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

Čech. Ročník XVII, 2008, letos Listy č. 2 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 131) z 30. 1. Stran 12, 
náklad 600 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 2/2008 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Konečně můžeme říkat, co si myslíme.  

Takže zbývá jediné - myslet. 
 

(J. Faltus) 

 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

* PREZENTACE KNIHY JANA SOJKY ROK BEZ ÚNORA. Ve středu 9. ledna 2008 v 19:00 

hodin se v rámci pořadů Kruhu přátel knižní kultury v Polanově síně Knihovny města Plzně 

uskutečnil Rok bez února - autorský večer Jana Sojky (*1973) a prezentace jeho nové 

stejnojmenné knihy (Praha, Paseka 2007). Večer uváděl Vladimír Novotný za hudebního 

doprovodu Davida a Jana Brabcových… O čem že kniha je? Podle nakladatelské anotace v ní 

vystupují čtyři muži pod jednou střechou. Bez rodiny, bez partnerky, zaměstnání, bez vyhlídky. Nad 

vodou je drží právě ta střecha nad hlavou a také pouto, které mezi nimi vzniklo. Autor (ich forma) 

lehce načrtává osudy svých dočasných souputníků a sám prožívá únorový čas jako krizové období, 

které musí pominout. A prý napsané kultivovaně a svěže, vzdor tématu nepůsobí pesimisticky... 

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Ve středu 9. 1. jsem se vypravil do Polanky na večer s knihou 

Jana Sojky. Nakonec bylo skoro plno. Vybral jsem si místo vzadu vedle Iva Fencla. Vedle něho si 

Milan Čechura  pochvaloval, že sedí mezi lidmi s oceněním. Večer začal po devatenácté hodině, kdy 

akci uvedla paní Horáková, ale dále byla režie v rukou mužů. U stolu seděli Jan Sojka, Vladimír 

Novotný, Josef Hrubý a redaktor nakladatelství Paseka. Novotný vtipně moderoval a ptal se Sojky 

na věci kolem psaní knihy. Seznámil posluchače s mnohostranností Jana Sojky, muže mnoha tváří a 

aktivit, herce Antidivadla, a mezi role zařadil i tu, že je Sojka „dobrým otvíračem vín“, neboť se 

zhostil otevření láhve z templářských sklepů, u které společně seděli. Sojka přečetl několik úryvků ze 

své nové knihy a také několik básní ze sbírky Josefa Hrubého. Pan Hrubý byl rád, jak řekl, „že 
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kniha není o únoru 48,“ což mohlo někoho napadnout, když nese název Rok bez února, a označil 

Sojku za „hledajícího mezi hledajícími“, neboť kniha je o čtveřici outsiderů a jejich hledání smyslu 

života, prý jakýsi „román pro muže“. Ale ctěné diváctvo v Polance neslyšelo jen čtení a rozhovory, 

ale i hudební produkci bratří Brabců. -  Sojka vtipně prohlásil, že se jakoby vetřel ten večer na akci, 

která je vlastně jejich koncertem, a ctěné diváctvo asi přišlo skoro ještě s očekáváním Lubomíra 

Brabce. Nakonec si čtveřice mužů přiťukla vínem na zdar knihy a několik zájemců si Rok bez února 

mohlo zakoupit a nechat podepsat. Poté se ještě J. Sojka odebral s přáteli a několika diváky oslavit 

knihu do kavárny Inkognito. M. V.  

     Fotografie: http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Sojka_polanka_9108 (Plzeň, 13. 1. 2008) 

 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Ještě jednou Rok bez února Jana Sojky: 

     Kniha o čtyřech přátelích nebo i náhodných známostech. Říkají si Štěpán, Tichej, Marian a 

Bára. Kniha, ve které autor mistrně bez problému podává obraz jakéhosi „Men´s world“ – 

mužského světa, životní filozofie, postoje. Je to vlastně popis každodennosti čtyř mužů žijících spolu, 

hledání vlastní identity. Příběh o moci přátelství, o hospodách a mužích v nich. Autor si hraje 

s pojmy jako útěk před strastmi života, únava, zvyk, hledání, sebevražda. Ale kniha není jen o 

mužích, jsou tu dvě roviny žen, múz. Jednak je to jakási „Vendulka utěšitelka“ jménem Lucie, která 

když zatouží po hlavním hrdinovi, čeká ho vyzývavě na prahu bytu a následuje syrový sex, po kterém 

aktéři jdou žít zase sami své životy. Druhou rovinu ženských múz představují dvě kamarádky, které 

jsou pozvané na mejdan do domu čtyř přátel. Následuje zajímavý sociologický „přírodní výběr“, 

kdo vytvoří páry, a není to hned jasné od začátku. Jan Sojka v knize píše o hospodě „U Krocanů“, 

asi vychází z reálií restaurace „U Kohoutů“, z které je vlastně teď už také herna. Ačkoliv bydlím 

skoro vedle už mnoho let, nikdy jsem v tomto podniku, o kterém jsem mnohé slyšel, nebyl. Ale 

Honzu Sojku jsem viděl z ní párkrát vycházet, když ještě byla hospodou. Autor zasazuje podivný děj 

do měsíce února, který je jaksi depresivní, prázdný, ale nemusí to být únor, podobné příběhy 

každodennosti, hledání smyslu života se mohou odehrávat v jakémkoliv jiném měsíci či jiných dnech 

roku. Kniha se mi četla dobře. Díky, „Vaňku“. Tvůj  druhý a důvěryhodnější Vaněk. M. V. (Plzeň, 

22. 1. 2008) 
- 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. 

