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

Čech. Ročník XVI, 2007, letos Listy č. 11 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 128) z 25. 10. Stran 16, 
náklad 600 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 11/2007 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Žádná ocel nemůže proniknout  

člověku do srdce tak mrazivě  

jako tečka, udělaná v pravou chvíli. 
 

(Isaak Babel) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* ASON-KLUB NA MARTINSKÉ POETICKÉ JESENI. Ve dnech 14. – 16. září 2007 se ve 

slovenském Martině uskutečnil už IV. ročník setkání literárních klubů ze Slovenska, Čech, Polska a 

Maďarska, pojmenovaný Martinská poetická jeseň. Za Plzeň nechyběli Ireny Velichová s 

Markem Velebným, za Domažlicko Simona Váchalová s Lucií Popovičovou…  

 

     Od IRENY VELICHOVÉ: Velká přátelství, nepovedená dílna aneb Co bylo na MAPOJi: 

     Poslední dobou si už skoro připadám jako poetka ze Slovenska, a to vzhledem k tomu, že počet 

navštívených literárních festivalů, setkání a akcí je nepoměrný mé účasti v Čechách. No snad to 

brzo napravím. Ale tentokrát to byla cesta výzkumná. Zjistit, jak je to s tou rovnoběžností v přímo 

epicentru. Protože (jak tvrdí jeden názorový proud kolem časopisu MLHA) rovnoběžky nejsou, 

jenom na Slovensko ano…  

     Jak tradice káže, bylo září, čas podzimu a Martinské poetické jeseně. Tentokrát s koncovkou 07. 

Martin nás s Markem Velebným (po naší soukromé párty v lůžkovém voze) přivítal do chladného 

rána. S kufrem na kolečkách se po místních strouhách (=chodnících) nejelo zrovna nejlíp, ale 

nakonec jsme se na snídani a kávu do bistra u Tesca dostali. Jako rozvěšeči jmenovek jsme pak 

s Táničkou a Marcelkou odjeli na místo našeho budoucího víkendového domova. Chata nad 

vesničkou  D. Jaseno byla skvělý nápad, tak ráda jsem vypadla z města, a výhled byl k nezaplacení. 

Blízký hřbitov sice cosi naznačoval (v umění jde vždy o život), ale nakonec se vše odehrálo bez ztrát 

na životech… První setkání proběhlo tradičně v místní knihovně. Většinou se jednalo o známé tváře 



 2 

a pánové z klubu Petra Bezruče se už nemohli dočkat mého tance. Musela jsem je ale zklamat. 

Letošní prezentace se konala v SNLM (Literární muzeum) a tamní sálek byl na tanec moc malý. 

Mezi slovenskou literární většinou se celkem dobře prezentovala i česká troška: Ason-klub (já a 

Marek), CHOFILIS (nebojte, to není nic nakažlivého, Simča a Lucka Poupě), LIS (samotný 

korunovaný Václav) a Literární Vysočina, o. s. (ďábelský Petr Musílek s manželkou). Četlo se 

z papíru i z paměti, hudební doprovody střídal potlesk. Kluby byly tentokrát představeny na papíře, 

což notně zkrátilo program (díky bohu). Jako rádobybásnířka musím konstatovat, že próza si 

s poezií rozhodně nezadala. Právě kvalita prozaických prací byla z těch vyšších. V poezii se totiž 

ještě nosí gramatické rýmy, genitivní metafory a školácké obraty… Pochvala by letos byla jen pro 

tři čtyři básníky. Přesto to bylo odpoledne zajímavé a v lecčems přínosné a objevné. Zbytek víkendu 

už byl spíš o rozhovorech, vycházkách a posezení u vína. Programu bylo na můj vkus až skoro 

příliš. Moc se to nestíhalo (odchody, příchody) a nepříjemná nálada se sem tam kvůli časovým 

skluzům objevovala… V sobotu nás čekal velký pokus o spontánně tvůrčí dílnu od Pavla Urbana. I 

když se někdo vyzná v teorii, odborné terminologii a ještě k tomu píše dobrou poezii, ještě to 

neznamená, že umí vést literární dílnu. A s kolosálním počtem lidí. Moc jsem úvodnímu 

půlhodinovému proslovu nerozuměla. Nevím, možná nejsme tak chytrá, jak si myslím, ale přehršel 

slov: ergoterapeutický, spontánní, korespondující, iniciační, abstraktní a blablabla trošku odvedl 

od konkrétního zadání. A to jsem stejně taky nepochopila. Dostali jsme spoustu pastelek, barevných 

papírů a veršů z minulé dílny minulého MAPOJe. Dost rychle mě to přestalo bavit a s Peťkou 

Mečkovou jsem vylezla na kopec zazpívat si Nohavicu a prostě si popovídat. Večer byl klasický 

rozlučkový. Duo mladíků (klub Optimum, další martinský lit. klub) vytvořilo skvělou atmosféru. 

Hráli a zpívali různé hity, my tančili, pili, hodovali, i žezlo CHOPOJi se předalo. A já pod rouškou 

tmy zmizela na místní opravdový diskotékový parket ve městě… 

     Ať bylo, jak bylo, přesto se mi líbilo a klubu Duria se prostě poděkovat musí za dobrou 

organizaci a skvělý servis. Poděkovat ale musím i všem svým dalším přátelům, bez kterých by to 

prostě nemohlo být ono. Díky! na viděnou na CHOPOJi… Irenka Velichová (Plzeň, 23. 10. 2007) 
- I. V. (*1987) píše básně, žije ve Starém Plzenci a v Plzni, po maturitě na Gymnáziu Luďka Pika je posluchačkou 

Západočeské univerzity v Plzni. Kromě psaní se věnuje uměleckému přednesu, neprofesionálnímu divadlu a 

výrazovému tanci. Působí jako umělecká manažerka plzeňské Kulturní kavárny Jabloň.  

 
 

 

* ASON-KLUB NA STRAŠICKÉ ŽIDLI. Přece jen se nám nakonec podařilo přemluvit Daniela 

Mikeše, aby se s námi podělil o zážitky ze strašické Židle. Měl dovoleno vypsat své dojmy 

v bodech. Ale v tak stručných?!? 

 

     Od DANIELA MIKEŠE: Bodově: 

 ročník: desátý 

 pořadatel: Prašivina Strašice 

 místo konání: Strašice, okres Rokycany 

 termín konání: 22. září 2007 

 začátek: po 14. hod. 

 počasí: jasno, 22 °C 

 počet účastníků: 59 

 počet členů Ason-klubu: 2 (Daniel Mikeš, Martina Šimánková) 

 trasa: od restaurace Na Pile (U Lenina), po modré přes Vimberk (465 m. n. m., zbytky valů 

a příkopů tvrze z pozdní doby hradištní u Padrťského potoka), kolem chatek, poté lesem 

nelesem, z kopce do kopce, po cyklostezce Praha – Plzeň – Regensburg, a opět brdským 

lesem, kolem posedů na mýtinu s lesní galerií a občerstvením a zpět do hospody 

 autoři, jejichž poezie zněla lesem: Matěj (Petr Matějka), Radek R. Götz, J. H. Krchovský, 

Jiří Dědeček, Daniel Mikeš, Martina Šimánková, Fanda Slavík, Horác (Jan Horský), Jarda 

Šlejmar, Julek Jindra, Martin Lang 
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 poznávací znamení účastníků: židle (v ruce, v podpaží, na zádech, v batohu, na ramenou…) 

a košíky plné hub 

 autoři lesní výtvarné sekce: 

o fotografie – skupina Ohnestron (Jindra Čermák, Jiří Veselý, Jaroslav Slavík, Karel 

Bláha) 

o kresby – Kateřina Koželoužková, Jana Krejčíková 

 náhodné setkání s projíždějící cyklistkou, kterou byla Ortenova neteř  

 závěr: příjemně strávené odpoledne v krásné přírodě, výborné publikum, humorné verše, 

sympatičtí lidé, originální lesní galerie 

 doporučení pro všechny, kteří mají rádi přírodu a poezii: příští rok si opět nenechte ujít 

nevšední zážitek 

(Plzeň, 14. 10. 2007) 
- D. M. (*1976) je podle vlastních slov skorobásník a skoroherec žijící v Plzni a pracující v oblasti tuzemského a 

zahraničního obchodu s ocelí. 
 

