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

Čech. Ročník XVI, 2007, letos Listy č. 12 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 129) z 28. 11. Stran 12, 
náklad 600 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 12/2007 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Je nudné bavit se s člověkem, 

který toho víc napsal než přečetl. 
 

(Samuel Johnson) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JABLONI. Ve čtvrtek 25. října 2007 

v 18:00 hodin jsme si ke společnému posezení zvolili opět Kulturní kavárnu Jabloň a navíc jsme si 

pro další období zvolili také výkonný výbor. Letošní (už jednou odložené) výroční shromáždění 

Ason-klubu, o. s. proběhlo jako obvykle v komorním duchu, něco se ale možná přece změnilo. Jako 

by autoři tentokrát jevili o volby větší zájem, méně se usmívali prezenční listině a volebním 

lístkům, více nad nimi přemýšleli, ba dokonce: někteří toužili být zvoleni?! Že by tu začínaly 

působit příklady jiných (slovenských) klubů? A tak zas máme, co jsme chtěli: Milana Čechuru (pro 

sekci nezavedených autorů a kontakt s humorem), Daniela Mikeše (pro sekci alternativní literatury 

a kultury), Davida Růžičku (pro kontakt se západočeskými hrady a zámky a s uskupením Fénixovy 

cesty), Helenu Šlesingerovou (pro administrativu, organizaci, informace, finance a kontakty tak 

všeobecně), Simonu Váchalovou (pro kontakt s autory Domažlicka - CHOFILIS a CHOPOJ), 

Marka Velebného (pro fotografickou sekci) a Irenu Velichovou (pro kontakt s literárními kluby 

Slovenska a spolupráci s Kulturní kavárnou Jabloň)… Na stole ovšem nevoněl volební guláš, ba ani 

čerstvé rohlíčky, které v té chvíli Marek Velebný kdesi na odpolední směně pekl. Dokonce ani 

tabák Daniela Mikeše - ten zase právě prodával železo v Českých Budějovicích. Helena 

Šlesingerová předala plakáty s programem Žilinského literárního festivalu a všechny materiály a 

publikace, které se za předešlý měsíc nashromáždily. Irena Velichová brzičko odtančila, Jiří Č. 

Ulrich prozradil, že do Divadla Dialog se na představení Krásných zelených očí počátkem listopadu 

chystá sám Arnošt Lustig osobně (!) a všichni ostatní (tentokrát Milan Čechura, Lubomír 

Mikisek, Simona Váchalová a Lucie Koutná) se rádi seznámili se staronovým členem Zdeňkem 
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Lomičkou, o němž se neví, zda ještě píše, zato je známo, že si s přáteli nedávno otevřel půjčovnu 

báječných deskových her KAVENU ARAKASI… 

 

* DEN POEZIE K VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA HYNKA MÁCHY. Karel Hynek Mácha by 

mrkal na drát, kdyby viděl, jak se nám podzimní festival Den poezie krásně rozrůstá! Rok od roku 

je alespoň o několik dnů delší (tentokráte se básňovalo od 5. do 23. listopadu!), a jelikož jsme stále 

zkušenější, vše fungovalo jako na drátkách. Básníci spolu s tažným ptactvem posedávali na drátech, 

houfovali se k odletu do krajin inspirace a bůhvíkam ještě. Múzy žhavily dráty a nezbývalo než 

doufat, že v jejich rukou nezůstaneme marionetami. Devátý ročník festivalu s podnázvem Poezie na 

drátě v západních Čechách nabídl mnohé akce - od Básní do dlaně, které se rozdávaly na stovkách 

barevných lístků v knihovnách Knihovny města Plzně nebo v Kulturní kavárně Jabloň, případně ve 

větším visely v prostorách, až po skutečné drátkování, večery poezie či udělení (už poosmé) 

prestižní Ceny Bohumila Polana… 

 

* POETICKÁ INVAZE: CZ/SK. V rámci festivalu Jednou nohou (nejen) v poezii, který v druhé 

polovině listopadu v režii Ireny Velichové proběhl v plzeňské Kulturní kavárně Jabloň, došlo 

v sobotu 17. 11. 2007 ve 20:00 hodin k přímo poetické invazi. Obsadili nás Slováci! Formace 

(naštěstí spřáteleného) sdružení Mädokýš Slovakia se utkala s plzeňským Ason-klubem, to vše pak 

mělo být v live přenosu internetového Rádyja Mlha… 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Jako jabloň obsypaná šťavnatými plody vypadala kulturní 

kavárna v sobotu večer 17. 11., kdy ji obsadila slovenská poetická invaze. Parafrází filmu „Sedím 

na konári a je mi dobre“ se silná slovenská pětka usadila na konárech Jabloně, které pro ně 

představovala modrá pohovka. Bylo jich pět a pátým byl symbolicky Peter Piatko, který předvedl 

své hudební nadání jako hudební předěl mezi poezií a prózou. Prezident Mathej si dal ke svému 

moderování typicky českou Pepsi (ale co když byla vyrobena jako před revolucí československá 

Pepsi ve Frukoně Košice?) a postupně na prkna, co znamenají svět, pouštěl Petra Staríčka s básní 

Modrý sonet a dalšími, jen bylo trochu slabě slyšet. Mathej přečetl eroticky zabarvenou povídku o 

poetce-tanečnici. Snad není nutné psát, kdo ho k ní inspiroval. Pavel Garan opět okouzlil zvláště 

dívčí část publika a já obdivoval jeho češtinu v básni pro Krchovského i to, jak uměl vše zpaměti. 

Následoval frenetický (nebo fernetický) potlesk děvčat. Po Garanovi, garanu (garantu) kvality se 

jen těžko četlo Jankovi, ale svou známou povídkou o klobásce, kterou již četl v Domažlicích na 

Chopoji před dvěma lety, velmi pobavil publikum. Ve druhé polovině večera ke své české Pepsi 

Mathej bohužel nenašel typickou českou oblíbenou přílohu Nachos, ale vzal za vděk možná ještě 

více typicky českým nakládaným hermelínem a bramboráčky. Přitom Dan Mikeš uváděl další 

vystupující, nyní z domácího klubu. Celkem šest reprezentantů Asonu, ať již nováčky či ostřílené 

bardy, jako Milana Čechuru, který vzal do ruky i kytaru, nebo opět se z chladného severu navrátivší 

krásnou Pavlu Přesličkovou. Vítězkou improvizované soutěže vystupujících se stala Martinka 

Šimánková. Hned na začátku jsme v Jabloni ucítili literární puch, a to když Dan Mikeš rozbalil své 

kuřácké nádobíčko. Jelikož i muži mají své dny (migrény), trochu jsem se do víru večera zapojil až 

na konci, kdy většina formace Mädokýš Slovakia v čele s Paľo Garanem byla magneticky 

přitahována k baru. 