 

 

* 

Z REDAKCE PLŽE 

 
* SILVESTROVSKÝ ŽERTÍK? 

 
     Od JANY HORÁKOVÉ: V prosinci byla distribuce Plže k nelibosti redakce poněkud zdržena. 

Knihovna města Plzně totiž nemůže nadále hradit náklady za jeho zasílání, a proto spolu s 

posledním číslem roku 2007 rozesílala i přiložený vysvětlující dopis a složenky k úhradě 

poštovného. Avšak i nadále platí další varianty: jednak od ledna 2008 „visí“ Plž již zase na 

webových stránkách KmP, jednak je možnost osobního bezplatného odběru našeho literárního 

měsíčníku v kterékoliv čtenářem zvolené knihovně KmP. Mnozí již poštovné neprodleně uhradili. 

Výpis z pošty při formě platby složenkou se nám dostane do týdne, výpis z banky při bankovním 

převodu o něco později. Přesto je v obou případech nutné vyplnit čitelně, nejlépe hůlkovým písmem, 

veškeré osobní údaje, též variabilní symbol. Přišel nám totiž z hlavní pošty i výpis neznámého 

přispěvatele. Přesně 31. prosince na Silvestra uhradil složenkou požadovaných 148,- Kč, leč 

příslušné kolonky vůbec nevyplnil. Roztržitá pracovnice přepážky platbu přijala, ale my nevíme, kdo 

si tímto dodávku Plže předplatil. Nechť se nám tedy onen anonymní plátce přihlásí. Nebudeme jej 

přece na Plži šidit! (red.) (Plzeň, 8. 1. 2008) 
 

http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Sojka_polanka_9108
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* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

     Na tomto místě jsme obvykle informovali o tom, jakých úspěchů dosáhli „naši“ (tzn. západočeští 

autoři - ti z Plzeňského či Karlovarského kraje) v nejrůznějších literárních kláních. Možná se zdálo, 

že už nevítězíme, není to ale tak docela pravda… 

 
     * HLAVNICE A. C. NORA 2007. V sobotu 15. září loňského roku byl v malé obci Hlavnice na 

Opavsku uzavřen XII. ročník celostátní literární soutěže v próze Hlavnice A. C. Nora. (V obci 

prožil své dětství a mládí  spisovatel A. C. Nor, vlastním jménem Josef Kaván, a napsal zde ve 

svých 21 letech svůj první román Bürkental. Ten se stal odkazem a výzvou pro hlavnické, aby 

vyhlásili soutěž, jejímž cílem je najít mezi mladými lidmi do 35 let talentované budoucí 

spisovatele.) Texty posuzovala odborná porota ve složení doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. (předseda), 

Mgr. Věra Frydrychová, Bc. Marek Chovanec, Lydie Romanská, Miroslav Stoniš a JUDr. Oldřich 

Šuleř. Tentokrát se přihlásilo 40 autorů z celé České republiky (zaslali 48 prací o 283 stranách). Ze 

západních Čech jich soutěžilo pět a putovala k nám tři ocenění! První místo získala Tereza 

Jandová (*1979) z Plzně za povídku Včely, čtvrté místo Marek Steininger (*1987) z Ostrova za 

povídku Směr South 31, zn život, čestné uznání potom Markéta Machová (*1980) z Plzně za práci 

Třikrát měř, jednou zvěř. Překvapilo snad jenom to, že Jakuba Katalpa ze Zbůchu pro soutěž 

odložila svou literární masku a byla opět plzeňskou Terezou…  

 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O CENU PROF. ANTONÍNA VORÁČKA 2007. Ve čtvrtek 13. 

prosince 2007 zveřejnila Šmidingerova knihovna ve Strakonicích výsledky VI. ročníku Literární 

a výtvarné soutěže o cenu prof. Antonína Voráčka. Prózu posuzovala porota ve složení Hanka 

Hosnedlová, Věra Nosková a Helena Brejchová, básně Jiří Staněk, Pharm.Dr., Josef Hrubý a Petr 

Kalaš. Do literární části soutěže přispělo 48 básníků převážně soubory veršů, 49 prozaiků 65 

příspěvky a jeden autor naučným pojednáním. Soutěž byla původně určena zejména studentům 

středních škol, později ale byla rozšířena rovněž o kategorii dospělých. V té se o druhé místo 

s Petrou Štarkovou z Brna podělil Plzeňan Lubomír Mikisek (*1950). Zabodovala jeho Tvář… 

 

     Lubomír Mikisek 
 

     TVÁŘ 
 

       Odemkl dveře půdního ateliéru, na nichž byl mosazný štítek s ozdobným nápisem: 

AKADEMICKÝ MALÍŘ Miroslav Koutný – RESTAURÁTOR. Před mnoha lety jej nechal zhotovit 

jakýsi obdivovatel jeho obrazů, malíře  ale zašlá a časem zoxidovaná cedulka nezajímala, nevnímal ji, 

a kdyby se ho na ni někdo zeptal, byl by patrně překvapen její existencí. Vešel dovnitř a rozsvítil 

nástěnnou lampu. I tak byl ale ateliér stále ponořen do pološera. Dlouhé roky nevymalované stěny  

podkrovní místnosti pokrývaly od podlahy až ke stropu tmavé obrazy. Byla to stará plátna z mnoha 

okolních zámků a hradů, která si na poslední chvíli prožívala restaurátorský okamžik lidského doteku 

a jejich radost z opětovného znovuzrození  byla na nich opravdu vidět.   

