodílí na růstu hrubého domácího produktu. 

Může sice třeba příležitostně mýt okna, nebo skládat zboží v supermarketu Makro, ale 

z makroekonomického hlediska je to bezvýznamné. Pouze pokud se stane ta nepříjemnost, že je to 

úspěšný básník a vydá knihu, může se na tom i pár korun trhnout. Ty se pak mohou utratit za víno, 

což už ekonomiku trochu rozhýbe. Většinou si ale básník může spíš trhnout nohou. Ono to ani není 

dobré, aby se básník proslavil, protože se pak dostane do čítanek a učiva na základních školách nám 

pak neustále přibývá. Někdy se může stát, že se proslaví i dobrý básník, a tomu se říká vzácná 

shoda okolností. 

 

BÍDA 

     Bída je věc, která se nás netýká, jelikož se týká jen okolního světa, a to ani ne ze čtyř čtvrtin. 

Bídou trpí zejména lidé, kterým kručí v břiše, což je výhodné, protože je můžeme rozeznat sluchem. 

Někdy je potkáme před železářstvím, protože by z hladu polykali hřebíky. Většinou ale bydlejí 

někde mimo vyspělé země, neboť se k nám zkrátka nevejdou. (Je zajímavé, že naše země je 
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poměrně vyspělá, i když se tu lidé moc nevyspějí) Lidé postižení bídou mohou být smutní, jelikož 

si nemohou koupit pizzu ani jachtu a podobně, ani si večer nemohou zajít na bowling a sklenku 

suchého Martini. Abychom je rozveselili, můžeme jim poslat obnošené šatstvo nebo pár pytlů obilí. 

Musíme být ale šetrní, jelikož přebytky obilí se mohou spálit v kotelně a mají vysokou výhřevnost, 

což nás zahřeje. V našich zeměpisných podmínkách můžeme bídu pocítit zejména v noční tramvaji, 

a to tak, že nosem. Spějí tu totiž bezdomovci, kteří mají tu nevýhodu, že nevědí, že by se mohli 

občas umýt a neházet sociální dávky do automatu. Je těžké jim to vysvětlit, a proto se o to moc lidí 

nesnaží. Může je alespoň přijít vyhodit z tramvaje policejní hlídka, což je hezké, protože je to 

rozhodně bezpečnější, než honit vraha v parku. 
- S. G. (*1977) žije v Praze, kde pravidelně čte v Obratníku a Jindřišské věži. Pracuje v nakladatelství, student FF UK 

(oboru pedagogika). Píše krátké povídky, poezii a sci-fi.  Je členem  kulturního sdružení Erteple a Hmla a jednatelem 

o.s. Literární Vysočina).  

 

* 

PRÓZA 
 

Dagmar Hermannová 
 
     Čas od času přemýšlím nad tím, proč v mém životě je množství příhod, které by mohly 

konkurovat úspěšnému seriálu „Věřte – nevěřte“,  co odvysílala TV Prima, ale prostě je to tak a to 

prosím jsem Češka, nežiji v Americe, kde je možné snad všechno. Máme září a moje zářijová 

příhoda - no nevím, nevím - ostatně přečtěte si to… D. H. 

 

ZÁMOŽNÝ STRÝC 
 

     Každodenní život se skládá z řady obvyklých pohybů a schémat, které se opakují, ať chceme, 

nebo ne. Ranní rituál před odchodem do zaměstnání a odpolední po návratu domů – obvyklým 

pohybem otevírám poštovní schránku a ven se řítí obvyklý obsah – reklamy, účty, upomínky…, ale 

teď vypadl dopis velmi neobvyklého formátu, něco na první pohled exotického. Odesilatelem 

nějaká agentura z ciziny, adresátem já. Obsah přeložen do českého jazyka. Nemohla jsem věřit 

svým očím, když jsem četla tu zprávu. Sdělovalo se v ní, že mne nějaký můj příbuzný eviduje jako 

svoji neteř, plní tímto přání svého zesnulého otce a rád by mne v mé zemi navštívil, pak se 

domluvíme, co dál. Má doprovod a tlumočníka a já mám poslat svoji fotografii, podle které mne 

pozná, až budu na něho čekat v letištní hale. Přihlásí se sám. 