 

 
* ASON-KLUB NA ŽILINSKÉM LITERÁRNÍM FESTIVALU. Ve dnech 8. – 14. října 2007 

se na Slovensku uskutečnil další ročník Žilinského literární festivalu. Naše barvy se na pozvání 

básníka Pavla Urbana (ó ano, toho, jenž nás vloni oblažil svou návštěvou a kritikou v listopadových 

Dnech poezie!) tentokrát vydali hájit Asonklubané Marek Velebný a Václav Engler… 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO:  
     Pondělí 8. října. Jeli jsme s Vaškem lůžkovým vlakem z neděle na pondělí. Moc jsme se 

nevyspali, ráno jsme dostali ve vlaku kávu, oplatku a minerálku zdarma. Měli jsme trochu zpoždění, 

ale to nevadilo. Po snídani a sociologickém průzkumu u stánků s občerstvením v okolí 

autobusového nádraží jsme se vydali busem na výlet do Rajeckých Teplic. U autobusu klečel žebrák 

s nastavenou dlaní, proto mi Vašek raději řekl, ať necinkám drobnými na autobus moc brzo. Mlha 

působila trochu depresivně, ale její roztrhání jsem přečkal v teplém bazénu v termálních lázních. 

Pak jsme se procházeli prosluněným údolím okolo říčky v lázních, poseděli na lavičce v parku a 

nakrmili kachny. Člověk se opravdu na chvíli cítil jako v ráji - dle jména Rajecké Teplice. Zpět jsme 

se vraceli vláčkem, měli jsme ve 14:00 hod. sraz s ostatními v knihkupectví Artforum. Pavel nám 

hned rozdal almanachy členů campusu. V 16:00 hod. jsme se zúčastnili slavnostního zahájení. Na 

žilinské radnici není člověk každý den, obzvláště když tam promlouvá primátor. Člověka potěšilo, že 

vidí známé tváře z loňska, pracovníky Artfora, spisovatele apod. Besedu s Pálem Závadou, Pavolem 

Rankovem a Janem Balabánem vedl Dado Nagy. Zaujaly mne povídky Jana Balabána z Ostravska. 

Poté následoval malý raut. Radši jsem volil bílé víno, červené mi nesedlo. Ale nebyl to takový 

hodokvas jako loni na sedmdesátinách Lubomíra Feldeka. Vzali jsme si batohy a dalším 

programem byly „Živé žilinské noviny“ v divadle. Byl to pokus po 27 letech oživit program divadla 

malých forem. Sice trochu místy amatérská akce, ale i tak to možná dříve bývalo. Nejvíc mne asi 

zaujala povídka ze středověku a rock and rollová kapela, která to docela fakt rozjela. Přesunuli 

jsme se známou ulicí na stanici Žilina – Záriečie. Měl tu být Literární klub. Začal ale Pál Závada, 

který komentoval promítání starých fotografií slovenské menšiny v městečku Slovenský Komlös v 

Maďarsku. Byl jsem po cestě dost unaven, proto jsme s Vaškem před koncem odešli. Tím pádem 

nám uniklo čtení Jana Balabána, což byla velká škoda. Vedl jsem Vaška noční Žilinou na studentské 

koleje. Zaujalo nás z jazykového hlediska ve městě pár nápisů: „stávková kancelář“ (zde se 

nejednalo o odborovou buňku ke stávce, ale sázkovou kancelář) nebo nápis v informacích na 

autobusovém nádraží, že se tam „nevybavujú studenti“ (ne že by tam studenti neměli mluvit, ale 

nevyřizují se žádosti o studentské slevy).  

     Úterý 9. října.  Jako loni - polévková snídaně v kolejním bufetu. Po poledni měla být literární 

hra s Petrem Krištúfkem v ulicích Žiliny, ale nenašli jsme ji. Zato jsme s Vaškem objevili synagogu, 

ale zavřenou. S ostatními jsme se sešli na náměstí pod sochou Hlinky, někteří se zde pokoušeli 
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recitovat básně okolojdoucím děvčatům. S Vaškem jsme se šli podívat na židovský hřbitov. V 16:00 

hod. byla beseda Petera Krištúfka a Dada Nagye se studenty. Těšil jsem se, loni byli oba 

nezapomenutelní. Ale tady vystupovali jen jako porotci a hlavním byl slovní duel dvou dívčích 

družstev na téma, zda je lepší číst, nebo se dívat na TV. Byl jsem trochu zklamán, i když energická 

debata děvčat nebyla nezajímavá. Po večeři jsme se vrátili opět na tradiční místo - stanici Záriečie. 

Čekal nás koncert skupiny „Dva“ z Hradce Králové s promítáním malůvek k hudbě. To duo mělo 

velký úspěch. Následoval „patafyzický večer“ v přízemí. Bylo narváno. Uvedení nejnovější knihy 

„jednoho z největších slovenských patafyziků“  Pera Le Kveta, který četl a rozdával básně divákům. 

Hudební doprovod zajistil Braňo Jobus s maketou „kontraadmirála Kotrby“ s modrou hadrovou 

hlavou. Nevěděl jsem, zda se mám smát, či plakat, nebo zhnuseně odejít. Bodrý týpek po celou dobu 

seděl v křesle s oprátkou na krku a jeho dýdžejovský hudební a pěvecký doprovod byl fakt zvláštní, 

nevím k čemu to přirovnat. Jakási parodie, možná vzdáleně cimrmanovská. Dělal si opravdu 

legraci (spíš prdel…)? Většina diváků byla tím fenoménem nadšena. Udělejte si vlastní názor (viz  

www.abusus.sk), stáhněte si hudbu. Já jsem si připadal jako v absurdní grotesce. A Pavel říkal: 

„To si vyfoť, to v Čechách nemáte!“ Opravdu asi nemáme…  

     Středa 10. října. Nejdřív jsme si chtěli udělat s Vaškem výlet, ale pak nás Pavel pozval na 

recitaci v MHD. V Artforu jsme vyfasovali modrá festivalová trička a odebrali jsme se pod vedením 

Miloše Zvrškovce do gymnázia Hlinská. Cestou již holky a Boris recitovali v trolejbusu. Ve škole 

jsme jako loni podnikali výpady do tříd s propagací literárního festivalu. Oproti loňsku jsme 

navštívili o mnoho více tříd. Nejlepší byli Boris Karlkoff, Michal Badín se svými scénkami a úžasný 

Miloš Hrabovský, který holkám sedal na lavice a fascinovaně jim vyznával básněmi lásku. Raději 

jsem se vžil do své role fotografa – nevím, jak by žáci reagovali na češtinu. Také myšlenka recitace 

v češtině v trolejbusech mi nepřipadala nejlepší, i když slovensky (nebo spíš československy) umím 

dobře. Později mi to bylo vyčteno. Uvažoval jsem potom, že si pro akci v MHD přeložím některé své 

básně do slovenštiny. Dostali jsme permanentku na volnou jízdu v MHD na 2 dny, podepsanou 

samotným ředitelem dopravních podniků. Večer na stanici Záriečie jsme byli na programu 

„Stúpanie na modrý vrch“. Jednalo se o vzpomínání Ivana Štrpky na hudebníka Deža Ursinyho. 

Rozhovor vedl Juraj Kušnierik. Zajímavá debata, ale moc jsem o Ursinym nevěděl, tak jsem byl 

trochu mimo. Doprovázela skupina Diego, stylem podobná Nirvaně. Následoval film Deža 

Ursinyho „Času je málo a voda stúpa“. Film – rozhovor o životě, smrti, potratech a eutanázii. Na 

noc to nebylo moc povzbudivé. Podkrovní prostor na Záriečie byl naplněn či spíše přeplněn diváky. 

Šel jsem se podívat do přízemí na druhý program a potkal tam Petera Staríčka, tak jsem s ním velmi 

mile pohovořil. Na kolej jsme pak odešli všichni, neboť se o půlnoci zavírala. V tomto podzimním 

večeru jsme byli svědky ještě jakéhosi nočního striptýzu, kdy horkokrevný Boris kráčel na kolej 

noční Žilinou pouze v šortkách a bez košile.  

     Čtvrtek 11. října. Těšil jsem se na program rádia Devín se Silvestrem Lavríkem. Ale bohužel 

jsem se ráno cítil velmi špatně, a tak jsem se rozhodl odjet domů. Vašek měl poněkud jiné představy 

o literárním campusu, proto jel se mnou. Přišli jsme tím nejen o Lavríka, taky o páteční besedu o 

Egonu Bondym a o koncert Plastic people of the Universe. Zpáteční EC rychlík měl zpoždění, tak 

jsem aspoň v Praze využil čas k shlédnutí výstavy Wim Wenderse ve vlaku s fotografiemi z filmů 

„The million dollar baby“ a „Buena vista social club“. Byl jsem moc rád, protože v Plzni mi 

výstava unikla. Líbí se mi fenomén Kuby s jejím temperamentem, americkými koráby silnic apod. 

Nejen ve fotkách. Zaujala mne hudba, při které jsem se pohupoval do rytmu, a texty písní z obou 

filmů, které tam bylo možno slyšet i číst. Byla to opravdová krásná tečka za básnickou akcí. 

Program festivalu je možné shlédnout na www.zlf.sk. Myslím, že akce by byla zajímavá pro pana 

Mikiska, který sní o podobném festivalu v Plzni. Jistě by načerpal inspiraci a zkušenosti, zvláště 

nyní, kdy žilinský festival dostal s výměnou primátora oficiální podporu od města. Oproti loňsku 

jsem tam však cítil absenci hlavního cíle literárního campusu, kdy jsme měli za úkol zachytit genius 

loci Žiliny ve filmovém klipu. Letos to bylo spíš volné.  