     Byl pátek a schylovalo se k večeru. Malíř prošel celou místností a na židli  položil igelitovou tašku, 

v níž měl několik rohlíků a kousek salámu se sýrem, které si koupil před chvílí v samoobsluze. 

Z poličky vzal otlučenou plechovou konvici, napustil do ní vodu a postavil ji na vařič. Otočil 

vypínačem, zapálil si cigaretu a pak  zvedl oči a pohlédl před sebe. Přímo naproti němu visely obrazy, 

které namaloval on sám, a jako zrcadlo často odrážely stavy jeho duše. Někdy chmurné a zasmušilé, 

jindy zjihlé a občas i nadějné.  Z rámů se dívaly uhrančivé oči čarodějnic z jejich tajemných sabatů, 

postavy z minulých století a zšeřelé hrady, pozvolna se rozplývající ve tmě, nebo zkřivené obličeje 
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skřítků a mučených vězňů z hladomoren, či zamilované oči jinochů a panen v dlouhých šatech, 

stojících  těsně u sebe v zamlžených zámeckých parcích.  

     Tak jako vždy je všechny postupně přehlédl a tak jako každý den skončil u Dámy s anthurií.  

Rozměrem to nebyl velký obraz, ale znamenal pro něj víc, než všechna ta okolní plátna na zdi. 

Hleděla na něho mladá žena, a přestože oči měly vážný výraz, byla v nich také laskavost, úsměv a 

zároveň pochopení i vyzývavá touha. Vzpomněl si na den, kdy jej před rokem dokončil. Viděl sám 

sebe, jak si tehdy sedl na gauč, zapálil si cigaretu a díval se na ni. A díval se dlouho, vykouřil dalších 

šest cigaret a stále se od jejího pohledu nemohl odpoutat. Byla v něm zvláštní přitažlivá síla a on se 

začínal divit tomu, že ho vůbec dokázal takhle namalovat. Měl pocit, jakoby zhmotnil cosi 

obdivuhodného,  po čem sám celý život toužil, ale nebylo mu dopřáno to poznat a získat. 

     Otevřel dveře druhé místnosti a se šálkem kouřící kávy překročil práh. Tady bylo to pravé, tlukoucí 

srdce jeho ateliéru, kde maloval příběhy na plátnech. Rozhlédl se okolo sebe a nespokojeně zavrtěl 

hlavou.  

     Chtělo by to zde trochu uklidit, pomyslel si, ačkoliv věděl, že je to téměř neřešitelný problém. Skoro 

nikdy po sobě nic neuklízel, byl to téměř zázrak, ale někdy měl dojem, jako by se věci uklízely samy, 

jak je podle potřeby přenášel sem a tam. Občas se nad tím sám zarazil, připadalo mu, že mají duši a 

telepaticky mu vnuknou svoji touhu, že chtějí být tam, kde se jim nejvíce líbí,  a on jde a přemístí je, 

aniž by tomu říkal úklid. Dnešní den byl ale poněkud jiný než ostatní dny. Asi za hodinu měli přijít  

první hosté, pár přátel, pozvaných na večer, neboť malíř dnes slavil narozeniny. Obvykle taková 

výročí přecházel bez povšimnutí,  byly to pro něj pouhé všední dny, kdy bylo potřeba jen malovat a 

malovat, ale tentokrát se nechal přemluvit, protože svých šedesát let vnímal přece jenom jako jakýsi 

životní předěl, nad kterým je nutné se trochu zamyslet. 

     Přistoupil ke stojanu a hledal na stolku místo, kam by položil hrneček  s kávou.  Jako vždycky jej 

nenašel, desku pokrývala hromada napůl použitých tubiček s olejovými barvami, sklenička s bratrem 

terpentýnem, jak mu s oblibou říkával, popelník, z něhož trčely do vzduchu filtry nedokouřených 

cigaret, a desítky různě velkých a úzkých štětců. Na kávu už tady místo prostě nebylo. Po chvilce 

váhání docela prostě rozhrnul tu změť, cosi spadlo na zem, ale nevšímal si toho a do vzniklé mezery 

postavil šálek, který ho už pálil do prstů.   

     Promnul si ukazováček, aby trochu zmírnil bolest, a uvažoval, zda pro něho dnešní den znamená 

něco významnějšího. Zamýšlet se nad svým věkem je nesmysl, pomyslel si,  co jsem vlastně dokázal za 

celý svůj život?  Nemám rodinu, nemám ženu, a děti…? Ne… Mám jen svoji svobodu, můžu jíst a pít, 

co mi chutná, a plácat barvy, kam se mi zlíbí…  

     Povzdechl si a vstal ze židle. Na okamžik ho napadlo, že přece jenom někde něco trochu urovná… 

A možná bych se měl také převléci, pomyslel si a pohlédl na své ošoupané hnědé manšestráky, z nichž 

místy už mizely podélné proužky, a potom si dvakrát vyhrnul rukávy kostkované košile… Ale co, mávl 

rukou a opět se posadil. Komu na mně vůbec záleží? Bohémský nepořádek je vlastně přednost a to 

oblečení…, seškrábl nehtem kapku zaschlé žluté barvy z kolena, tím už to nespravím,  řekl si v duchu 

a  raději vzal do ruky štětec…   

 
 
 