     V neděli se slovenská poetická invaze přesouvala Orient expresem Plzeň – Domažlice, no byl to 

spíš courák Orient než expres. Mathej si na notebooku připravoval program vystoupení a mezitím 

nabízel nám ostatním datle a další sladkosti. Paľo Garan nabídl Irence své mužné rameno, aby na 

něm spočinula. Cesta se vinula v duchu souboje značek Gambrinus a Sangria. V Domažlicích jsem 

po malém extempore Janka s Pavlem u záchodků (aspoň jsem chvíli držel v ruce batoh velikána 

Garana) odvedl expedici do mé oblíbené hospůdky Meluzína, kde se mělo vystupovat. Cestu bych 

jim byl schopen ukázat i poslepu. Většina si dala na setkání medovinu, někteří borovičku, jen 

prezident zůstal u čučoriedkového džusu. Mathejovi chyběl internet, tak se musel spokojit jen se 
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zásuvkou ke svému notebooku. Zanedlouho se útulná krčmička Meluzína zaplnila spoustou mladých 

dívek ze sboru Canzonetta. Znalci ženské krásy z Mädokýše překypovali chválou. Když se někteří 

posilnili výbornými polévkami, začal pro nás koncert pěveckého sboru. Pak jsme si vyměnili místa 

(na naše si sedla děvčata) a chlapci z Mädokýše si udělali u vchodu improvizované pódium, které 

spíš připomínalo kazatelnu. A z této kazatelny mezi visícím česnekem a kukuřicí zněly pak slovenské 

verše a písničky. Při recitaci v improvizované kazatelně občas někomu začala vykukovat sláma 

z bot, která zdobila vchod hospůdky, a Mathej rozhazoval při čtení lístky se svou poezií. Sem tam 

zabloudil do hospůdky turista zvenku, když slyšel zpěv dívčího sboru. Nakonec Canzonetta 

zazpívala druhý blok a Mädokýšáci je ani nechtěli pustit, tak si některá děvčata ještě přisedla. Ani 

se nám nechtělo z útulné Meluzíny domů. Pavel Garan přemýšlel, zda tu nezůstane, a plánoval, jak 

svůj oblíbený podnik „Lila bar“ v Dobšiné navrhne inovovat podle inspirací z Meluzíny. M. V. 

(Plzeň, 19. 11. 2007) 

 
     Přátelé, ti kteří čtou Plzeňský deník, si občas mohou nějaký můj příspěvek z oblasti kultury 

přečíst i tam. Občas píšu exkluzivně tam. - Pokud by Vás zajímaly fotografie z posledních akcí, jako 

například z koncertu dua Tamaral v Domažlicích, z návštěvy klubu Mädokýš v Plzni a Domažlicích, 

z besedy pana Lustiga s divadelním spolkem Amceth, z Dnů poezie, z křtu knihy Iva Fenla, z 

Žilinského literárního festivalu apod., navštivte moji internetovou fotogalerii na 

www.picasaweb.google.cz/Velebnymarek, kde si můžete vybrat fotoreportáže z uvedených akcí. M. 

V. (Plzeň, 21. 11. 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. 

 

 

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

Velcí trpaslíci to mohou dotáhnout až na malé obry. 
(Jiří Žáček: Telegramy) 

 

* LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2007. 

 

     Od VÁCLAVA ENGLERA: Při ohlédnutí za Literární Šumavou v Klatovech mě trochu 

mrzí, že byla paní Olga Kalčíková auditoriu představena až těsně před svým odchodem. Přišel jsem 

tak o jedinečnou příležitost získat užitečné informace o občanských sdruženích v kraji přímo od 

náměstkyně hejtmana pro neziskový sektor. Škoda, že se tehdy nemohl dostavit pan Novotný, 

kterého bych se býval rád zeptal, jak se to má s jeho plánovaným autorským čtením v Rokycanech, a 

na ještě další věci vč. jeho odborného posudku mé bajky, pokud se k jejímu přečtení již dostal. 

Václav Engler (Rokycany, 25. 10. 2007) 
- V. E. (*1977) píše básně, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU v Plzni, žije v Rokycanech. 

 
 

* SLAM POETRY 2007. 

 

     Od ZDEŇKA LOMIČKY: Nesnesitelná těžkost Slam poetry? 
     24. října opět ožila stará dobrá budova „Jižáku“, tedy nádraží Jižní předměstí, již kultovním 

pořadem Slam poetry. Jakákoli akce v této úžasné a kouzelné stavbě mne naplňuje téměř 

nepopsatelnými a veskrze příjemnými pocity a jen těžko se budu smiřovat s tím, že by se tam někdy 

mělo odehrávat cokoli jiného než události uměleckého rázu. A toto básnické vystoupení bylo opět 

jednou z takových událostí, které na Jižák rozhodně patří.  

http://www.picasaweb.google.cz/Velebnymarek
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     Halou zněla poezie zvučná, drsná, často (vybavuje se mi při blahé paměti Umbrtky) „syrová jak 

z pyje“. Ať už slova byla taková či onaká, většina jistě padala na úrodnou půdu sluchu diváků, kteří 

zaplnili celou vstupní halu a během vystoupení téměř ukázkově reagovali na dění před nimi. Někteří 

jedinci v davu lačnili po krvi, jiní se snažili povzbuzovat, ale většina si každopádně nenechala ujít 

konfrontaci s básníky. Jít do takovéhoto, zejména nádražního „kotle“ a předhodit své verše a sama 

sebe divokému davu není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Chce to opanovat nejen ducha, ale i 

nervy. Osobně smekám před všemi, kteří v sobě najdou dost odvahy či alespoň alkoholu, aby se 

pokusili na svou stranu strhnout diváky v tak náročném vystoupení. O tom, jak těžké je improvizovat 

tváří v tvář publiku, slovem proti jeho slovům, se na vlastní kůži přesvědčilo několik účastníků. 

Jedna z nich ve druhém kole nezvládla samu sebe a její přednes by se spíše hodil na stránky červené 

knihovny. Jiný zřejmě nezvládl tíhu pohledů publika a svůj výstup dokonal na zemi, kde pak do ní v 

posledních deseti nevyužitých sekundách svého času k úleku pořadatele zoufale bušil mikrofonem. 

Nakonec byla tisícikorunová bankovka docela zaslouženě připlácnuta na čelo básnicko-řečnického 

exhibicionisty, který je již vpravdě nestorem přinejmenším plzeňského kola Slam poetry. Má cenu 

opakovat jeho jméno? Jak sám zmínil při slovech díků svým fanouškům, ten dav, který si zkrotil, 

nemá rozhodně hodnotu onoho papírku. Ale je to populista a má jej stejně rád. Každopádně, za ty 

prachy, co z toho mám já, si můžete jména dohledat sami. Lomi (Plzeň, 25.10. 2007) 
- Z. L. (*1977) píše básně i prózu, žije v Plzni, kde po absolvování Fakulty elektrotechnické ZČU pracuje v počítačové 

firmě. S kamarády též provozuje půjčovnu deskových her. 
 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* 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.  