     Odepsala jsem, že jsem potěšena, nicméně mám obavy týkající se ubytování a dalších 

náležitostí. S mým malým bytem nelze pro tyto účely počítat a zanedbatelná není ani otázka 

stravování a podobně – já jsem v tomhle dost pragmatická a vždycky se zajímám nejprve o 

praktické věci. Odpověď z ciziny přišla téměř okamžitě, vyjadřovala radost ze zaslané fotografie a 

radost z nově objevené neteře. S ničím si nemám dělat starosti, ve své zemi patří můj strýc k velmi 

vlivným a velmi bohatým lidem, pokud cestuje, má již dopředu rezervováno celé poschodí hotelu 

řady Hilton i pro svůj doprovod a vlastní obsluhu a kromě toho ho údajně všichni obskakují, 

kdekoliv se objeví. Dojednáme zejména, kterou část každého roku chci trávit u svého strýce v jeho 

sídle v jeho zemi, byl by tím velice potěšen. Hodlá změnit můj život. Mám si vybrat vilu, kterou mi 

koupí, automobil dostanu jako svůj první dárek a s radostí bude plnit má další přání. 

     Chvíli mi trvalo, než jsem se úplně vzpamatovala ze šokující situace, se kterou jsem se zatím 

nikomu nesvěřila, ale pak jsem si opravdu vzpomněla na černou ovci z rodiny mého intelektuálního 

dědečka – nějakého bratra, údajně podivína s dobrodružnými sklony. Čas od času se o něm mluvilo, 

většinou na Vánoce nad vánočními pohledy, které zasílal, ale jinak ne. Poslední pohled byl odněkud 

z Kuvajtu, pak pošta ustala. Úplně se odmlčel a zapomnělo se. A teď tedy tohle! Ale konec konců 

není to nic světoborného ani neobvyklého, i když v druhém dopise jsem byla požádána o jedno 

jediné: abych se nedivila, že mého strýce na každém kroku provází jeho osobní ochranka  v civilu –

je opravdu velmi významnou a vlivnou osobností a v jeho společenských kruzích je takové opatření 
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nezbytné. Snad dovedu přijmout takové neobvyklé náležitosti jeho života. Pak už následoval jen 

datum a přesný čas příletu jeho letadla. 

     Úplně jsem tomu propadla. Byla jsem jako v horečce, cítila jsem se jako v pohádce Boženy 

Němcové „Jak Jaromil k štěstí přišel“, chodila jsem po obchodech, které bych jinak míjela jako pro 

mne nedostupné, prohlížela jsem si prospekty realitních kanceláří. Vila, zahrada, bazén. Chvílemi 

jsem měla pocit, že jsem se zbláznila, s kolegyněmi v kanceláři jsem téměř přestala mluvit, protože 

jsem měla hlavu v oblacích, „jen si to představte, našel mě můj bohatý příbuzný z ciziny, dostanu 

vilu, auto, šperky, a tak dále.“ Ti, kteří znali mě, mou rodinu a moje skromné poměry si nejspíš 

pomysleli, že mně přeskočilo, a začali jsme se hovorům navzájem vyhýbat. Bylo mně to jedno – 

můj nový život prakticky už začal! 

     Tak plynul čas, který mě dělil od osudového setkání. Pak se srdcem v krku a ve svém nejlepším 

oblečení jsem čekala v příletové hale, nervózně jsem chodila sem a tam a pořád jsem měla 

neodbytný pocit, že se po mně každý kouká. Konečně byl ohlášen přílet letadla, na které jsem 

čekala, a do haly začali vstupovat lidé. Stále mne míjeli bez povšimnutí a já jsem si znepokojeně 

prohlížela všechny, jak procházeli kolem. Nic. Nikdo, kdo by se podobal mé představě z dopisu. 