     Bylo jich sedm a  seděli na všem, na čem se sedět dalo, rozptýleni po celé místnosti, a cítili se 

dobře, neboť popíjeli kávu z otlučených hrnečků a víno ze skleniček a vzduch voněl barvami, 

cigaretovým kouřem a přátelskou atmosférou. Malíř měl svoji židli uprostřed, u svého stojanu 

s plátnem, na němž vznikal nový obraz. Zachycoval scénu z jakéhosi středověkého náměstí, kde 

tisícihlavý dav přihlížel upalování čarodějnice. Byla to mladá žena v rozedraných hrubých šatech, 

přivázaná provazy k hranici dřeva, z něhož už šlehaly do výše jejích lýtek plameny ohně. Obraz byl 

téměř hotový, pouze obličej ženy měl zatím jen naznačené obrysy.  Jeho konečnou podobu si malíř 

nechával až nakonec, jako vrcholek pyramidy, neboť chtěl, aby vyjadřoval vše, co ona žena v takové 

chvíli pociťuje. Měl sice jakousi neurčitou  představu,  ale  stále si nebyl jistý. Chtěl sázet na pohled 

v očích, ale zatím přesně nevěděl, co se v něm musí nutně objevit. A nyní byl trochu v rozpacích, 

neboť se od něho patrně očekávalo, že bude strůjcem této oslavy, ale on sám se téměř styděl být 

středem jakékoliv pozornosti. Nejraději by vzal do ruky štětec a začal nanášet na plátno své chvilkové 
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intuitivní nápady, protože se obával, že mu vzápětí zmizí kdesi ve ztracenu zapomnění. Pohlédl na 

ženu uprostřed hranice a snažil se vžít se do jejích pocitů. Je to těžké…, pomyslel si, co já tam do toho 

jejího výrazu dám…?   

     „A já ti povídám, že věřit na nějaký osud je nesmysl,“ řekl Robert  u okna a polkl doušek vína. 

„Všechno se dá ovlivnit. Protože podstatou veškerého konání je myšlenka. Máš-li správnou myšlenku 

a zaměříš-li ji cíleně, pak můžeš dokázat všechno. Vstát, i když umíráš, nebo umřít, i když jsi 

zdravej…“  Z jeho úst to byla zajímavá slova, neboť byl doktor a měl soukromou ordinaci o několik 

bloků dál…  

     Malíř  se díval na svůj obraz, ale myšlenkami byl jinde. Jen občas k němu pronikly útržky 

jednotlivých rozhovorů. Jsem sám…, pomyslel si, ostatně  jako vždycky... Na okamžik pocítil osten 

určité křivdy, jako kdyby záviděl svým přátelům jejich zázemí a spokojenost s vlastním životem. Jsem 

já vlastně spokojený? zeptal se sám sebe, ale nedokázal si na tu otázku odpovědět… 

     „O tom tedy vážně pochybuju. To by pak mohly být všechny léky zbytečný a lidi by nemuseli 

polykat tabletky na každý píchnutí nebo i vážný nemoci… „ odpověděl Karel a v jeho tónu se ozval 

náznak jízlivého sarkasmu. „Stačila by jim myšlenka a byli by zdraví… A ty bys zbankrotoval…, 

felčare…“  

     „Jistě...“ řekl Robert a přeslechl posměšný tón v jeho hlasu, „kdyby o té možnosti ovšem věděli…“    

 Malíř zkoumal vlastní nitro a nad všemi dojmy začal převládat pocit samoty. Pohlédl na postavu ženy 

ze svého obrazu, která bezmocně očekávala strašlivou bolest, a náhle mu hlavou problesklo jakési 

poznání a vzápětí jistota, že v jejích očích se musí objevit  něco podobného tomu, co občas prožíval i 

on sám, protože pouze tak to bude věrohodné a opravdové… 

     Na druhém konci místnosti seděl na gauči Michal celý v černém, v ruce držel skleničku s vínem a 

nakloněný k Monice, jí chtěl začít vyprávět historky z divadelního zákulisí. Byl operní zpěvák a jeho 

zážitky už znali všichni nazpaměť.   

     Monika však přišla do ateliéru dnes poprvé. Byla to jediná žena v této společnosti, asi třicetiletá,  

tmavovlasá  a trochu výstřední. Na obou rukou měla zlaté prsteny a okolo krku náhrdelník se zářivým 

polodrahokamem. Její nadměrně vyvinutá ňadra přitahovala kradmé pohledy téměř všech mužů 

v místnosti. Držela se však stranou a s úsměvem a mlčky sledovala dění kolem sebe.  

     „To bys nevěřila Mončo…“  řekl Michal a přešel na tykání,  „co všechno se tam na těch prknech 

dá zažít.  Jsme taková jedna velká rodina, svět sám pro sebe…, malé město ve městě…“ 

     Město ve městě, to jsem vlastně i já se svým ateliérem, pomyslel si malíř a podíval se na lhostejnost 

kata a na nejbližší postavy z davu, které se pozvolna rozplývaly do jednotné masy netečnosti. A 

najednou celý výjev na plátně  vnímal úplně jinýma očima. Až se lekl té proměny. Naklonil se dopředu 

a pozorně si prohlížel první obličeje přímo u hořící hranice, jako kdyby je vůbec nenamaloval on sám. 