     Foto viz: http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Zilina_102007. M. V. (Plzeň, 16. 10. 2007) 
- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije 

v Plzni a momentálně je zaměstnán v pekárně Intersparu.  
 

http://www.abusus.sk/
http://www.zlf.sk/
http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Zilina_102007
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     Od VÁCLAVA ENGLERA: Žilinský literárny festival: 

     Ve dnech 8. - 11. října jsme se s Markem zúčastnili Žilinského literárního festivalu. Níže shrnuji 

naše zážitky a poznatky, přičemž si už ovšem nejsem zcela jist, zda uvedená posloupnost dějů 

odpovídá jejich skutečnému pořadí. Mohu jen doufat, že pro případného čtenáře to bude 

představovat stejně zanedbatelný nedostatek jako pro mě. 

 

     Pondělní příjezd, a vlastně celý pobyt v Žilině, měl pro mě ráz hledání ztraceného světa. Město 

na mě působilo dojmem, jako by se tu hodinové kyvadlo dějin zastavilo v rovnovážné poloze mezi 

normalizační dobou a érou dravého kapitalismu – zašlé budovy, téměř osiřelá staveniště takřka bez 

pracovních čet, panelová sídliště bez známky jakékoli údržby. Pouze došlo (kromě posunu ke 

konzumnímu stylu života) k přeznačení někdejší vládnoucí ideologie marxismu-leninismu 

katolicismem „hlinkovského“ střihu (nejkorektnější termín, jaký mě napadl), který, naštěstí, 

doposud nenabyl své někdejší síly. Ovšem, kolonáda se sochou Otce národa Andreje Hlinky či 

modlitba proti interrupci a euthanasii na dveřích kaple svatostánku ještě zářícího novotou, cizince 

docela překvapí. 

     O výletu do Rajovských Teplic se již rozepsal Marek. Sám jenom podotknu, jak velký a vítaný byl 

kontrast útulného lázeňského města mezi skalnatými vrchy a „šedivé“ Žiliny. 

     Odpoledne, dle itineráře v 16:30, byl na žilinské radnici za účasti představitelů města, 

významných osobností literárního života, ale i nás s Markem, festival slavnostně zahájen. 

Následovala krátká autorská čtení. První byl na řadě ostravský host Jan Balabán. Krátká, dosud 

nepublikovaná, sympaticky civilní (stejně jako sám spisovatel) a hřejivě lidská povídka o jeho 

protikladném vztahu k Ostravsku byla velkým příslibem pro plánované autorovo večerní čtení. 

Následoval Pavol Rankov, neskrývající svou inspiraci Kafkou či Borgesem. Přečetl jakési 

podobenství o fašistické diktatuře (z bezpečnostních důvodů pochopitelně ne slovenské hlinkovské, 

ale maďarské hortyovské). Čtení na radnici uzavřel, a nejen mne asi uspal Pál Závada, který 

hovořil k auditoriu v maďarštině (nebylo zcela zřejmé, zda slovensky neumí, nebo prostě nechce 

mluvit) a nechal se tlumočit svou překladatelkou. Díky tomu se ovšem jeho příběh rozpadal do 

několika větných fragmentů, takže brzo již nikdo nevěděl, o čem vlastně mluví. Bohužel, právě Pál 

Závada dostal ve večerním programu na Stanici – Záriečie úkol být „předskokanem“ Jana 

Balabána, čehož se opět zhostil zcela svojsky. Překladatelka promítala naskenované snímky ze 

Závadova (snad rodinného) archivu a autor k tomu podával svou (samozřejmě v maďarštině) ani ne 

tak interpretaci, jako deskripci. Zřejmě sázel na slabozrakost návštěvníků, a tak, byť napůl vážně, 

průběžně oznamoval, že na tom a tom snímku je parní válec, na jiném zas to a to… Byli jsme 

s Markem dost unaveni už z vlaku a maďarský „Večerníček“ nás takřka dočista uspal, vydali jsme 

se proto neprodleně ubytovat na koleje. Zde mě zaujalo specifické mikroklima našeho pokoje s dost 

vlhkou, možná i zrající omítkou. Dýchatelno tu bylo pouze při otevřeném oknu. Tuto skutečnost 

ovšem nešlo brát výhradně jako nedostatek. Díky lehké intoxikaci jsem pak po celou dobu pobytu 

měl příjemně barvité „halucinogenní“ sny. Abych nezapomněl, v podvečer toho dne jsme ještě 

s Markem v Bábkovém divadle navštívili „nemastné neslané“ představení Živých žilinských novin, 

což byl poněkud neumělý, místy až nevkusný a neuctivý pokus o vzkříšení ducha někdejšího 

politického kabaretu, který tu před 27 lety fungoval. Ze série výstupů, z nichž se představení 

skládalo, byl umělecky nejhodnotnější dramatický přednes místní středověké legendy. Hudební 

doprovod, přesněji tmel jinak logicky nepříliš souvislých scének obstarala místní mladá kapela, 

epigoni brit rocku á la Muse či Placebo, pro nejmladší část obecenstva nejspíš nejvděčnější součást 

programu.  

     V úterý jsme se zúčastnili až odpoledního pořadu pro střední školy s přívlastkem debatny duel. 

Jednalo se o slovní souboj dvou dívčích družstev na zadané téma. Padaly argumenty a 

protiargumenty, tu lépe, tu hůře vypointované. Celkově byl ale projev (a někdy i zjev) účastnic 

docela sympatický. Večer jsme se dostavili na Stanici Žilina – Záriečie na vystoupení české hudební 

skupiny Dva, což byl po slovenském brit rocku včerejšího dne doslova balzám pro uši i pro duši. 
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Produkce dvojice zpěvačka – kytarista se pohybovala na hraně elektroniky a akustické hudby, někde 

v končinách nazývaných trip pop, free jazz atd. Místy nebylo zcela jasné, kdy a co je z play backu a 

co živě, o to byl ovšem koncert zajímavější. Hudbu doprovázela projekce, kdy dvě asistentky 

hudebníků kreslily, vkládaly, skládaly a kombinovaly na projektoru jakési esenciální vizuální a 

jazykové objekty – podprahové symboly, které stejně jako sugestivní hypnotická hudba plná 

imaginace a emocí unášely posluchače kamsi hluboko do jeho nevědomí, ranných dětských 

vzpomínek a základních významů světa. Pro mě, možná paradoxně, bylo právě toto hudební 

vystoupení vrcholem celého Literárního festivalu. Tím ovšem nekončil ani večer ani dramaturgický 

záměr festivalu, jímž byla pocta (nejen) slovenskému uměleckému disentu. Proto o patro níž začal 

pořad hudby a slova „patafyziků“, hudebníka Braňa Jobuse (místo kravaty měl volně uvázanou 

oprátku a na hlavě vojenskou helmu) a básníka Pera Le Kveta. Svým zjevem Jobus připomínal 

Milana Knížáka, hudební produkcí a show ovšem jednoznačně odkazoval na Michaela Kocába. Po 

úvodním refrénu „Ty sviňááááááá!“ jeho první, bohužel ne zdaleka poslední skladby mě bezděčně 

napadlo, v jakém zaměstnání asi může takový umělec bez problémů existovat. Zarazil mě rovněž Le 

Kvetův neumělý pokus o napodobení Katugawovy resp. Kurosawovy psychologické „detektivky“ 

Rašómon, ve „slovenském znění“ pod názvem „Kengera“ (klokan).  

     Ve středu jsme se až v podvečerních hodinách zúčastnili vzpomínkového pásma na Stanici 

Záriečie, věnovanému Dežu Ursinymu. Toho jsem měl z rozhlasových pořadů zafixovaného 

výhradně jako jazzového virtuosa. Jeho letitý souputník Juraj Kušnierik tento jednolitý obraz 

poněkud doplnil. Mohl jsem se tak setkat s představou sice hudebního génia, ovšem neuvěřitelně 

arogantního a v pozdním období života trpícího panickou hrůzou ze smrti. Odtud se dostávám 

k vrcholu středečního programu, tedy ne vrcholu kvality, ale nechutnosti a hnusu, jakým byl 

promítaný původně televizní dokument, právě za spoluautorské účasti Ursinyho. Předtím ale ještě 

zahrála slovenská post – grunge kapela Diego, jejíž poloakustické interpretace Ursinyho skladeb 

zazněly již v průběhu Kušnierikova vzpomínání. Docela příjemný a svěží hudební předěl. A pak už 

to přišlo, silně negativistický, sugestivní, manipulativní a naturalisticky názorný snímek stavící na 

stejnou rovinu pojmy jako interrupce, euthanasie, sebevražda, vražda, trest smrti. Že by strach 

z vlastního konce dokázal v člověku vyvolat tolik zla a nenávisti? Návštěvníci raději pomalu (někteří 

i docela chvatně) odcházeli, jedna Slovenka omdlela.   