 

* V úterý 11. prosince 2007 v 19:00 hodin Vás soubor AMCETH Plzeňské neprofesionální scény 

zve do předsálí Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na představení hry Krokodýl v blázinci. 

Dada-absurdní frašku s politickou parodií a stínovým divadlem napsal na motivy F. M. 

Dostojevského Jiří Č. Ulrich. Hvězdou představení je Martina Šimánková v roli povětrné sekretářky 

Ouby Oubovny, dementního předsedu Trouba Troubiče hraje Jiří Č. Ulrich,  ambiciózního politika 

Rouba Roubiče  Miroslav Herejk, jeho bezskrupulózní manželku Pavla Škubalová, ošetřovatelku v 

blázinci Zdenka Brtová. Roman Gerhát ztvárnil roli Němce, který způsobil všeobecnou 

krokodýlizaci tím, že do Ruska přivezl prvního krokodýla. Hraje se ve foyer divadla Dialog s 

omezenou kapacitou míst, proto doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji. 

 

* Ve středu 12. prosince 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!   

 

* V sobotu 22. prosince 2007 ve 20:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do Kulturní kavárny 

Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na uvedení básnické sbírky Pavly Přesličkové Mora.  

 
* Ve čtvrtek 27. 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. 
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* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* ŽATEC 2007. Sdružení rodáků a přátel města Žatce (SRPMŽ) spolu s Městskou knihovnou 

Žatec vypisuje VI. ročník soutěže v literárním (a fotografickém) projevu s názvem Žatec 2007. 

Cílem soutěže je přispět k prohloubení vztahu mladých i dospělých lidí k městu Žatci (Žatecku) a 

jeho tradicím, poznáváním historie prohloubit vztah k rodnému místu a zdůraznit zdravý 

patriotismus. Inspiračním zdrojem mohou být autorům vlastní zážitky, dojmy a pocity, prožitky 

rodáků, současných i bývalých občanů města, vzpomínky či odkazy pamětníků, historická a 

vlastivědná fakta i vlastní fantazie. (U černobílých či barevných fotografií se doporučuje zejména 

zaměření na prezentaci města, zachycení historie a vývoje města.) Doporučená témata: Slyšel(a) 

jsem pohádku, pověst o Žatci. - Z historie mého města. - Žatec očima rodáků. - Žatecko a války. - 

Vzpomínky mých příbuzných a známých na historické události v Žatci. - Tudy šly dějiny. - Jak šel 

čas. - Jak na mne působí město Žatec. - Z pěstování chmele na Žatecku. - Rád(a) cítím vůni chmele. 

- Žatecko není jen historie a chmel. - Proč mám rád(a) své město. - Moje mládí v Žatci. – Co 

vyprávěl náš dům. - Do města jen dojíždím. – Jak vidím Žatec já. - Co Žatci chybí. – Čím byl a je 

Žatec výjimečný. - Co mám na našem městě nejraději. - Pozvání pro turisty do města. - Co ve městě 

zlepšit? - Vyznání Žatci. - Další libovolná témata dle vlastního výběru vztahující se k Žatci a 

Žatecku. Soutěž je určena dětem, mládeži i dospělým, rodákům a všem dalším autorům bez 

omezení trvalého bydliště, kteří mají vztah k tomuto historickému a chmelařskému městu a jeho 

kraji. Bude hodnocena ve čtyřech kategoriích: žáci 1. - 5. tříd (tj. 1. stupeň ZŠ), žáci 6. - 9. tříd (tj. 

2. stupeň ZŠ), studenti denního studia SŠ a dospělá populace. Lze zaslat dosud nepublikovaná a do 

jiné soutěže nepřihlášená díla libovolného žánru (poezii, prózu, dramatickou tvorbu), psaná 

česky, o rozsahu max. 3 strany textu formátu A4. Uzávěrka je 31. prosince 2007. Adresa: Městská 

knihovna Žatec, Náměstí Svobody čp. 52, 438 11 Žatec, e-mail: knihovna@mekzatec.cz,  

http://www.rodacizatec.com. Texty lze odevzdat osobně, poštou či elektronickou poštou, musí však 

být v elektronické podobě jako textový soubor ve formátu (.doc) nebo (.rtf) na nosičích CD nebo 

disketě (3,5¨). Výjimečně (u seniorů) mohou být pořízeny v psané formě čitelným písmem. Autor 

uvede jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, telefon, e-mail, soutěžní kategorii a název práce. 

Texty bude hodnotit odborná porota. Slavnostní vyhodnocení soutěže s předáním věcných cen a 

čestných uznání se uskuteční v 1. pololetí roku 2008. Výběr vítězných i dalších prací bude 

uveřejněn v Almanachu, který bude vydán do konce roku 2008, dále na webových stránkách 

SRPMŽ a MěKŽ a v regionálním tisku. 

 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O CENU FILIPA VENCLÍKA 2008. Střední technická škola hl. m. 

Prahy pod záštitou hlavního města Prahy a ve spolupráci s Českým rozhlasem a Nadačním fondem 

Filipa Venclíka vyhlašuje ve školním roce 2007/2008 IX. ročník Literární soutěže o cenu Filipa 

Venclíka, letos na téma Láska není jen slovo. - „Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pláčou. Nešlapte po 

kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty lidi, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť 

lidi se milují.“ (John Lennon) - Lidé prahnou po lásce, touží milovat a být milováni. Zdá se, že láska představuje jediný 

opěrný bod, ke kterému jsme schopni v tomto zmateném světě upírat svou naději. Je jako zázračný lék na všechno – na 

zlomené srdce, na sobeckost, na samotu, na žal, na lakotu, na krizi rodiny, na bídu a války. Je však lásky na světě dost? 