Proboha,  pomyslel si téměř zděšeně, nikde žádná lítost, žádný soucit, pouze krutá zvědavost, 

pokřivená jakousi sobeckou radostí, že tam místo té ubohé ženy nejsou oni sami. Pohlédl na její 

svázané nahé ruce, částečně zakryté rozedranými cáry hrubé látky, a v následující chvíli se hluboko 

v jeho představách náhle objevil zřetelný obrys  tváře. V jejích očích viděl duševní utrpení, nelidskost 

a křivdu osudu. Jako osvícení mu myslí projel jasný a nekonečný pocit beznadějné osamělosti,  

podbarvený bolestivou smrtí… 

     „Ano…? A copak se tam dá zažít?“ vyrušil ho ze zamyšlení hlas Moniky, až měl chuť se pohoršeně 

otočit… Jenom chvilku potřebuju, abych ten obličej mohl  alespoň  trochu načrtnout… 

     „Spousta věcí…“  řekl Michal a vyfoukl kouř z cigarety na druhou stranu. Tak například… když 

jsem nastoupil do divadla, stala se mi taková zajímavá věc… Bylo to v sobotu večer, právě jsme začali 

hrát…“  

     Rychle,  pomyslel si malíř,  chvatně vzal do ruky štětec, na paletě rozmíchal  dvě barvy a pak ve 

spěchu udělal několik  rychlých  tahů,  které by snad mohly zachytit myšlenku a ustupující chaos  jeho 

představ…  

     „Jistě uznáš, že není možný…,“  říkal Pavel, který seděl s Vláďou na gauči  „aby se člověk třetinu 

života vzdělával, třetinu prospal a poslední třetinu jakž takž nějak prožil. A pak už nebylo nic.  To 

nemá logiku. Já prostě nevěřím, že by to takhle všechno jednoduše skončilo… Ne, ne,  celá ta věc 
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musí mít mnohem hlubší smysl, který by zdokonaloval člověka jako takového a tím vlastně i celé 

lidstvo.“  

     Tématem jejich rozhovoru byly úvahy, zda existuje něco víc po fyzické smrti.  

     „No já nevím…“ odpověděl  Vláďa pochybovačně,  „rád bych tomu věřil, ale zatím o tom není 

žádný důkaz…“  

     Bože, kdyby tak chtěli být alespoň chvíli ticho, pomyslel si malíř… Maloval spěšně, z obavy před 

tím, aby mu ono poznání neuniklo kdesi v nenávratnu, tak  jako vždycky,  když jej nestačil včas 

zadržet.  Snažil se nevnímat hovor kolem sebe, neboť se náhle  ocitl  ve stavu, v němž se nacházel 

výjimečně, ale ze zkušenosti věděl, že to je  onen okamžik, kdy dokáže vystihnout duši téměř v její  

pravé podobě.  Jakoby ho cosi silně oslovilo,  velmi naléhavě a neodbytně, že se tomu doteku múzy 

nemohl ubránit, v takové chvíli byl v nepřítomném, ale zároveň vypjatě soustředěném transu, kdy 

zapomněl na vnější svět, i sám na sebe.  Vzpomněl si na Dámu s anthurií, obraz, jenž maloval ve 

stejně vzácném rozpoložení, který ale vyjadřoval zvláštní, až vyzývavě provokující spokojenost 

s vlastní existencí a s čímsi ideálním, ale právě proto pro něj nedostižným, a pojednou věděl, že 

obličej této trpící ženy, kterou nyní maluje, bude mít pro něho význam a hodnotu mnohem větší, neboť 

si uvědomil, že současně představuje  jeho vnitřní a nejhlubší  pocity, skrývané před sebou samým, ale 

hlavně před okolím. Nikdy nikomu by nepřiznal, jak byl nešťastný ve svém dětství, v dospívání, mezi 

lidmi,  se svojí nesmělostí a vnitřní nejistotou. Najednou se mu před  očima objevili jeho bývalí 

spolužáci ze školy, kteří se mu posmívali,  protože šilhal na jedno oko a týrali ho, neboť byl nejmenší 

ze třídy. A  vzápětí viděl i svého otce, který občas přišel pozdě večer domů  v podroušeném stavu a v 

záchvatu  jakési rozverné bodrosti ho vzbudil a dal mu záhlavek, se slovy: „Ty kluku pitomá, ty stejně 

nikdy nic nedokážeš…“  A vzpomněl si i na Věru, jedinou ženu v jeho životě, na níž mu kdysi velice 

záleželo, která ale jeho nezkušenost a ostýchavost považovala za nepřekonatelnou překážku a zničila 

zbytky jeho sebevědomí pobaveným smíchem. V podvědomí věděl, že to byl ten  největší  a v podstatě 

jediný důvod, proč zůstal navždy svobodný. Už nikdy nenašel odvahu k nějakému dalšímu vztahu. 

Vlastně mě vždycky všichni zrazovali, pomyslel si s určitou dávkou sebelítosti, a často i ponižovali… 

Ale on tajně doufal, že se mu jednou podaří pomocí štětce a barev vykřičet cosi důležitého z nitra své 

duše, kdy ho snad konečně někdo pochopí a podá mu pomocnou ruku.  

     Když o dvě hodiny později dokončoval poslední drobné detaily jemnými tahy štětcem a pozvolna se 

opět dostával zpátky do skutečnosti, náhle se zarazil, neboť v ateliéru bylo naprosté ticho. Udiveně se 

otočil, aby s překvapením  zjistil, že všichni stojí za jeho zády a hledí na obraz.  