     Ve čtvrtek pro nás s Markem Literární festival fakticky končil. Marek se cítil nachlazený a 

nebylo mu dobře, já se zas cítil v Žilině jaksi nadbytečný. Tím se dostávám k tématu Literárního 

campu, jehož jsme se s Markem zúčastnili. Na základě velmi strohých informací jsem předpokládal, 

že se bude jednat o autorské tvůrčí dílny, s možností případné prezentace v nějaké čajovně či 

kavárně, navíc s volnou, dobrovolnou účastí na společném programu. Až na místě jsem zjistil, že se 

ve skutečnosti jedná o organizačně a dramaturgicky nepříliš povedený „team-building“ autorů, 

snad až na dvě vyjímky (plus já a Marek) slovenských studentů SŠ a VŠ, majících příležitostně plnit 

zadané strategické úkoly za účelem propagace campu a dodržovat direktivně dané termíny 

skupinového „nástupu“ za někdy ani nespecifikovaným účelem. Jednalo se o soustředění a koncept 

definovatelný spíše obchodnickými pojmy jako asertivita, sebeprezentace, pro-zákaznický přístup, 

s čímž korespondovalo i představení se veřejnosti. Namísto staromilského autorského čtení někde 

v kavárně, reklamní akce v MHD, na školách či kolonádě, čili přístup k umělecké prezentaci mně 

naprosto cizí a zároveň mě děsící. Některým z našich kolegů a kolegyň byl ovšem takový přístup šitý 

„na míru“. Zejména showman – performer Boris si jej užíval a rovněž další mladík, Michal, 

nezůstával příliš pozadu. Bral jsem výlet do Žiliny jako vítaný relax a alespoň dočasný odstup od 

vlastní existenční situace, a v tomto smyslu, i přes výše uvedenou výtku, naše mise rozhodně splnila 

účel. Krom toho byla dramaturgie samotného Žilinského literárního festivalu k návštěvníkům velmi 

přívětivá a škála zúčastněných osobností i pestrost pořadů (autorská čtení, hudební produkce, 

projekce atd.) zaručovaly, že si každý host přijde na své. (Rokycany, 25. 10. 2007) 

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

OZNÁMENÍ 
 

* KAMENNÁ ČAJOVNA OTEVŘENA. Člen Ason-klubu Josef Korous (*1983) z Losiné, 

původně prozaik, který se ale vypracoval až na čajovníka, oznamuje, že 23. října 2007 v Plzni 

otevřel novou, přímo Kamennou čajovnu! Můžete ji navštívit v Kopeckého sadech 15, denně od 

14:00 do 22:00 hodin. Prodej čajů a vodních dýmek, čajový klub… (Plzeň, 23. 10. 2007) 

 

* KAVENU ARAKASI A JEHO SVĚT BÁJEČNÉ HERNÍ PLOCHY. Zdeněk Lomička 

(*1977) a Aleš Matas (*1977), autoři, kteří nás svého času v Ason-klubu rovněž oblažovali 

povídkami a básněmi, nyní přenesli svoji tvořivost do jiné oblasti a spolu s dalším kamarádem si 

otevřeli půjčovnu deskových her. - Na ničem ze zavřených krabic si nesmlsnete. U nich naleznete 

hry otevřené. Ba co víc! Můžete si je půjčit domů a zahrát si s rodinou či přáteli. Za laskavou cenu 

pro Vás prý jejich obchůdek navíc obstará hru, po níž toužíte, či ji sháníte pro své blízké. 

Potřebujete radu či pomoc? Pomohou vybrat opravdovou lahůdku. Otevřené dveře najdete kdykoliv 

po předchozí domluvě: v úterý a v pátek ve 12:00 – 13:00 a 18:00 – 22:00 hodin,. Adresa: 

Koperníkova 39, Plzeň, tel.: 775 652 299, e-mail: kavenu@atlas.cz, www.kavenu.eu. (Plzeň, 25. 10. 

2007) 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

     V listopadu se na Plzeňsku již tradičně koná poměrně velké množství literárních akcí. Z tohoto 

důvodu se pravidelné asonklubí posezení přesouvá na počátek prosince. Pořady, které probíhají 

v rámci Dne poezie, vč. festivalu Kulturní kavárny Jabloň Jednou nohou (nejen) v poezii, uvádíme 

níže v rubrice Dny poezie.  

 

* Ve středu 7. listopadu 2007 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na večer s názvem Josef Jícha ilustrátor. Uvádí prof. Viktor Viktora. 

 

* Ve středu 14. listopadu 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 a zástupci jiných uměleckých oborů!   

 

* Ve čtvrtek 15. listopadu 2007 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy 

síně KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na křest sborníku Bohumil Polan. Uvádí Václav Malina, hudební 

doprovod Ondřej Konrád. 
 

* V úterý 20. listopadu 2007 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (Plzeň, B. Smetany 

13) na Odysseova dobrodružství. Účinkují Gabriela Filippi, Milan Friedl, Jiří Zapletal a Vojtěch 

Esterle (varhany). 

 

* Ve středu 21. listopadu 2007 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy 

síně KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na křest publikace Iva Fencla: Zabiju Putina v Karlových 

Varech. Uvádí Vladimír Novotný, hudební doprovod Vladimír Babnič. 

 

     Od IVA FENCLA: …kmotrem má být básník Josef Hrubý. Na konci budu - asi - zastřelen. 

Navzdory „edici krimi“ tento PUTIN obsahuje, řekl bych, dost nebanální povídky. Více viz příloha.  

Ivo (Starý Plzenec, 15. 10. 2007) 
- I. F. (*1964) píše básně, prózu i publicistiku, žije ve Starém Plzenci. 

 

mailto:kavenu@atlas.cz
http://www.kavenu.eu/


 8 

     Zabiju Putina v Karlových Varech (Plzeň, NAVA 2007): 

     Kniha sestává z tuctu próz. Úvodní Kill Bill II parafrázuje pro české prostředí kultovní film 

Quentina Tarantina. Následující titulní povídka sice konstatuje, nakolik byli mnozí „velcí“ politici 

zločinci (Hitler, Stalin), Vladimíra Putina mezi ně ale navzdory titulu neřadí a pojednává spíš o 

„věčném“ střetu kapitalisty s primitivem. Humoristická próza Čtyřicet hodin neboli Penze krále 

galérky sentimentálně fandí stárnoucímu zloději obdivovanému očima nic netušícího chlapce 

(parafráze westernu Shane). Dneska ráno výměna je horor o chlapci a hluchém prozaiku Edvardu 

Valentovi. Žena s velkou puškou líčí krutý osud investigativní novinářky (inspirováno případem 

Slomková). Pověstná Ivana je rozvedení novodobé erotické legendy, jaké sbírá Petr Janeček. Tuhle 

ale zaznamenal už André Maurois. Světlo na konci jeskyně je duchařský horor o strašidelné 

holčičce a pomstě. Zničení Ameriky Vladimírem Rasputinem je „české Psycho“ na téma pokročilá 

paranoia. Neviditelný revolver a Vražda na rozhledně jsou detektivky o vraždách v uzavřených 

pokojích a oba případy luští - vyloženě v duchu Holmese a Watsona - londýnský detektiv Servác 

Styblík a jeho přítel Lorenc. Ten je také vypráví. Chladnokrevně je otřesná válečná črta ve stylu 

Ambrose Bierceho a závěrečný Slepenec groteskním hororem z panoptika voskových figurín. Autor 

připravil i pokračování knihy nazvané Američan zemře v Brdech. 

 

 
 

* Ve čtvrtek 22. listopadu 2007 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub 

Klatovy, o. s. (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 Poezie života. Večer věnovaný životu a dílu Jaroslava Vrchlického připravil a uvádí 

Karel Mráz. - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Přítomnost, Magazín 

Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj. 

  
* Ve čtvrtek 6. prosince 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.  

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

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

 

* 

LITERÁRNÍ DÍLNY, ŠKOLY A KURZY 

 
* LITERÁRNÍ DÍLNA „POEZIE NA DRÁTĚ“.  Po loňské úspěšné, leč komorně navštívené 

tvůrčí poetické dílně Příběh ve ztracené minci pod vedením Matheje Tomky, kterou pořádal Ason-

klub v Polanově síni KmP, se letos můžete těšit na dílnu další. Tentokrát ovšem v režii a prostorách 

Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2 – naproti CAN). Dílna se zde uskuteční v rámci tradičního 

festivalu Jednou nohou (nejen) v poezii v neděli 25. listopadu 2007 od 13:00 hodin. Její lektor 

Mathej Thomka (*1977), básník, prozaik a vedoucí literárního klubu Mädokýš ze slovenského 

Martina ji v souladu s tématem celostátních listopadových Dnů poezie nazval Poezie na drátě. A co 

se bude dít?  