Erich Fromm v knize Umění milovat uvádí: „Analyzovat povahu lásky znamená uvědomit si, že lásky se dnes všeobecně 

nedostává.“ A proč? Moderní člověk je odcizen sobě, ostatním lidem a přírodě. Lidské vztahy jsou v podstatě vztahy 

odcizených automatů. Automaty nemohou milovat; mohou směňovat své „osobnostní balíčky“ a doufat, že nebudou při 

tomto obchodě ošizeni. Přestože se každý snaží být co nejblíže k ostatním, zůstává docela sám, zaplaven hlubokým 

pocitem nejistoty, úzkosti a viny. Naše civilizace poskytuje mnoho utišujících prostředků, které lidem pomáhají, aby si 

svou osamělost neuvědomovali. Předně je to přísná rutina zbyrokratizované, zmechanizované práce, umožňující lidem, 

aby zapomněli na svá nejzákladnější lidská přání. Lidské štěstí dnes také znamená „bavit se“ nebo  nakupovat stále 

nové věci a ty zas brzy měnit za jiné. Svět je jediný velký objekt pro naši chuť, ale my jsme ti, kteří věčně něco čekají, a 

ti, kteří jsou věčně zklamáni. Erich Fromm naštěstí v závěru své knihy také říká, že láska je jedinou rozumnou a 

uspokojivou odpovědí na problém lidské existence a že můžeme věřit v možnosti lásky, když hluboce nahlédneme do 

vnitřní povahy člověka. Pro někoho snad může být láska jen slovo, které s lehkostí a bez pokory skloňuje ve všech 

pádech. Ale láska není jen slovo. Je to umění, je to krásný a vzácný zázrak a především jsou to skutky, které jsou 

daleko výmluvnější než tisíce slov. Ve filmech i televizních seriálech sledujeme nekonečné množství šťastných i 

mailto:knihovna@mekzatec.cz
http://www.rodacizatec.com/
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nešťastných milostných příběhů, posloucháme stovky písní o lásce. Kvůli lásce mnohdy smáčíme kapesník slzami štěstí 

či žalu. Říká se, že druhá největší slast po lásce je: hovořit o ní. Pojďme tedy mluvit o lásce. Překvapte příběhy, které 

napsala láska. Propojte fantazii s magií slova a svažte milostnou báseň. Napište novinový článek „Jak neztratit lásku“. 

„Každý jsme anděl s jedním křídlem…, abychom vzlétli, musíme se obejmout.“ (Luciano De Crescenzo) - Soutěž je 

určena studentům všech typů středních škol v ČR ve věku 15 – 20 let. Lze zaslat povídku (max. 5 

stran A4), báseň (1 až 2) a novinový článek (max. 5 stran A4), psané na počítači, každou práci 

v pěti kopiích. Neposílejte texty elektronickou poštou! Autor uvede plné jméno a příjmení, adresu 

školy a zvolenou žánrovou kategorii. Uzávěrka je 15. ledna 2008. Adresa: Střední škola technická 

hl. m. Prahy, Radlická 115, 158 00 PRAHA – Jinonice; PhDr. Běla Popovičová - tel. 251 172 162, e-

mail: b.popovicova@tiscali.cz; http://literarnisoutezocenufilipavenclika.cz. Slavnostní vyhlášení 

vítězů jednotlivých kategorií se uskuteční v dubnu či květnu 2008, pozvánky s programem budou 

všem soutěžícím zaslány na adresy škol.  

 

* NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2007. Ministerstvo kultury České republiky a 

Památník národního písemnictví vyhlašují soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2007. V soutěži 

bude hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih. Oceněné knihy postoupí do 

mezinárodní soutěže Nejkrásnější knihy z celého světa. Uzávěrka je 18. ledna 2008. Přihlášky 

spolu s podmínkami soutěže poskytne Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1, 118 

38 Praha 1, tel.: 220 516 695, Mgr. Zdeněk Freisleben a Věra Truncová, e-mail: nckr@volny.cz; 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.  

 

* ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2008. Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje VII. ročník literární 

soutěže Řehečská slepice. (Blízko Řehče leží např. okresní město Jičín.) Soutěž je určena 

neprofesionálním autorům České republiky bez věkového omezení. Lze zaslat původní, dosud 

nepublikované a do jiných soutěží nepřihlášené práce libovolných žánrů (básně, povídky, fejetony, 

glosy, historické práce aj.), psané na stroji nebo počítači o  max. rozsahu 6 normostran, ve čtyřech 

vyhotoveních. (Práce, které nebudou splňovat zadání, budou ze soutěže vyřazeny - např. texty 

většího rozsahu, psané rukou atp.). Vyhlašovatel má na mysli zejména příspěvky humorné, v nichž 

nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě lidově sranda. Motto tohoto ročníku zní: 

„Olympijské hry v Řehči – Řehečské hry v Olympii.” Soutěž probíhá ve třech kategoriích, a to: 1. 

Práce týkající se Řehče (např. historie sportu a významných sportovců Řehečska, netradiční 

řehečské disciplíny apod.). - 2. Poezie na volné téma „Svět kolem nás a my”. – 3. Próza na 

volné téma „Svět kolem nás a my”. Soutěž je anonymní. Práce označte heslem, k textům přiložte 

stejně označenou zalepenou obálku, v níž uvedete opět ono heslo (tj. značku, symbol svých prací), 

jméno a příjmení, rok narození, povolání či školu, kategorii, v níž soutěžíte, adresu vč. PSČ 

a vlastní podpis, kterým se zavazujete, že souhlasíte s podmínkami soutěže. K nim patří, že 

vyhlašovatel si vymiňuje právo použít soutěžní práce k propagaci soutěže pro případné další 

ročníky a uveřejnit práce ve sborníku bez nároku na honorář. Vítězové obdrží „humorné” věcné 

ceny a diplomy. Pořadatel si vyhrazuje právo některou z cen případně neudělit. Autor zvláště 

zdařilé práce dostane zvláštní cenu - Řehečskou kraslici s právem používat titul kohout nebo slepice 

roku 2008. Dále bude udělena Cena řehečského čtenáře. Uzávěrka je 18. ledna 2008. Adresa: Dr. 

Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka; e-mail: rehec@seznam.cz (anonymita soutěžícího 

je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání práce e-mailem). Zásilku označte heslem 

„Řehečská slepice 2008”. Vyhlášení výsledků se uskuteční v dubnu 2008 v Knihovně Václava 

Čtvrtka v Jičíně. Více informací na stránkách http://slepice.rehec.cz. 

 

* PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ JIŘÍHO LEVÉHO 2008. Obec překladatelů vyhlašuje pro 

začínající překladatele do 35 let soutěž, jejímž cílem je podpořit rozvoj českého literárního 

překladatelství, objevit nové talenty a otevřít jim publikační možnosti. V letošním, čtrnáctém 

ročníku se vypisují kategorie: 1. Umělecká próza., 2. Poezie., 3. Kritika a teorie překladu. 