     V rozpacích  se podíval na plátno před sebou a pak zaslechl, jak někdo za ním obdivně řekl:  

     „Tedy opravdu… ve tváři té ženy je všechna bolest světa…“ 

     Malíř mlčel, ale poprvé v životě pocítil náhlý příval vděčnosti, za jejich pochopení a cosi  těžko 

hmatatelného, čím ho právě všichni nevědomky obdarovali. 

 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* Ve středu 30. ledna 2008 v 16:30 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve do 

Západočeské galerie v Plzni – Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na uvítání básnické sbírky 

Jaroslavy Málkové Lampy na mostě. Pořadem provází Jiří Hlobil. Hudební doprovod studenti 

Konzervatoře Plzeň.  

 

* Ve středu 6. února 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury a redakce literárního 

měsíčníku Plž zvou do Polanovy síně Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na slavnostní večer 

s udílením Cen Plže 2007. Uvádí Vladimír Novotný. 

 

* Ve středu 13. února 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (B. Smetany 13) na večer s názvem Tajnosti záhadologa. Ivo Fencl v debatě s Alešem 

Česalem. 
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* V úterý 19. února 2008 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (B. Smetany 13) na 

Hovory Konfuciovy. Účinkují Milan Friedl, Jiří Zapletal (přednes) a Vojtěch Esterle (varhany). 

 

* Ve středu 20. února 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (B. Smetany 13) na večer s názvem Hrady a zámky západních Čech I. – Kaceřov. V novém 

cyklu nejen o literárních souvislostech s prof. Viktorem Viktorou a Karlem Drhovským. 
 

* Ve středu 20. února 2008 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 

2) na večer z cyklu Poezie pod jabloní. Účinkují: Jan Sojka (*1973) – plzeňský básník a prozaik, 

držitel Ceny Bohumila Polana, David Jan Žák (*1971) – básník, prozaik, ilustrátor a filmový 

tvůrce. Hudební doprovod Vojtěch Kouba.  
 

* Ve čtvrtek 21. února 2008 v 19:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na večer s názvem Až i já, až i ty… Prezentaci sbírky veršů 

plzeňské básnířky Markéty Irové (*1982) uvádí Mathej Thomka, hudební doprovod Vladimír 

Babnič.  

 

* V neděli 24. února 2008 ve 14:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) 

na vyhlášení výsledků literární soutěže Vlny modrého delfína.  

 

* V úterý 26. února 2008 v 16:30 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve do 

Západočeské galerie v Plzni – Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na uvítání básnické sbírky Tamary 

Kopřivové Otisky za účasti autorky a ilustrátorky Jany Vackové.  

 

* Ve středu 27. února 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (B. Smetany 13) na večer s názvem Granit/Žula - prezentaci dvojjazyčné básnické sbírky. 

Autora Friedricha Brandla představuje překladatel Josef Hrubý. 

 
* Ve čtvrtek 28. února 2008 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 pátek 7. března 2008 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 

na další literární večer. Účinkují: Roman Kníže, Jakub Chrobák, Jan Sojka a David Charvát. 

Vstupné 50,- Kč. 
 

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

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

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* WOLKRŮV PROSTĚJOV 2008. Centrum JOHAN, kulturní a sociální projekty, ve spolupráci 

s Knihovnou města Plzně uvádějí městské kolo přehlídky uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov 

2008 v kategorii jednotlivců. Postupová přehlídka pro Plzeň a okolí s místním názvem Plzeňský 

poetický ševel se bude konat v pátek 29. února 2008 v 9:30 hodin v Polanově síni Knihovny města 

Plzně (B. Smetany 13, 2. patro). PODMÍNKY ÚČASTI: Do soutěže se může přihlásit recitátor, 

který ukončil 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídu víceletého gymnázia a není mu více než 35 let. 

K interpretaci si připraví 2 různé texty poezie či prózy české nebo světové literatury, nedoporučuje 

se vlastní tvorba. Do uzávěrky je třeba zaslat vyplněný evidenční list + 3 kopie obou textů 

(tiskopis evidenčního listu je ke stažení na webu, můžete ho získat také v Ason-klubu). Přihlášeny 
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mohou být jak ucelené texty, tak úryvky či montáže. Pokud je zvolený text krácen, musí být dodán 

celý s vyznačením škrtů. Texty odevzdávejte psané na stroji nebo počítači. Všechny, tzn. i kopie 

z knih, musí být doplněny o jméno autora, případně překladatele a název textu.  Možný je úryvek, 

montáž, publicistický útvar apod., jehož délka v interpretaci nepřesáhne 8 minut. Všechny kopie 

musí být čitelné a podepsané interpretem v pravém horním rohu s vyznačením kategorie. Recitátor 

sám určuje, který z připravených textů bude interpretovat v prvním a který ve druhém kole. Pro 

přesné zařazení do kategorie uvádějte v postupovém listě celé datum narození. (Sóloví recitátoři 

jsou rozděleni do tří věkových kategorií: I. kategorie - od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy 

víceletého gymnázia do 17 let, tj. účastníci dosáhnou 17 let až po 1. 2. 2008; II. kategorie - do 20 

let, recitátoři, kteří do 1. 2. 2008 dovrší 17 let; III. kategorie – 20 až 35 let, recitátoři, kteří do 1. 2. 