 
     Od MATHEJE THOMKY: Existují různé cesty směrující k poezii a próze. Autor je ten, který 

tahá za drátky a hýbá textem. Tvořivá dílna táhnoucí se po drátě od automatického psaní, přes 

haiku, k čtyřverší až k rispetu. (S malou školou teorie rýmu.) Mathej Thomka 
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     Dílna je otevřena všem zájemcům, avšak počet účastníků je přirozeně omezen! Přihlášky 

posílejte na adresu: jablon.kafe@email.cz, nebo se hlaste telefonicky na čísle: +420 602 466 203. 

Uzávěrka je 20. listopadu 2007. (Plzeň, 23. 10. 2007) 

 

* 

DNY POEZIE 

 
* DEN POEZIE K VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA HYNKA MÁCHY. Rok se s rokem sešel, 
měsíc s měsícem, a je tu další, v pořadí už devátý Den poezie! Ten letošní se bude slavit od 5. do 

23. listopadu 2007 ve více než čtyřiceti městech a vesnicích po celé České republice, tzn. na těchto 
místech: Bohumín, Blansko, Brno, Březová nad Vltavou, Černošice, České Budějovice, Domažlice, 
Dobruška, Havířov, Hradec Králové, Cheb, Chrudim, Jičín, Kadaň, Karlovy Vary, Krnov, 
Kroměříž, Kyjov, Liberec, Litoměřice, Litovel, Náchod, Nová Paka, Nová Včelnice, Nové Město 
nad Metují, Nový Jičín, Ostrava, Plzeň, Postoloprty, Praha, Prachatice, Rakovník, Rtyně 
v Podkrkonoší, Rumburk, Strážov, Trutnov, Třeboň, Tymákov, Veselí nad Moravou, Vlachovo 
Březí, Znojmo a Žatec. Akce, jejímž ústředním tématem je letos „Poezie na drátě“, oslavuje roli 
poezie v našem životě a v české kulturní tradici. Koná se vždy v listopadu, přesněji kolem 16. 
listopadu, na který připadá výročí narození Karla Hynka Máchy (*1810 - †1836). Program tvoří 
veřejná čtení, happeningy, výstavy, hudební a divadelní představení, konané v klubech, knihovnách, 
ve školách, v kinech, kavárnách, ale i v méně tradičních prostorách... Podrobný program a další 
zajímavosti kolem Dne poezie 2007 naleznete na www.volny.cz/denpoezie. Organizátoři pevně 
věří, že si najdete cestu na některou z akcí – ať už jako posluchači, nebo jako aktivní účastníci.  
 

PROGRAM V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH: 
 

DOMAŽLICE 
Dny poezie aneb Ne/vinný týden a červenobílá slova… jako po drátku 
Pořádá CHOFILIS (Chodský filmový a literární spolek), zastoupený Simonou Váchalovou:  

 
Pátek 9. 11. 2007: Mácha v obrazech. 
Výstava básníkových fiktivních portrétů v prostorách terasy staročeské krčmy Meluzína 
v Domažlicích, Vodní 19 (http://www.meluzina.ic.cz). Výstava potrvá do 22. 11. 2007. 
 
Pátek 9. 11. – čtvrtek 22. 11. 2007: Básničkové podloubí. 
Každý, kdo v listopadu bude procházet podloubím města, má možnost spolupodílet se na 
projektu 220 V(eršů). Zkusme se všímat „básničkových ploch“. K dispozici budou psací 
potřeby i archy papírů. Připsat slovo, verš či celou básničku může každý. 
 
Neděle 11. 11. 2007 v 15:00 hodin: Benjamínkovo básňodrátkování s Pegasem. 
Tematické odpoledne Mateřského centra Benjamínek, o. s. pro rodiče s dětmi v Meluzíně. 
Psaní básniček a tvorba rámečků na ně pod vedením zkušeného dráteníka. Více na 
www.mcbenjaminek.ic.cz. 
 
Neděle 11. 11. 2007 v 17:00 – 22:00 hodin: Podvečerní Meluzína. 
Medové říkánky aneb Básničky pod vlivem (romantismu), tj. medovina za básničku . 
 
Pondělí 12. 11. 2007 v 19:00 hodin: Folkování pro usmání aneb TAMARAL  a Arnošt 
Frauenberg v Jazzu. Vystoupení hudebního dua TAMARAL (Inka Tognerová a Petr 
Sedláček) v Jazz Rock Caffé (Hradská ul.) v Domažlicích. 
 
Středa 14. 11. 2007 ve 20:00 hodin: M. G. Rum v Jazz Rock Café.  
Lucie Popovičová má premiéru! Klavírní mix stylově a možná s malou trémou, o to 
zajímavěji . 

mailto:jablon.kafe@email.cz
http://www.volny.cz/denpoezie
http://www.meluzina.ic.cz/
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Pátek 16. 11. 2007 v 18:00 hodin: Ne/vinný večer a červenobílá slova. 

Setkání literárně ne/činných milovníků vína ve Veselé vinárně v Domažlicích (Školní 109). 

 
Neděle 18. 11. 2007 v 16:00 hodin: Česko-slovenské poetické hody. 

Dívčí pěvecký sbor Canzonetta. Meluzínské básňomenu: Mathej Thomka, Janko Cíger a 

Pavel Garan představují sebe a tvorbu nejen literárního klubu Mädokýš ve staročeské krčmě 

Meluzína. 

 
Úterý 20. 11. 2007: Osolme to básníkům. 

Vše, co se událo během Dnů poezie, si můžete prohlédnout v Solné jeskyni (Nám. Míru 130, 

Domažlice); info@solnajeskyne-domazlice.cz, www.solnajeskyne-domazlice.cz. 

 

CHEB 
Pořádá Městská knihovna Cheb (Obrněné brigády 18):  

 
Čtenáři budou sami sundávat z drátu básničky, knihovna vyzdobená poezií. Koutek 

„nadrátované“ poezie. V dětské knihovně děti složí básničky na technické výrazy, vytažené 

z klobouku.  

 

KARLOVY VARY 
Pořádá Britské centrum, Krajská knihovna Karlovy Vary (Závodní 378/84): 

 
Pátek 9. 11. – sobota 10. 11. 2007: Nepřetržitá poezie.  

Celá noc „nepřetržité poezie“ – projevy mohou být různé: čtením, obrazem, divadlem, 

hudbou… O půlnoci kapela. Jednotlivé výtvory se budou špendlit na pavučinu z drátů, popř. 

hned dávat na www stránky. Na ráno knihovna zajistí kávu, čaj a malou snídani.  

 

PLZEŇ 
Pořádají Kulturní kavárna Jabloň (Krátká 2), Ason-klub, o. s., Knihovna města Plzně (B. Smetany 

13) za laskavé podpory Města Plzně, ZŠ Plzeň – Křimice (Průkopníků 280) a ZŠ Plzeň – Černice 

(U Školy 7): 

 
Pondělí 5. 11. - pátek 23. listopadu 2007: Básně do dlaně. 

Rozdávání básní od autorů Ason-klubu a dalších regionálních tvůrců (na barevných lístcích 

„do dlaně“) čtenářům a návštěvníkům knihoven Knihovny města Plzně (www.kmp.plzen-

city.cz), rovněž návštěvníkům Kulturní kavárny Jabloň (Krátká 2) a Kamenné čajovny 

(Kopeckého sady 15). V knihovnách navíc výstava Poezie na drátě.  

 
Středa 7. 11. 2007: Verše ve škole. 

Žáci ZŠ Plzeň – Křimice (Průkopníků 280) čtou veršované pohádky a zkoušejí vymyslet 

vlastní. Účinkuje Eva Regalová. 

 
Čtvrtek 8. 11. 2007: Verše ve škole. 

Žáci ZŠ Plzeň – Černice (U Školy 7) čtou veršované pohádky a zkoušejí vymyslet vlastní. 

Účinkuje Eva Regalová. 

 
Pátek 9. 11. 2007 v 19:00 hodin: 3 x lékař a básník. 

Autorské čtení spisovatelů – lékařů: Vladimíra Šrámka, Norberta Holuba a Evy Válkové 

v Kulturní kavárně Jabloň (Krátká 2). Hudební doprovod Vilém Stadtherr. - Doc. MUDr. 

Vladimír Šrámek, Ph.D. (*1958) pochází z Plzně, od r. 2000 ale žije v Brně, kde je v současnosti přednostou 

Anesteziologicko-resuscitační kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny. Je autorem několika básnických sbírek a 

mailto:info@solnajeskyne-domazlice.cz
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rovněž pořadatelem zbrusu nové básnické edice Srdeční výdej, která vznikla s podporou Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity a vydává ji Masarykova univerzita. Prvním svazkem nové edice se stala právě Šrámkova 

sbírka Divoký advent (2006), druhým svazkem sbírka Status idem (2007) MUDr. Norberta Holuba (*1966) – 

etablovaného básníka, který pochází z Jihlavy a pracuje jako lékař na Klinice kompletní onkologické péče 

v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. K autorskému čtení přizvali také MUDr. Evu Válkovou (*1953), 

která působí v Psychiatrické léčebně v Dobřanech, píše básně, surrealistické texty, terapeutické pohádky aj. 