Překládá se do češtiny, jazyk originálu není vymezen. Lze zaslat v překladu soutěžícího dosud 

nepublikovaný prozaický text - esej, povídku, ucelený úryvek delší prózy či divadelní hry 

v rozsahu 15 – 20 normostran (tj. 30 řádků na stránku, 60 úhozů na řádek); soubor básní, delší 

mailto:b.popovicova@tiscali.cz
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básnickou skladbu nebo část veršovaného dramatu v rozsahu 150 – 200 veršů; či kritické 

zhodnocení překladu (do češtiny) delší prózy, dramatu, souboru básní, povídek, nebo příspěvek 

z oblasti teorie překladu v rozsahu 15 – 20 normostran. (Pořadatelé žádají soutěžící, aby dodržovali 

stanovený rozsah soutěžních prací.) Soutěž je anonymní, každý účastník si volí heslo, pod kterým 

soutěží, k příspěvku přiloží zalepenou obálku označenou tím heslem, v ní na volný list papíru uvede 

heslo, plné jméno, rodné číslo, adresu a telefon. Příspěvek musí být ve třech dobře čitelných 

exemplářích a musí rovněž obsahovat tři kopie originálního textu vč. úplných bibliografických 

údajů (nestačí rukou dopsané jméno autora a titul). U úryvků z delší prózy pořadatelé radí přidat též 

stručnou charakteristiku vybrané ukázky ve vztahu k celku. Každý exemplář musí být označen 

heslem. Uzávěrka je 25. ledna 2008. Práce posílejte (nejlépe doporučeně) na adresu: Obec 

překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel./ fax: 222 564 082; e-mail: 

info@obecprekladatelu.cz; http://www.obecprekladatelu.cz. Příspěvky, které nebudou splňovat 

formální požadavky, budou vyřazeny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v červnu roku 2008. 

V každé kategorii mohou být uděleny tři ceny v pořadí a čestné uznání, porota ale nemusí všechny 

vyčerpat či může na jedné úrovni ocenit více prací. Ze soutěže jsou vyloučeni překladatelé, kteří 

v předcházejících ročnících byli ve stejné kategorii již dvakrát oceněni první nebo druhou cenou. 

Ceny sponzoruje nakladatelství Reader´s Digest Výběr. O výši finančních odměn bude teprve 

rozhodnuto.  
 

* VLNY MODRÉHO DELFÍNA 2008. Vladimír Babnič a Literární Vysočina o. s. vyhlašují  II. 

ročník autorské literární soutěže Vlny modrého delfína, tentokrát na téma „Přátelství na život a 

na prodej.“ Soutěž je určena všem neprofesionálním autorům bez ohledu na věk, místo bydliště, ba 

dokonce bez ohledu na státní hranice. Lze zaslat původní a časopisecky či knižně dosud 

nepublikovaný prozaický text. Uzávěrka je 31. ledna 2008.  Adresa: babnic@hls.cz. Do předmětu 

uveďte „Literární soutěž“. Zasláním textu do soutěže dává autor souhlas s jeho použitím v tištěné i 

mluvené podobě v rámci propagace soutěže. Práce bude hodnotit odborná porota. Autoři na prvních 

třech místech budou odměněni finančně (za první místo 3.000,- Kč, za druhé 2.000,- Kč, za třetí 

1.000,- Kč), rovněž budou udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo některou z cen případně 

neudělit. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 23. února 2008 v Kulturní kavárně 

Jabloň (Plzeň, Krátká 2). Klání navazuje na minulý úspěšný ročník soutěže s tématem „Politik, 

kterého bych si mohl vážit.“ 
 

* O POKLAD BYZANTSKÉHO KUPCE 2008.  Brněnské nakladatelství MOBA vyhlašuje V. 

ročník literární soutěže pro autory žánru původní česká detektivka - O poklad byzantského kupce. 
Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce (s čestným prohlášením o tom) o rozsahu cca 200 

normostran, a to ve dvou tištěných exemplářích a zároveň v digitální podobě (WORD, T602), 

součástí rukopisu musí být též anotace v rozsahu cca 1 strany textu. Uzávěrka je 31. ledna 2008.  

Adresa: Nakladatelství MOBA, Kotlářská 53, 602 00 Brno, e-mail: moba@mobaknihy.cz, 

www.mobaknihy.cz. Vítěz dostane věcnou cenu, tj. Poklad byzantského kupce, a rukopis mu bude 

v roce 2008 vydán knižně.  

 

* ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA 2008. Gymnázium Nad Štolou 1, Praha 7 (http://www.gymstola.cz) 

ve spolupráci s Obcí spisovatelů vyhlašuje internetovou soutěže o nejlepší epigram nebo 

aforismus s názvem Škola základ života, letos s podtitulem Člověk člověku vlkem. - „Člověk člověku 

je vlkem/ někdy dívkou – jindy klukem/ vtipným tvůrcem epigramů/ pak se trefí do programu…“ (Jan Vodňanský) – 

„Škoda, že nažraná koza hladovému vlku nevěří…“ (Miroslav Huptych) - Soutěž je určena studentům gymnázií 

z celé České republiky. Lze zaslat původní, dosud nepublikovaný (ani na internetu) epigram (max. 

5) nebo aforismus (max. 10) na téma škola nebo mezilidské vztahy. Autor uvede jméno a příjmení, 

věk, adresu, e-mail, telefon a adresu školy, kterou navštěvuje. Uzávěrka je 31. ledna 2008. Adresa: 

ivana.lukelova@gymstola.cz. Texty budou hodnotit básníci Miroslav Huptych, Jan Vodňanský a Jiří 

Žáček. Pro vítěze jsou připraveny ceny v hodnotě 10.000,- Kč od hlavního sponzora soutěže - firmy 

Ikama, s. r. o. Výsledky budou zveřejněny na knižním veletrhu Svět knihy v Praze.   

 

mailto:babnic@hls.cz
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* MLADÝ ZÁPAD 2008. Ason-klub, o. s., literární klub mladých a nezavedených autorů 

západních Čech, ve spolupráci s Knihovnou města Plzně, p. o. a redakcí literárního měsíčníku Plž 

(Plzeňský literární život) vyhlašuje I. ročník literární soutěže Mladý Západ. Soutěž je určena 

mladým autorům do 35 let, kteří žijí či studují v Plzeňském kraji nebo Karlovarském kraji, zejména 

pak studentům západočeských středních škol a učilišť. (Soutěž volně navazuje na Literární soutěž 

studentů západočeských středních škol, kterou Ason-klub pořádal spolu s Gymnáziem Plzeň, 

Mikulášské nám. v letech 1992 – 2006.) Lze zaslat poezii (max. 10 básní) a prózu (max. 5 stran 

A4; krátké povídky do 2 stran vítány!), psané na stroji nebo počítači, v jednom písemném 

vyhotovení na adresu: Ason-klub, o. s., Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, a 

zároveň elektronicky na e-mail: asonklub@plzen.eu. Zásilku označte heslem „Literární soutěž“. 

Autor uvede jméno a příjmení, datum a místo narození, adresu bydliště, e-mail, školu, případně 

povolání. Uzávěrka je 15. února 2008. Práce bude hodnotit odborná porota. Výsledky budou 

slavnostně vyhlášeny v dubnu 2008 v Polanově síni Knihovny města Plzně a zároveň zveřejněny na 

internetu (www.kmp.plzen-city.cz). Nejlepší texty budou postupně publikovány ve stejnojmenné 

rubrice měsíčníku Plž. 