2008 dovrší 20 let). Uzávěrka přihlášek je 15. února 2008. Adresa: JOHAN, centrum pro kulturní 

a sociální projekty, DPL Havířská 11, 301 00 Plzeň, e-mail: johan.c@seznam.cz,  

www.johancentrum.cz, tel.: 774 517 471 (Jana Wertigová). - Účast na regionální přehlídce je 

podmíněna doporučením z nižšího postupového kola. Pokud se ve Vašem okolí nižší postupové 

kolo nekoná, ohlaste svůj zájem do 22. února přímo na adresu centra JOHAN. Do regionálního kola 

festivalu poezie WP lektoři městské přehlídky nominují max. 2 nejlepší recitátory z každé 

kategorie, které budou na přehlídce zastoupené. Přímý postup na regionální přehlídku Wolkrův 

Prostějov mají možnost využít: 1) účastníci národní přehlídky předešlého ročníku Wolkrova 

Prostějova, kteří svoji účast nahlásí pořadateli regionálního kola do 23. 2. 2008; 2) na doporučení 

lektorů účastníci dílny UP na Šrámkově Sobotce předešlého roku. Regionální přehlídka sólových 

recitátorů a divadel poezie pro kraje Plzeňský a Karlovarský se bude konat pod místním názvem 

Poezie na rynku ve dnech 28. – 30. března 2008 v Divadle Klatovy. Základem inscenace divadel 

poezie by měl být literární text, jehož zpracování má výraznou poetiku. Uzávěrka přihlášek je 29. 

února 2008. V rámci Poezie na rynku rovněž proběhne Přehlídka pantomimy a pohybového 

divadla. Národní přehlídka 51. Wolkrův Prostějov se uskuteční 16. - 20. června 2008 v Prostějově.  

 
* TACHOV – MĚSTO STROMŮ 2008. V souvislosti s celoroční ekologickou kampaní Tachov - 

město stromů vyhlásilo město Tachov literární soutěž na téma Člověk a příroda. Soutěž je určena 

dětem i dospělým a bude hodnocena ve čtyřech věkových kategoriích: žáci 1. – 5. třídy ZŠ; žáci 6. 

– 9. třídy ZŠ; studenti gymnázií, SŠ a učilišť; dospělí. Lze zaslat poezii (max. 3 básně) a prózu 

(max. 3 práce) o max. rozsahu 3 strany A4 normovaného strojopisu. Autor uvede jméno a příjmení, 

věk, adresu bydliště, telefon, školu či zaměstnání. Uzávěrka je 22. března 2008. Adresa: Knihovna 

MKS, Hornická 1695, 347 01 Tachov, tel.: 374 705 255, 775 744 487, e-mail: stromy@tachov-

mesto.cz; http://knihovna.mkstc.cz. Vyhlášení výsledků proběhne v květnu 2008. (Zároveň byla 

vyhlášena výtvarná, keramická a fotografická soutěž.) 

 
* CENA MAXE BRODA 2008. Společnost Franze Kafky v Praze vyhlašuje XIV. ročník 

studentské literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe Broda. Soutěž je určena studentům 

středních škol do 20 let, přihlásit se mohou i mladí lidé, kteří žádnou školu nenavštěvují. Mohou 

psát na témata: 1. Co hledáme v dílech Franze Kafky (od narození spisovatele uplyne 125 let).,  2. 

„Plný život“ Maxe Broda (40 let od úmrtí spisovatele, překladatele, editora a kritika)., 3. 

Neonacismus, proč stále existuje?, 4. Rodinné dědictví.  Téma lze uchopit nejrůznějšími způsoby 

podle autorova zájmu, založení a zkušenosti. Může být pojato jako historické či aktuální, politické 

či obecně kulturní, nebo naopak důvěrné, osobní. Oceněno bude zvláště dodržení žánru eseje, tj. 

úsilí o vyjádření vlastního názoru, a stylistická úroveň textu. Účastníci zašlou text o max. rozsahu 5 

stran strojopisu ve čtyřech kopiích do 24. března 2008 na adresu: Společnost Franze Kafky, Široká 

14, 110 00 Praha 1. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční do konce školního roku 2007/2008. 

Případné další informace jsou k dispozici též na tel.: 224 227 452 (Společnost Franze Kafky) nebo 

na e-mailu: uherkova@franzkafka-soc.cz; http://www.franzkafka-soc.cz. Soutěž je anonymní, 

příspěvky nepodepisujte, na volném listu papíru přiložte jméno a příjmení autora, věk, adresu 

bydliště, telefon a adresu školy, kterou navštěvuje. Cena je dotována finančně: za 1. místo 6.000,- 

Kč, za 2. místo 3.500,- Kč a za 3. místo 2.000,- Kč. 

http://www.johancentrum.cz/
mailto:stromy@tachov-mesto.cz
mailto:stromy@tachov-mesto.cz
mailto:uherkova@franzkafka-soc.cz
http://www.franzkafka-soc.cz/
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* ORTENOVA KUTNÁ HORA 2008. Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze 

vypisuje u příležitosti letošního ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora XV. ročník stejnojmenné 

literární soutěže. Soutěž se uskutečňuje na památku kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena 

(*1919 - †1941) a je určena začínajícím básníkům z České republiky, kteří v roce konání soutěže 

dosáhnou max. 22 let (tj. věk, v němž zemřel Orten) a kteří do uzávěrky soutěže nevydali knížku 

poezie. Lze zaslat jednotlivé básně i cykly na libovolné téma, psané na stroji nebo počítači, o max. 

rozsahu 200 veršů, v sedmi vyhotoveních. Soutěž je anonymní. Práce nepodepisujte, na volném 

listu papíru A4 přiložte jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresu bydliště, 