Pak jsem ho uviděla – v doprovodu několika mužů šel pomalu a jistě směrem k místu, kde jsem 

stála, a já jsem nevěřila svým očím. Udělalo se mně mdlo, otočila jsem se a rozběhla se nazdařbůh 

pryč, utíkala jsem nějakou dlouhou chodbou – spolehnutá, že mě on ani nikdo z jeho doprovodu 

nestačil zahlédnout. Svého strýce totiž znám již pár let z televizní obrazovky. V doprovodu svých 

strážců šel ke mně nejhledanější muž na celém světě – Usáma bin Ládin. Doběhla jsem někam do 

suterénu a zastavila jsem se u závory, která se nedala obejít ani podlézt. Sotva jsem se jí dotkla, 

rozeřvala se letištní siréna na celé kolo! Zaslechla jsem ještě hlasy a dupot desítek nohou.  

     Budík řval opravdu neúnavně, dokud jsem ho neshodila ze stolku. A také spadla včerejší pošta, 

reklamy, účty, upomínky, jen exotický dopis nikde. Dívám se na kalendář… „11. září 2007.“  

(Plzeň, 21. 9. 2007) 
- D. H. (*1945) žije v Plzni, píše básně a jiné drobné formy, je pravidelnou čtenářkou Plže. 

                                                                                   

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* DAGMAR HERMANNOVÁ: O zdvořilých reakcích: 

     Může napsat svůj názor čtenář? Tak tedy nedovedu si ani představit reakce nezdvořilé na úvahy 

zdvořilé, v tomto případě paní D. Kuncové ke knize pana Fencla „Smíš zůstat mrtev“. Zatímco pan 

Fencl přiznává (PLŽ 7/8), že její úvaha nad  touto jeho knihou ho nadchla a potěšila, zdá se, že tyto 

jeho pocity paní Kuncová ovšem nesdílí, když se vyjádřila tamtéž, že jde o plžožabomyší spor a že 

pan Fencl zdvořile plete páté přes deváté. No dejme tomu. Nečetla jsem knihu „Smíš zůstat mrtev“, 

nicméně zamýšlím se nad tím, jestli jsem vůbec nějakou knihu četla se zaměřením na autorovy 

možné přehmaty, neobratnosti, divné vize a podobně. Možná kdybych autora čteného díla znala 

osobně, udělala bych výjimku a při čtení se zaměřila na to, co se mu povedlo a naopak, proč asi 

napsal tohle a ne tamto a proč právě takhle, zatímco já bych to pojala jinak, ale nejsem si jistá, zda 

bych za těchto okolností při čtení ještě stačila vnímat samotný obsah čteného. Sotva. 

     Dříve se určitý druh literatury označoval kdoví proč jako „krásná literatura“ a četbě se 

přisuzují nějaké duchovní vlastnosti, když se říká: „Ukaž mi co čteš, a já ti povím, jaký jsi.“ 

     Ale jestli to pořád platí, pak ovšem, pokud se poměrně velké spousty lidí týká, byli bychom národ 

ubožáků, jejichž vygumované duchovno končí na úrovni pavlačových drbů předkládaných víceméně 

s geniálním nevkusem bulvárními umělci. Pavlačové drbny sice také s oblibou prolézaly ložnice, ale 

přece jen nemoc a utrpení je zastavilo, aby mohly projevit lidskost. Bulvární umělci, rekrutující se 

zřejmě z lidských hyen, už ložnice pomalu opouštějí jako zesláblý výdělečný artikl a s vervou se 

vrhli na lidská utrpení všeho druhu. Deprese, sebevraždy, psychiatrické léčebny, věznice, 

alkoholismus, rakovina, smrt. To se fotí, s potěšením doprovází slovy a předkládá čtenářské 

veřejnosti zřejmě lačnící právě po podívané na umírající rakovinou, trpící, stárnoucí a opuštěné, 
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tím roztomilejší, čím vyšší společenské prestiži a oblíbenosti se dříve postižený těšil. A vida, žádný 

krasomil, kulturní činitel ani kritik zatím nezarazil tento ubohý byznys, vesele bující přes všechny 

etické kodexy a novinářské zásady. A když už jsem u těch recenzentů, kritiků a dalších, marně zatím 

čekám, kdy konečně nějaký kulturní gramot zakáže až do opravy používaného jazyka, vysílání 

českého seriálu s názvem dříve „Rodinná pouta“, nyní „Příliš křehké vztahy“, hemžícího  se výrazy 

„co mám jako dělat, co si jako mám myslet, proč jako, s kým jako, co chceš jako slyšet“ a tak dále.  