 
Neděle 25. 11. 2007: Poezie na drátě. 

Tvůrčí poetická dílna pod vedením Matheje Thomky v Kulturní kavárně Jabloň (Krátká 2) – 

podrobněji viz výše v rubrice Literární dílny, školy a kurzy.  

 
 

 

FESTIVAL JEDNOU NOHOU (NEJEN) V POEZII 
Pořádá Kulturní kavárna Jabloň (Krátká 2, www.jablon.eu) ve dnech 17. – 30. listopadu 2007 

v režii Ireny Velichové. 

 
Sobota 17. 11. 2007 ve 20:00 hodin: Poetická invaze: CZ/SK. 

Vystoupení slovenské formace Mädokýš Slovakia a plzeňského Ason-klubu s live přenosem 

internetového Rádyja Mlha. 

 
Pondělí 19. 11. 2007 ve 20:00 hodin: Hlasy a Hlásky. 

Martin Langer čte ze svých nových knih, představení dokumentu Cesta kolem + koncert 

Vladimíra Václavka. 

 
Pátek 23. 11. 2007 ve 20:00 hodin: Petr Janeček: Černá sanitka a jiné děsivé příběhy.  
Autorské čtení, diskuze a autogramiáda na téma novodobých fám a pověstí. 

 
Pondělí 26. 11. 2007 ve 20:00 hodin: Jaroslav Rudiš, Jaromir 99 & The Bombers. 

Uvedení komiksu Jaromira 99 Bomber, uvedení románu Jaroslava Rudiše Potichu, 

koncert skupiny The Bombers a uvedení nového alba Jedy a protijedy. 

 
Středa 28. 11. 2007 ve 20:00 hodin: William Blake. 

Oslava 250. narozenin maxivelikána anglické poezie v režii plzeňské básnířky Markéty Irové. 

Svíčičky, dortíčky, básničky... - William Blake (* 1757 - †1827 v Londýně) byl anglický básník a 

výtvarník mimořádně silné fantazie, který psal lyrické verše i symbolické knihy mytologických epických básní. 
 
Pátek 30. 11. 2007 ve 20:00 hodin: Literární večer Církevního gymnázia. 

Trocha divadla a poezie naše studenty nezabije! 

 
STRÁŽOV 
Pořádá Místní knihovna Strážov 280:  

 
Pondělí 5. 11. – pátek 19. 11. 2007: Poezie v knihovně.  

Výzdoba knihovny básněmi.  

 
TYMÁKOV  
Pořádá ZŠ Tymákov 100:  

 
Pondělí 5. 11. 2007:  Verše ve škole. 

Děti čtou veršované pohádky, zkouší vymyslet vlastní. Účinkuje Eva Regalová. 
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* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* OTEVŘENÉ TVŮRČÍ SETKÁNÍ (NEJEN) LITERÁTŮ V PŘÍCHOVICÍCH. 

 
     Od ROMANA SZPUKA: Motto: „Poezie je nevyhnutelně potřebná, kdybych jen věděl, 

k čemu...“ (z obálky Antologie české poezie, Dybbuk 2007)  

     Milí básníci, výtvarníci i hudebníci, zveme vás na 24. ročník otevřeného tvůrčího setkání, které 

pořádá Skupina XXVI na římsko-katolické faře v Příchovicích v Jizerských horách od pátku 30. 11. 

do neděle 2. 12. 2007. 

     Jako loňský rok, i letos nás čeká čtení již v pátek od 19:00 hodin v staro-katolickém chrámu 

v Desné. Kdo dorazí do Příchovic na faru v pátek o něco dříve, může se s námi vydat do Desné 

pěšky, vycházet budeme někdy po 18:00 hodině. Existuje i výhodné spojení autobusem z Prahy: 

Praha - Černý Most 17:00, Desná 18:53. U tohoto autobusu na Vás počkáme. V případě problémů 

volejte na mobil: 777 135 776. 

     Hlavní program plánujeme na sobotu večer od 19:00 hodin na faře v Příchovicích. Můžete se 

představit se svými básněmi či kratšími prózami. Průběh večera a přilehlé noci je improvizovaný. 

Číst či recitovat může kdokoliv. Na každého připadá pět až deset minut, záleží na počtu 

účinkujících. Více prostoru dáváme tradičně těm, kteří přijedou poprvé. Slovo doprovodí hudebníci, 

na stěnách společenského sálu či na dřevěných stolech je možnost instalovat improvizovanou 

výstavku. 

     Letos jsou pozváni na setkání i autoři ze stránek českého hajku Šedá volavka. 

     Pro ty, kteří k nám zavítají poprvé: Příchovice se nacházejí na pomezí Krkonoš a Jizerských hor, 

zhruba 4 km nad Tanvaldem, či 2 km nad Kořenovem - motorestem, který leží na silnici z Desné do 

Harrachova. Nocleh je zajištěn na vytápěných půdách na molitanových matracích ve vlastních 

spacácích, pro choulostivější pak i v pokojích na palandách. (Sprchy, WC, v místě koloniál a 

hospody). I o stravu bude postaráno. V prostorách fary je zakázáno kouřit. 

     Za Skupinu XXVI Vás srdečně zve Roman Szpuk. Kontakt: 1. máje 268, 385 01 Vimperk, e-mail: 

roman.szpuk@seznam.cz. Za Šedou volavku: kosatkova.iva@seznam.cz, http://hajku.blackhost.cz. 

Informace a fotografie z předchozích ročníků: http://xxvi.layne.cz. Informace o příchovické faře: 

http://krizovatka.signaly.cz. 

     P.S. Tuto pozvánku můžete předat i dalším ze svého okolí, kteří by měli zájem přijet. (Vimperk, 

24.10. 2007) 
- R. S. (*1960) je básník, žije ve Vimperku na Šumavě a v současné době pracuje jako pozorovatel počasí na 

meteorologické stanici na Churáňově. 

 

 
 

 

* ADVENTNÍ POETICKÉ ODPOLEDNE NA ZÁMKU V HORŠOVSKÉM TÝNĚ.  

 

     Od DAVIDA RŮŽIČKY: Vznešená slova zazní na předvánočním zámku! 

      Ano, je to tady. Tradiční asonklubí setkání na některé ze Západočeských památek.  NPÚ, ú. o. p. 

v Plzni, správa zámku Horšovský Týn, Ason-klub při Knihovně města Plzně a Fénixovy cesty Vás 

v neděli 2. prosince 2007 ve 14:00 hodin srdečně zvou na adventní poetické odpoledne na zámku 

v Horšovském Týně s názvem Slova jsou vznešená… 

     Zazní autorská poezie v podání Michaely Pánkové-Nováčkové, Karly Krátké-Chudobové a 

Martina Šimka i poetické překvapení v podání recitátora Aleše Adámka. Jako bonus můžete 

vyslechnout poezii mladých a nezavedených autorů ze západních Čech  v nádherných prostorách 

renesanční perly regionu. Nechte se  poeticky naladit… 

     Máte-li zájem o přednesení své poezie během horšovskotýnského předvánočního poetického 

odpoledne, můžete zaslat své verše do úzkého výběru pořadatelů, kteří rozhodnou o jejich 

případném zařazení do programu. Verše zašlete nejpozději do 19. listopadu 2007  poštou na 

mailto:roman.szpuk@quick.cz
mailto:kosatkova.iva@seznam.cz
http://hajku.blackhost.cz/
http://xxvi.layne.cz/
http://krizovatka.signaly.cz/
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adresu: Knihovna města Plzně, Ason-klub, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, nebo elektronicky na: 

asonklub@plzen.eu. Zájemce o jakoukoliv formu účasti (i pasivní) prosíme, aby se na výše 

uvedeném e-mailu neopomněli závazně přihlásit, bychom věděli…  

     Doprava na akci: Protože do Horšovského Týna je spojení s Plzní, Domažlicemi či Staňkovem 

více než dobré, nebude zajišťován žádný zvláštní autobus. Doporučujeme vyhledat si vhodná 

spojení tam a zase zpátky s pomocí internetového vyhledávače www.idos.cz. David Růžička (Plzeň, 

18. 10. 2007) 
- D. R. (*1969) píše básně, drobnou publicistiku a překládá z angličtiny, žije v Plzni a zde nyní pracuje jako tiskový 

mluvčí plzeňského územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu.  