 

* HLAVNICE A. C. NORA 2008. Sdružení Hlavnice A. C. Nora pod záštitou Obce spisovatelů, 

střediska Ostrava, a Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské 

univerzity v Opavě vyhlašuje další ročník celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora. Soutěž je 

určena autorům ve věku 16 – 35 let (rozhoduje věk autora v roce 2008). Lze zaslat původní, dosud 

nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené prozaické práce na libovolné téma, o max. rozsahu 

30 stran formátu A4, psané v českém jazyce programovým prostředkem WORD ve velikosti písma 

12, ve třech vytištěných vyhotoveních a navíc elektronickou poštou. Před zasláním do soutěže musí 

autoři sami zajistit důslednou korekturu textů. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, v záhlaví 

uveďte název, pseudonym a rok narození autora. Totéž napište na přiloženou zalepenou obálku. 

Uvnitř obálky na volný list papíru uveďte opět shodné údaje a dále jméno, příjmení, titul, rodné 

číslo, povolání a bydliště vč. PSČ, vhodné je uvést také e-mailovou adresu. Anonymitu prací 

zaslaných elektronicky sdružení zabezpečí. Uzávěrka je 28. února 2008. Adresa: Sdružení 

Hlavnice A. C. Nora, 747 52 Hlavnice 24, e-mail: acnorHlavnice@seznam.cz, 

http://vismo.obce.cz/hlavnice/dokumenty2.asp?u=3903&id_org=3903&id=36049. Zasláním práce 

do soutěže dává autor souhlas se zveřejněním soutěžní práce bez nároku na honorář. Jeden výtisk 

práce zůstane uložen v archivu obce Hlavnice, ostatní kopie se nevracejí. Texty bude hodnotit 

odborná porota, složená ze zástupců Obce spisovatelů, střediska Ostrava, Ústavu bohemistiky a 

knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě a Sdružení Hlavnice A. C. Nora. Účastníci obdrží 

nejpozději v srpnu pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se bude konat v září 

2008 v Hlavnici. Zveřejněno bude pět nejlepších soutěžních prací v pořadí a dalších pět bude 

oceněno čestným uznáním bez stanovení pořadí. Za první místo je 5.000,- Kč, za druhé 4.000,- Kč, 

za třetí 3.000,- Kč, za čtvrté 2.000,- Kč a páté 1.000,- Kč. 

 
* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 

 
ILONA GRUBEROVÁ: Životní peripetie filozofů aneb O rozbité doxografické míse 

 

     DK 67 B2 = Aetios, Placita I, 25,4 jediný dochovaný výrok samotného filozofa 

Leukippa: Nic se neděje nahodile, nýbrž všechno má nějaký důvod a děje se nutně. 

 
     Jako jsou filozofové jistou speciální skupinou lidí, tak i jejich biografie jsou speciálním žánrem; 
neobsahují totiž jen jejich životopisné údaje, ale i jejich libůstky, erotické názory, cestovní příhody, 
zkrátka všechno, co mohlo ovlivnit jejich myšlenkové postoje, které jsou nedílnou součástí tohoto 
útvaru, protože, co by byl filozof bez svého filozofického názoru?  A tak životy filozofů (a posléze 

mailto:asonklub@plzen.eu
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všech učenců) nejsou jen pouhými biografiemi – „životopisy“, ale doxografiemi  - „názory“ (z řec. 
doxa – mínění, grafein – psáti, takže vlastně „názoropisy“). 
     Už Aristoteles si uvědomil, že nová filozofie se rodí skrze své postoje ke svým předchůdcům, a 
je proto třeba je dobře poznat, a že totéž platí pro všechny vědy, které se z ní počínají chtíc nechtíc 
klubat. Proto rozdal ve své peripatetické škole úkoly: svému nástupci Theofrastovi řekl – ty sepíšeš 
názory filozofů, Eudémovi – ty sepíšeš názory aritmetiků, geometrů a astronomů a Menónovi – ty 
zas názory lékařů. Když uvážíme, že se tak stalo v Athénách někdy mezi lety 336 – 323 př. n. l., 
kdy tu měl prosperující školu – Lykeion, nepřekvapí nás, že z těchto děl zbyly jen zlomky. 
     A propos, když se řekne zlomky, většina lidí si představí rozbitou mísu, ale jen málokdo kdysi 
ztracené literární dílo. Ono se taky literární dílo jen málokdy zachová ve zlomcích takhle přímo; 
abychom nalezli např. část autorova rukopisu nebo nějakého jeho opisu (to se daří např. v nově 
objevených egyptských papyrech). Daleko častěji jsou jeho zlomky součástí jiného díla, kde docela 
jiný autor toto ztracené dílo cituje. Tyhle tzv. přímé citace jsou podle dnešních měřítek někdy i 
docela nepřímé, dokonce s vlastními úpravami, ale pánové Diels a Kranz (DK) je zařadili ve své 
edici ve shodě s antickým vkusem do nejdůležitější skupiny „B“. O tzv. nepřímé se jedná, pokud se 
cizí dílo o onom ztraceném či o jeho autorovi pouze nějak zmiňuje, tehdy podle Dielse-Kranze 
zlomky klasifikujeme jako „A“. Toto tradiční německé označování je podle Anglosasů nelogické, a 
tak je často označují obráceně, aby v tom byl menší zmatek. Dále existují ještě různé zmínky 
zmínek a známá či dosud neprokázaná falsa, označovaná porůznu „C“, „D“ -  to jen pro doplnění.  
     Ovšem nikoli pouze životy mužů vědy jsou nám známy ze zlomků. V podobném vzezření máme 
dochována i díla nejstarších řeckých lyriků (např. Sapfy), nedochovaná díla tragiků (např. Eurípida) 
atd. Ale filozofii je třeba na tomto zlomkovém poli přiznat jasný prim: jednak jde o počátky 
minimálně evropského myšlení a jednak se vlivem té hloubky času např. všichni předsokratikové 
dochovali právě jen v takové podobě. 
 

     DK 67 A8 = Simplikios, In Arist. Phys. 28,8 – z Theofrasta: (Leukippos) sám 
předpokládal, že existuje nekonečně mnoho prvků v ustavičném pohybu – totiž atomy -  
a že množství jejich tvarů je nekonečné, protože nic není spíše takové než takové. 
 