Nemožná spojení se slovem „jako“, což gramotného Čecha tahá za uši, ale ostatním je to jedno. 

     Jenomže to jsem odběhla od knih dál, než jsem chtěla, a vrátím se. Možná se v současné době od 

knih očekává schopnost odpoutat čtenáře od trapné skutečnosti a pomoci jeho duchu odletět do 

jiného světa – proto zřejmě tolik lidí šílí po skvostech typu Pán prstenů nebo Harry Potter, a přesto 

se zatím nikdo neodvážil napsat, že z toho má pocit, jako by svět už dočista zpitoměl, a když ne 

zcela, tedy ze značné části, zatímco zbývající část světa (ta menší) je zatím ještě v normě. 

     Na doporučení jsem se pídila po knize „Jak napsat bestseller“, ale zatím jsem na ni nikde 

nenarazila, zato jsem narazila na skvělou publikaci Knižního klubu s názvem „Jak se nestat 

spisovatelem“ od Martina  Daneše, o němž se uvádí, že je novinářem, politologem a spisovatelem. 

V této knize je fakt úplně všechno. Neuvěřitelné problémy související s psaním. Například – vzbudit 

zájem nakladatele? Nemožné. A další megaproblémy podávané s lehkostí a s humorem. Při čtení 

příběhu ubohého českého spisovatele každý snadno pochopí, proč se naše knihkupectví hemží 

cizinou, u níž se nezkoumá, zda dílo bude prodejné, či ne, zatímco český autor je zkoumán ze všech 

stran, musí si shánět recenze a kdekoho podplácet, aby měl alespoň minimální šanci. A také o 

protekcionářství, které tady utěšeně bují všude, tedy i na poli literárním, což vysvětluje, proč značná 

část publikací není ke čtení (ale vytvořil to kámoš). 

     Česká společenská scéna je tak trochu zvláštní – no prostě „česká“. To jest nepřející, snad 

odjakživa. Nikdo spoluobčanovi nepřeje úspěch. V ničem. Ve vědě, v umění, v rodině, v zaměstnání 

a tak dále. Zatímco u cizáků nám je to v podstatě jedno, našinec na cestě k úspěchu musí 

překračovat hromady klacků pod nohama od krajanů.  

     Konec básníků v Čechách už byl zfilmován jako komedie, ostatně trefně se zmiňuje i spisovatel 

pan Klíma v nástinu soutěžní povídky na dopsání…„i když za verše se neplatí vůbec nic a za skvělé 

verše se platí ještě méně, protože lidi verše nečtou, a pokud je omylem koupí, tedy jen ty úplně 

mizerné…“ Člověk by si myslel, že mizerné verše by vůbec neměly být. Omyl. 

       Publikace „Jak se nestat spisovatelem“ naznačuje i konec prozaiků v Čechách. Zdá se, že se 

pomalu přibližuje, a všem, kdož nadějně píší, vezme přečtení knihy Martina Daneše vítr z plachet. 

Doporučuji. A zdvořilé i nezdvořilé reakce budou úplně fuk. (Plzeň, 21. 8. 2007) 

 

* LUCIE KOUTNÁ: Marek Velebný, rozhovor s Matthewem Fittem:  

     Marku díky moc za ten rozhovor, napsaný na oranžových stránkách Plže. Docela mě mrzí, že 

jsem se nezúčastnila setkání s tímto autorem, a tak jsem si přečetla alespoň ten rozhovor. Je to 

určitě moc sympatický člověk. Tak mě napadlo, jsi-li s ním pořád v kontaktu, jestli by se nedaly dát 

do Plže (třeba na bílé stránky) nějaké jeho básničky nebo prózy. Nebo jestli něco máš, tak mi to 

prosím pošli, ráda si přečtu. (Plzeň, 25. 9. 2007) 
- L. K. (*1980) píše básně i prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty ZČU (oboru manažer výtvarné kultury), žije 

v Plzni, pracovala ve zdejším muzeu. 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 22. 10. 2007. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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