  

                                                                                     

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Život Iosepha Flavia aneb O autobiografii 

 

     Procházím se římským lapidáriem, hledí na mne desítky kdysi skutečných tváří. Kéž bych jen 

znala jejich příběh! Jenže biografii obyčejných lidí nepsal nikdo a autobiografie byla tabu: vládla 

skromnost. Staří Řekové, demokraté každým coulem, dlouho neuznávali byť jen literární 

povyšování jedinců. Částečně to změnil až božský Alexandr. 

     Ve starém Římě vzešlo podhoubí i pro sebezliterárnění zvané autobiografie také až v době 

pokulhávání republikánských ctností. Za značně krvavých politických třenic napsali svá curricula 

vitae za populáry Gaius Gracchus, za jejich protivníky optimáty nevybíravý Aemilius Scaurus a 

ještě méně vybíravý, a proto v dějinách hlubší stopy zanechávající diktátor Sulla (82-79 př. n. l.). 

Ten zdá se inspiroval i další pány na pozici imperátor; a tak psali své životy Augustus, Tiberius, 

Claudius… Jenže tohle všechno odvál čas. Dochoval se jen jeden titul - až v dnešní turecké Ankaře 

jakési nápisově zkrácené vydání rekovných činů božského Augusta ve verzi pro kolonie – 

Monumentum Ancyranum, nic víc. Nakolik ale šlo ve výše jmenovaných případech o skutečné, tj. 

niterné, věrohodné a psychologicky s dostatečnou distancí racionalizované sebevyznavačství řečené 

autobiografické, nebo pouze o memoárové vysvětlování své dějinné úlohy (tj. žánr commentarii – 

zápisky, memoáry), to tedy nevíme. 

     A tak je Iosephus Flavius (37-100 n. l.), po latinsku pojmenovaný židovský historik píšící 

aramejsky a řecky, ale žijící v Římě, tím jediným, kterého můžeme po lidské stránce blíže poznat. A 

je to poznávání téměř kubistické!  

     Jak sám Josef píše, byl synem velekněze, po matce dokonce z královské rodiny. Už ve čtrnácti – 

díky „své lásce ke knihám“ byl vyhledávaným znalcem zákonů. Než vstoupil do jedné z existujících 

židovských sekt, sekty farizejů, poznal důkladně nejen každou z nich, ale i život s poustevníkem na 

poušti. Byl tam tři roky, to si tedy musel utřídit myšlenky! Tím ovšem kuriozity jeho života zdaleka 

nekončí. Jakožto všeobecně vzdělaný a zřejmě i řádně protřelý byl vyslán k Neronovu dvoru žádat o 

milost pro odsouzené židovské pohlaváry. Sám vznešený a židovský kněz k tomu! Přesto uspěl – to 

když přemluvil císařovu tehdy ještě nezavražděnou manželku Poppaeu.  

     Během následné protineronské/protiřímské vzpoury v Palestině byl jmenován vrchním velitelem 

celé Galileje (roku 66). Tu dokonale opevnil, takže dala římským legiím zabrat. Sám pak hájil 

poslední výspu, město Iótapata, velmi vynalézavě. Tak nechal pod římskou palbou nazdít hradby, 

když před tím vystavěl pro zedníky pažení z čerstvých hovězích kůží, které spolehlivě odrážely a 

hasily střely z katapult. Nebo nechal občany pokrýt hradby promočenými plášti, aby dokázal, že 

netrpí nedostatkem vody a že tedy obléhatelé nemají šanci. Byl proto Římany nenáviděn a vytrvale 

hledán. Když Iótapata padla, spáchali židovští vůdci pseudosebevraždu: vztáhnout na sebe ruku jim 

zakazovalo náboženství, tak losovali a povraždili se vzájemně. Jak se Josefovi povedlo, že zůstal 

v poslední dvojici, nevíme. Ale pak přemluvil svého kolegu, aby se raději vydali Římanům. A když 

ho již posílali Neronovi k obveselení, zachránil se rychlým zveřejněním svého dávného božského 

vnuknutí: vrchního velitele Vespasiána pozdravil jako císaře. 

mailto:asonklub@plzen.eu
http://www.idos.cz/


 14 

     Když pak Vespasianus vzdálil od sebe všechny ostatní kromě syna Tita a dvou přátel, 

řekl Josef: „Ty si, Vespasiane, myslíš, že jsi vzal Josefa jako pouhého zajatce. Já však 

k tobě přicházím s poselstvím o větších věcech. Neboť kdybych nebyl poslán od boha – 

dávno znám židovský zákon a vím, jak se sluší, aby umíral vojevůdce. Neronovi mě 

posíláš? A proč? Neronovi nástupci jimi zůstanou jen až do tvého nastoupení. Ty jsi 

caesar, Vespasiane, tys vládcem a tento tvůj syn. Dej mě nyní spoutat a co nejpečlivěji 

střežit,…abych mohl být potrestán, jestliže si vymýšlím dokonce i výroky boží.“ 

  (III. 399-402) 

 

     Měl  štěstí (a jistě Boha na své straně): v té době neklidu v říši Flavius Vespasianus skutečně byl 

jedním z kandidátů na trůn. Josef získal mocného chráněnce na celý život a vzal si dokonce jeho 

jméno za své. V Římě mu podmanitel Palestiny a novopečený císař věnoval svůj dům. Aby mohl 

psát. A hájit své – i po staletí pro literární i jiné badatele zajímavé – životní postoje i dílo. Zatímco 

své působení v dějinách – v době vzpoury - včlenil Josef do svého stěžejního díla historického – 

Válka židovská,  své další životní osudy obhajoval autobiografií Život Josefův (Ióséfú bios). 

     Josef měl tři manželky: první na rozkaz císaře, druhou z Alexandrie zapudil pro zlé mravy a 

třetí, opět židovku z Kréty miloval asi až do smrti. Taky měl tři syny. Ale především měl svitky 

posvátných knih, které jako jediné si z pobořeného jeruzalémského chrámu přál. Napadá mě, ještě 

že Josef nebyl rodilý Řek či Říman a nectil literární tabu. Alespoň jednoho literáta tak známe víc, 

než jen se samými „prý“. 

 

- 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. 

 
* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* LUCIE KOUTNÁ: Uvedení knížky Luboše Vinše a Václava Maliny „Útěky do krajiny“ 

(Polanova síň, 26. 9. 2007): Ten večer byla Polanovka plná lidí zajímajících se o literaturu, ale i 

lidí zajímajících se o výtvarné umění, anebo těch, kteří mají rádi obojí. I hezká hudba zazněla, takže 

si přišli na své i milovníci hudby. O hudbu se postaral Matouš Vinš. Ano, ten klučík, co nás už ve 

svých devíti letech ohromoval dospěláckými básničkami. Nyní nám přednesl zhudebněnou poezii 

hrou na klávesy a flétnu. A navíc to byla improvizace, inspirace básněmi Luboše Vinše.  

Ale vrátím se ke knížce. Lidé se tu sešli, aby uvítali literárně-výtvarné novorozeně – knihu Útěky do 

krajiny autorů Luboše Vinše a Václava Maliny. Narodila se v Galerii města Plzně v edici IMAGO 

ET VERBUM. Knížka je to opravdu moc krásná, plná barevných obrázků – reprodukcí obrazů V. 

Maliny a vybraných slov – básní L. Vinše. Celá je oděna do světle zelených šatiček. Jak by ne, když 

hovoří o přírodě. Na titulní straně na nás vykukuje reprodukce obrazu, jehož název pojmenoval 

celou knihu. Kniha vyšla i v menším nákladu, v  umělecké vazbě (světle zelená kůže) prof. Ivany 

Vyhnalové. Jen se po nich zaprášilo.  S autory mluvil o knize pan prof. Viktor Viktora. Luboš Vinš 

četl své básně. Vypsala jsem si verše, které se mi obzvlášť líbily. 

  

 

Báseň KŘÍDLA:  

…tlukot křídel  

zešílevších Chagallových andělů 

pronásleduje černotu duší 

Anebo báseň DUBEN:  
…láska, stav poezie  

z kalichu květu líhne se políbení 

květiny tak sladce žijí.  

 
     A tak dále a tak dále. Myslím si, že by si knížka zasloužila pořádnou recenzi. Trošinku se do ní 

pustil již během večera pan prof. Viktor Viktora. Zvláště se rozhovořil o krajině. A porovnával 
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navzájem krajinu L. Vinše,  V. Maliny  a krajinu 20. století. Bylo toho hodně, taková 

mikropřednáška. Na rozborech pana prof. Viktora Viktory se mi právě líbí, že jsou hodně 

informativní, mají široký záběr – literatura, výtvarné umění, filosofie, symboly aj. A navíc nenudí a 

dají se poslouchat dlouho. Tak např. verš: „práchnivá bytost lesa/ odspoda se valí“ (báseň 

BYTOST LESA), kde přirovnává tento les ke kouzelnému lesu W. Shakespeara (Sen noci 

svatojánské). Autoři mluvili i o své tvorbě. Luboš Vinš vyprávěl, jak přišel na návštěvu k Václavu  

Malinovi, byl zrovna sychravý den. V. Malina se ho zeptal: Máš ode mě nějaký obraz? A Luboš 

žádný obraz od Václava Maliny neměl, a tak jeden dostal. Byl trochu rozměrnější, a tak se s ním po 

ulici pohyboval tak, že se otáčel po větru. Též cestování tramvají bylo strastiplné, lidé, jdoucí 

z práce nebo z kavárny, se na něj dívali divně, jako na nepřítele.  