     Theofrastos, tento - stejně jako jeho učitel Aristotelés - polyhistor, založil svým dílem Fysikón 
doxón (Názory přírodních filozofů, asi 18 knih), celý žánr doxai (lat. placita) – „názory“. Jeho 
veledůležité dílo se až na část poslední knihy – O vnímání – ztratilo. A rekonstruuje se téměř 
archeologicky! Nejrozsáhlejší výtah z něj, a tedy i nejrozsáhlejší, byť nepřesný doxografický 
pramen, napsal pod názvem Názory jinak neznámý kompilátor Aetios až v 2. st. po Kr. Nečerpal 
však tehdy již samozřejmě z originálního Theofrastova zpracování, ale z výtahu pořízeného z něj 
v 1. st. př. v Poseidóniově stoické škole na Rhodu; tento dnes nedochovaný výtah, zakalený ovšem 
příměsí názorů stoiků i dalších tehdy moderních názorů, označil Diels „pracovně“ Vestusta placita 
(Staré názory), protože právě z něj čerpali i jiní, např. Cicero, který na Rhodu studoval.  
     A také onen Aetius. Jenže ani jeho dílo se nám nedochovalo! Je rekonstruováno opět z výtahů, 
jsou jimi Epitómé přírodovědných názorů stále ještě o 5 knihách klamně připisovaných Plútarchovi, 
které byly za středověku zvlášť hojně dále vypisovány, a Přírodovědné výpisky, které tvoří část 1. 
knihy Stobaiovy Antologie. Počítáte, kolikátý výtah z výtahu to už je? A to jsme zatím prošli jen po 
jedné větvi jednoho druhu dochování díla, totiž dějinami jednoho výtahu!!  
     Kromě výtahů jsou zdrojem zlomků také komentáře. V případě Theofrasta jde o veledůležitý 
komentář Simplikia k Aristotelově Fyzice, kde jsou výňatky z Theofrastovy 1. knihy Názorů - O 
látkových počátcích. Ovšem ani novoplatonik Simplikios (v čele athénské školy zažil její uzavření 
Justiniánem roku 529) nečerpal zřejmě přímo z Theofrasta, ale z jiného Aristotelova naštěstí 
peripatetického komentátora Alexandra z Afrodisiady. Tj. tedy větev druhá, z celého dalšího když 
ne stromu, tak tedy keře jistě! Labyrint, v jehož šeru se právě snažíme kdesi uvidět jakousi nit, se 
nazývá literárně kritické bádání a je nezbytnou pomocnou vědou všech disciplín zabývajících se 
starými texty, tedy i klasické filologie. 
     Jak je krásné vzít do ruky celou knihu, která prošla staletími! V žánru antické doxografie se 
zachovala jediná. A o té až zase příště. 
 

- 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. 
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* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* MAREK VELEBNÝ: Recenze: Je hlína k snědku? 

     Půjčil jsem si mezi novinkami v knihovně medializovanou publikaci „Je hlína k snědku“ od 

Jakuby Katalpy. Přečetl jsem ji naráz najednou, když mi odpoledne nešla elektrika, a ani mi 

nevadilo, že ji po čase zapnuli. Přečetl jsem ji lehce, je docela slabá, ale to neznamená, že slabou 

knihu nemohu číst dlouho.  

     Kniha má spoustu kapitol, kapitoleček, spíše krátkých až kraťoulinkatých. Úplně na sebe 

nenavazují, spíše se střídají. Kniha je oslavou života, ženskosti, smyslnosti, volnosti. Vedle hlavní 

hrdinky je tam několik mužských archetypů: Mišo a učitel malířství apod. Hned brzo je fascinující 

kapitola o hlavní hrdince Nině, kterou doučuje doma latinu učitel, před nímž se na povel svlékne a 

on si na jejím těle v rozpuku pochutnává na jahodách se šlehačkou, čímž působí rozkoš oběma. Je 

to fascinující příběh o hledání, milování, pocitech. Svou roli v knize hraje i svobodomyslný fenomén 

romství (romského stylu života), dále třeba psa, představující živočišnost, fyzičnost i v milování. 

Myslím, že erotikou nabitá kniha je třeba ve srovnání s „Umělohmotným třípokojem“ Petry Hůlové 

pro mne příjemnější, čtivější a pravdivější. „Umělohmotný třípokoj“ se mi vůbec dobře nečetl, 

připadal mi až příliš plný rajcovních výrazů, které mi ale k Petře Hůlové vůbec nesedly a celkově mi 

vyzněly uměle a nepravdivě. M. V. (Plzeň, 27. 10. 2007) 

 

* VOJTĚCH NĚMEC: Mikroúvaha: 

     Dovoluji si trošinku zabilancovat: Čeho se lidé bojí? Neznáma. Není pravdou, že dospělí lidé se 

už nebojí tmy. Naopak: jejich obava ze tmy stále roste, protože temnota znamená nejistotu 

posmrtného života. Ano, můžeme věřit. Rozsvítit si. Silně věřit, že se vrátíme, že budeme žít jinak a 

jinde, ale: mám za to, že i nejlepší kněz může u oltáře zapochybovat nad nesmrtelností duše. Pokud 

si představím sám sebe a všechny, kteří se na mě dívají se skrývaným (ale mnou cítěným, neb se 

svým obřím nosem jsem jak pes, ucítím strach kdekoliv kdykoliv) strachem, či dokonce s odporem, 

neubráním se myšlence: Je všechno, co nechápeme, či nechceme pochopit, zdrojem nejistoty, která 

se později přerodí v obavy a ty zase ve strach? Je všechno, co je jiné, zvláštní, odlišné, samorostlé, 

něco, čeho se musíme zákonitě bát? A jestli je odpověď „ano“, tak co nebo kdo může za to, že 

existuje konformita a její odstrkovaná „negativní“ sestra? Většinová společnost má implantovanou 

představu o ideálním jedinci - občanovi zapojeném do divoké vody společnosti a tato představa dál 

pracuje s tím, že jedinec se MÁ chovat v souladu s většinou, splývat s ní, být její součástí, stát se 

masou, svými postoji, názory, vkusem se stát znakem většiny. Když si vzpomenu na Allenův film 

Zelig, vzácně se i pousměji, ale zvnitřku tváře přeci jenom zamáčknu slzu mimickým svalem. Proč se 

prvky masy, oni zařazení, ideální občané chovají jak chameleón? Je snad lhaní a pokrytectví 

znakem té „zdravé“ společnosti? Podle všeho, čeho se stávám dnes a denně svědkem, ano. Nenene, 

nechci tady moralizovat, sem jsem se nechtěl dostat, omlouvám se, chci jen zkritizovat onu 

konformitu, ze které právě plyne ona neupřímnost mezi lidmi, naprosté společenské odcizení, 

protože konformní lidé se zkrátka musejí chovat a jednat tak, jak si žádá úzus většiny, ovšem na 

úkor svých osobních vzorců chování. Konformita uniformuje - je snad záhodno nosit uniformu? Je 

to jaksi odporné, protože pod onou uniformou jsou zakrnělé osobnosti, atrofovaná já. Bojím se 

konformity, neboť je mi cizí: je to tma ve sklepě. (Cheb – Ústí nad Labem, 31. 10. 2007) 