     Moc děkuju za ten zážitek, dozvěděla jsem se spoustu zajímavostí a bylo to i zábavné. (Plzeň, 27. 

9. 2007) 
- L. K. (*1980) píše básně i prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty ZČU (oboru manažer výtvarné kultury), žije 

v Plzni, kde donedávna pracovala v muzeu. 
 

*  IVO FENCL: Nákupní centra v sobotu večer: 

     V každém větším městě je dnes několik nákupních center, většinou na jeho okrajích. Kromě 

možnosti nakupování se tu ale najde, jak všichni dobře víme, i ledacos dalšího. A pro někoho možná 

„všechno“!!! Bývá tu multikino, množství příležitostí ke stravování a samozřejmě i dětské koutky. 

Všechno šumí. Ale všimli jste si už, jak jinak to šumí ve všední den a jak jinak třeba v sobotu večer? 

Vím, že všimli. Já sám jsem ale zřejmě ignorant a především v sobotu večer do nákupního centra 

obyčejně nejezdím. V posledních letech jsem naopak tato centra, i když nijak hojně, navštěvoval spíš 

ve všedních dnech, a to často i dopoledne. A někdy také ve všední den v podvečer. Snad proto, že v 

podstatě nemám rodinu, jsem se tam ale ještě nikdy neobjevil v sobotu večer. Až včera, a to ještě 

víceméně náhodou. A to jsem koukal. Jak to tam „žilo“. To jsem tedy opravdu koukal. Hustota lidí 

se z mého hlediska neuvěřitelně zvýšila - a také jejich rozmanitost. Bezpočet párů, bezpočet rodin, 

bez dětí, s dětmi, ale taky notně podezřelá individua, řekl bych, která si dají jenom párek a potom 

na vás zarostle zírají od stolku (nic proti nim, a to nehovořím o sobě). Bohatí, ale taky chudí. 

Přitažlivé ženy, ale mnohé z nich v sobotu samy a očividně na někoho čekají. Na něco. Některé 

slušně, některé neslušně a ty třetí to možná ještě ani neví. Zatímco ve všední den je tady „ode všeho 

trochu“, v sobotu večer „ode všeho ještě trochu víc“. A jak je tomu v neděli ráno, zjistím možná 

někdy příště. (Starý Plzenec, 14. 10. 2007) 

 
* DAGMAR HERMANNOVÁ:  Polemizuji s paní Zemančíkovou: 

     Dejme tomu, že jsme se náhodně sešly u kávy. Vždyť já tuto dámu znám, bývala tuším stálou 

členkou poroty soutěže Literární Šumava, v podvědomí známá svými charismatickými projevy a 

jeden takový, už jsem zapomněla na kterém ročníku této soutěže, vyvolal následně vzrušenou 

kuloárovou debatu – dokonce velmi vzrušenou, i když v závěrečné možnosti diskutovat o tom ani  

ťuk. Tehdy jsem se přistihla, že bych od ní ráda něco četla – cokoliv. A to se mi splnilo alespoň 

poslední dobou prostřednictvím PLŽe. 

     Tak tedy se bavíme na téma odvozeniny od slova „děd“ – dědictví (Listy z éteru, PLŽ č. 10), 

protože mně její článek na toto téma způsobil opruzeniny. 

     Ano, v dobách minulých, co do hodnoty života kvalitnějších, si lidé snad z nějakých rituálních 

důvodů vážili odkazů svých dědů, zvelebovali je a dále rozmnožovali výsledky jejich odříkání a 

dřiny. Dnes je spíše obvyklé odkazy dědů rychle zpeněžit v touze „si žít“a rozházet je na úplné 

pitomosti, pomyslná dobrodružství, případně je dokonce nastrkat do sázek a do herních automatů. 

Rozfofrovat majetek lze různými způsoby, lišícími se od sebe pouze rychlostí. 

     V panelácích (ohavách typu beton s doplňky hliníku) jsme vychovali spousty dětí, zatímco dnes 

jsou nedostatkovým artiklem, a takzvané králíkárny jsme získali ve většině případech zdarma, za 

měsíční nájemné v ceně nedělního oběda a hlavně jsme tam žili beze strachu, kdy nás astronomické 

nájemné či jiný důvod odtud vypudí. Jo, beton a hliník, ale proč je to ještě po tolika letech tak 



 16 

výnosný obchod, ať již jde o nájemné nebo o prodej? Přece radní měst a obcí na tom dost zdařile 

vydělávají. 

        Přehrady – další zděděné darebnosti, byly ovšem zakládány k jiným účelům, než je rekreace, 

proč by tedy tento účel měly plnit dnes, kdy přece každý může jet k moři? Přece jsme se osvobodili 

od opony, která nám bránila v rozletu do světa, tak se rozlétněme a nelezme do přehrad 

zamořených sinicemi. Ostatně o těchhle potvůrkách je známo, že dokážou napadnout i zachlorovaný 

bazén (dnešní ozdoba to zahrad, vydávaná za zdravé koupání), nezbytný šlágr pro zámožnější a 

především pro snoby, kteří žili asi už v dobách brontosaurů a zatím nevyhynuli. 

     Ve vesnicích byl ještě docela nedávno poměrně rušný život - viz ukázky života staročeských 

vesnic z pohádek – samozřejmě v moderním pojetí vzhledem ke kulturním střediskům s tanečními 

sály a kinem, k samoobsluhám, lékařským střediskům, jeslím, mateřským školkám, knihovnám, 

pobočkám pošt a bytovkám (králíkárnám beton a hliník). Tato zařízení vesnice možná hyzdila, 

neboť se nehodila k doškovým střechám, ale občané žijící na vsích je potřebovali a využívali (proč 

by je jinak stavěli často sami v akcích „Z“?) a byli na svá díla dost pyšní. No, dnes můžeme 

s klidem konstatovat, že tyto stavby naše vesnice už nehyzdí, proměnily se v nevyužívané ruiny – ale 

k čertu! kde jsou občané, kteří se podle mého odhadu měli ještě rozmnožit o další generace? Celá 

řada vesnic připomíná vybydlené skanzeny za Bajkalem, prosté vší dopravní obslužnosti a 

veškerých služeb jako ukázková dobrá noc pro lišky. Vesnic při hlavních silničních tazích se 

zmocnily lišky podšité a zamořily je penziony, hernami a nočními kluby, život v ostatních je v tahu, 

když samozřejmě nepočítám napatlaná kolosea pracháčů, obehnaná vysokými zdmi a střežená 

kamerami. A hlavně bychom si měli připomenout, že ti ohyzdní zemědělci (jézédáci) pro nás měli 

levné maso i obilí a brambory nám dokonce vozili až pod nos – do každé městské domácnosti dovoz 

zdarma, metrák za cenu dnešních deseti kil. Jo – kde ti statní muži jsou, co se s nimi mohlo stát? 

Kdo to kdy pochopí – kdo to kdy pochopí. 

     Paní Zemančíková mě ani jednou nepřerušila, a tak jsme se dostaly až k dluhům – zděděným? 

Samotné slovo „dluh“ nahánělo dřívějším generacím hrůzu, neboť dluhy byly považovány za něco, 

co slušného člověka zostouzí, a za nic na světě by se byl nikdo k dluhům nepřiznal. To až dnes se 

staly roztomilou módní samozřejmostí asi jako zimní kabát a občané se zadlužují dokonce i kvůli 

vánočnímu stromečku. Druhý den se ošuntělý produkt reklamní romantiky válí u kontejneru a 

zadlužený občan si ještě několik let poté líže rány jako postřelený pes – leč! O tom zpravidla nikde 

ani slova. 

     Co naplat, v jednom máme jasno, žádné rodinné zlato a dokonce ani stříbro, dědictví dědů je fuč 

a budoucnost? Nezbyde po nás nic, leda snad ty, …má rodná mluvo, ty drahý skvoste,/ jediný 

z velkého odkazu dědů,/  který jsi přetrval v svatosti prosté,/  všechnu jich slávu, všechnu jich 

bědu … Ale ani to není jisté – možná sprostá slova, těch máme ve slovníku víc než angličtina. Žije 

se zkrátka ve stylu carpe diem,  tak ať žijem. Ta káva je na mě a někdy zase nashledanou. D. H. 

                                                                                                                               (Plzeň, 23. 10. 2007) 
- D. H. (*1945) žije v Plzni, píše básně a jiné drobné formy, je pravidelnou čtenářkou Plže. 

 
 

 
 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 11. 2007. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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