 
- V. N. (*1983) píše básně i prózu, žije v Chebu a nyní je posluchačem Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem 

(oboru čeština – angličtina). 
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* MAREK VELEBNÝ: Ondřej Neff – Tušení podrazu: 

     Mezi novinkami v knihovně se mi před pár dny dostala do ruky kniha Ondřeje Neffa „Tušení 

podrazu“. Jsem příznivcem záhadologické literatury i populárně naučné literatury a něco mne 

k této knize táhlo. A nemýlil jsem se. Již název „Tušení podrazu“ a poznámka na přebalu 

vypovídaly o mnohém. Slovo „tušení“ použil ve svých knihách klasik české záhadologické literatury 

a mistr mystifikace doktor Ludvík Souček. A proto Ondřej Neff jako jeho žák a následovník použil 

parafrázi názvů jeho knih v této knize „Tušení podrazu“. Podobně jako u Dana Browna nebo 

Miloše Urbana jsem byl okamžitě vtažen do děje tak silně, že jsem knihu přečetl skoro na jeden 

zátah a skoro jsem nešel spát, jen abych ji dočetl. Ondřej Neff je sice spisovatel sci-fi literatury, ale 

spíš ho znám z článků či sloupků z tisku nebo z TV. Tento román bych do žánru sci-fi zařadil spíše 

částečně, podobně jako „Digitální pevnost“ Dana Browna. Podobně jako Urbanův „Santiniho 

jazyk“ nebo Brownova „Šifra…“ začíná příběh smrtí na pomezí sebevraždy a vraždy. Skoro 

detektivní příběh zasazený do jara letošního roku 2007 do Prahy, kdy je hlavní hrdina zajímající se 

o dílo Dr. Součka požádán, aby pátral po ztraceném Součkově rukopisu románu „Tušení světla“ za 

pomoci zatím tajné supermoderní techniky, kterou mu zapůjčí mocná nadnárodní společnost. Neff 

se snažil ukázat svou vizi možného osudu Dr. Součka a jeho ztraceného rukopisu v obrysech 

světového spiknutí, nebo lépe řečeno ukázat ho na pozadí moci peněz a ovládání lidstva malou 

skupinou lidí s finančními a mocenskými zájmy. Kniha je doplněna fiktivními fotografickými snímky 

současné Prahy a dokumentů a důležitých indicií v románu při pátrání po osudu Součkova 

ztraceného rukopisu. Román ukazuje možnosti zneužití techniky v dnešním světě začátku 21. století 

a ukazuje na snadno smazatelnou hranici mezi virtuální realitou a skutečností. M. V. (Plzeň, 7. 11. 

2007) 

 

* LUCIE KOUTNÁ: Milan Šedivý, Obrazoví lyrici pospolu:  

     Z celé té kritiky cítím fobii. Strach ze samoty, z míst, kde je málo lidí, nebo kde nejsou. Možná že 

je to pozůstatek Tvého teplického pobytu.   

     Tohle přeci nemůžeš někomu vyčítat, že píše básně či maluje obrazy bez lidí (nebo s „náznakem 

lidí“). Považuju to za subjektivní tvrzení. Nemám nic proti tomu, že děláš bu bu bu a nevychvaluješ, 

jinak by to nebyla kritika. Vážím si toho, že ty kritiky píšeš. Ale zároveň si myslím, že kritika by měla 

být objektivní. Já v tom vidím spíš jakési porovnávání – Vinšova a Malinova vize proti té Tvojí. No 

jo, asi je to takový trend, už víckrát jsem si toho všimla u kritiků – ten subjektivní pohled a kolikrát i 

zaujatost proti autorovi. A někdy se i stává, jako v tomto případě, že kritik unesen a zabrán do své 

práce (kritizování) zapomene „zakamuflovat“ strach.   

     Škoda, že jsi nebyl na křtu té knížky. Možná by ses tam dozvěděl některé důležité věci, které by 

pozměnily tvůj pohled na tuto knihu. O některých těch věcech jsem už psala v reflexi na ten večer 

(viz zelené stránky Plže). Jedná se o ojedinělý projekt. Druhý svazek edice Imago et verbum. A to 

nejspíš ojedinělý v celé republice. Setkání výtvarného umění a literárna. Knížka je o krajině, jak už 

vyplývá z jejího názvu – Útěky do krajiny. A je důležité ji chápat jako celek. Není to básnická sbírka 

Luboše Vinše ani obrazová publikace s básněmi, ale to ty určitě chápeš. Jen mě udivuje, že ji 

rozebíráš jako básnickou sbírku. Knížka je to krásná i po estetické stránce – vazba, kvalitní tisk – 

reprodukce obrazů na kvalitním lesklém papíru a básně na hrubším papíru béžové barvy.  

     A určitě jsi to už četl, pokud ne, tak si to přečti – na začátku knihy – „O malíři snivci, o 

básnivci“. „Les donekonečna snící, kde lze nalézt útěchu.“ 

     A nejvíce toho strachu vidím v tomhle: „Zdá se tedy finálně z knihy sálat, že oba pánové si 

postavili hlavu (a knihu), aby poukázali na to, že příroda má též tu svou, možná nezřenou a 

nepodchytitelnou.“ Jistě že! Myslela jsem si, že to chápeš, vždyť Tvé básničky jsou též o přírodě. O 

přírodě psal i Shakespeare aj. S  tím vyprazdňováním šuplíků taky nesouhlasím. Nejedná se o 
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vyprazdňování šuplíků, ale spíše o poctu krajině. Ta knížka nemá 192 stran, ale 183. To je jen 

takový detail. (Plzeň, 13. 11. 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. 

 

* LUCIE KOUTNÁ: Pro M. Čechuru:  

     Moc se mi líbila, Milane, ta Tvoje básnička „Podzim“, je taková vtipná, ze života, tady na 

oplátku posílám moji básničku – je to ta, o které jsme se bavili v tramvaji, když jsme jeli ze srazu 

Asonu.  

 

Lucie Koutná 

 

O „VELIKÉM BÁSNÍKOVI“ 
 

 

Kam chodí básník 

na ty své nápady 

válí se na chodníku 

nebo se sypou  

ze šatníku? 

 

Anebo ve spánku 

ho navštěvují 

líbezně prozpěvují. 

a on pero popadá 

svalí se z postele 

upadne na záda. 

 

Rázem je zase 

nápad pryč 

kam zmizel? 

 

Básník si  

zase lehne 

a nápad co před chvílí zmizel 

je zase tu  

a lepí se jak svízel. 

  

Ale to už nechce  

se mu z postele 

papíry totiž 

zapomněl na stole. 

 

A tak usne raděj 

o velké básni  

nechá si zdát 

spánek má totiž 

velice rád. 

 

(Plzeň, 13. 11. 2007) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 21. 12. 2007. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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