školu či zaměstnavatele. Uzávěrka je 31. března 2008. Adresa: Monika Trdličková, Purkyňova 

189, 284 01 Kutná Hora. Práce bude posuzovat pětičlenná odborná porota. Vítězové dostanou 

peněžní odměny – za 1. místo 5.000,- Kč, za 2. místo 3.000,- Kč, za 3. místo 2.000,- Kč, dále 

mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny. Vyhlášení 

výsledků proběhne v rámci festivalu pravděpodobně druhý víkend v září 2008. Součástí bude 

přednes soutěžních prací, literární seminář aj. Výběr z oceněných textů bude publikován ve 

sborníku Názvuky XV. V roce 2000 vznikla v návaznosti na soutěž edice První knížky, nadějní 

autoři vzešlí ze soutěže v ní dostávají možnost vydat svou první sbírku poezie – každý rok jeden 

autor. Bližší informace na http://www.rodaci.kutnahora.cz, www.okh.cz.  

 
* O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2008. Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň 

(http.//andromeda.scifi.cz) vyhlašuje XIX. ročník literární soutěže O Stříbřitělesklý halmochron. 

Pořadatelé prosí: 1. Zaslané práce musí být v žánru sci-fi (porotci neoblibují povídky žánru čisté 

fantasy a hororu, zato prý oblibují povídky na téma „Cestování časem“). 2. Počet soutěžních 

příspěvků od jednoho autora je omezen na tři práce, v součtu všechny příspěvky dohromady 

nesmějí přesáhnout 40 normostran (tj. stran o 30 řádcích po 60 znacích, s řádkováním 1,5, tzn. 

1.800 znaků na stránku vč. mezer; celkový rozsah by tedy neměl přesahovat 72.000 znaků; 

elektronicky zasílané povídky není nutné formátovat na normostránkový vzhled). 3. Soutěž není 

anonymní, tzn. příspěvky by měly být označeny jménem autora či značkou, pod níž mají být 

uváděny. Texty musí být dodány ve třech exemplářích, psaných strojem nebo vytištěných na 

kvalitní tiskárně. Ještě větší radost způsobí zaslané na disketě (čestně vrátíme) nebo e-mailem 

napsané v běžném textovém editoru (T602, Wintext 602, AmiPro, Word) – je větší šance na 

zveřejnění ve sborníku - V TOMTO PŘÍPADĚ NENÍ NUTNÉ ZASÍLAT PŘÍSPĚVKY V 

PAPÍROVÉ PODOBĚ. Soubory by neměly obsahovat viry známého či neznámého původu. 

Nezapomínejte na zpáteční adresu. 4. Nevyžádané písemné příspěvky se nevracejí. 5. SFK 

ANDROMEDA si vyhrazuje právo na jedno vytištění ve svém klubovém fanzinu, který by měli 

obdržet všichni účastníci soutěže. 6. Prosíme autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého 

příspěvku na Internetu, nechť na to laskavě upozorní. 7. Vyhlášení výsledků se uskuteční v průběhu 

PARCONu v Plzni ve dnech 11. – 24. 8. 2008. 8. Uzávěrka je 31. března 2008. 9. Práce zašlete na 

adresu: Ľubomír Záborský, Rabštejnská 32, 323 00 Plzeň, e-mail: lzaborsky@o2active.cz. 

Prispievatelia zo Slovenska môžu využiť adresu: Ľ. Záborský, Predmestská 40, 010 00 Žilina. 

Pořadatelé se zavazují, že sdělené osobní údaje neposkytnou žádné třetí osobě a využijí je pouze pro 

komunikaci s účastníky soutěže. 

 

* 

LITERÁRNÍ FESTIVALY 

 
* CHODSKÉ POETICKÉ JARO 2008.  

 
     Od SIMONY VÁCHALOVÉ: Milí příznivci psaného, čteného, recitovaného, 

     nebude trvat dlouho, přijde duben, čas aprílového počasí i aprílových nálad. Proto Vás 

oslovujeme nyní, v čase Lucinčiných státnic, ohledně již tradičního literárního setkání, tentokráte 

opět v Domažlicích, tedy CHOPOJa. Abychom v co největší možné míře zamezily právě těm 

http://www.rodaci.kutnahora.cz/
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aprílovým náladám, které snad nikterak nemohou tuto akci ohrozit. Vše se teprve rozjíždí, proto je 

jisté, že na překážky určitě narazíme. Prozatímní datum je stanoveno na 18. - 20. dubna 2008.   

     Hrubý program bude přibližně jako ty předešlé… V pátek příjezd, ubytovávání, večer zajištěna 

lahodná krmě i vydatný chutný mok. V sobotu prezentace klubů spojené s poznáním luk a hájů, 

slavnostní zakončení v restauraci, odjezdy (ti, kteří se pro ně rozhodnou, většinou litují!). Neděle, to 

už skutečně musíme, tedy - odjezdy. Přesné časy a místa vám samozřejmě ještě upřesníme, žádný 

strach! Nutné je však eliminovat problém, který občas nastává, a to s přihlašováním účastníků. 

Jsme přece jen díky uplynulým – již sedmi ročníkům - o nějakou tu zkušenost chytřejší, a proto:  

každý účastník se musí přihlásit sám, popř. klub přihlásí své zástupce. Ale ne v jedné přihlášce, 

nýbrž v tom počtu, ve kterém přijedou. (Můžete to poslat jako přílohu, ať nemusíte trávit na 

internetu celý život, a najednou, až zjistíte všechny zájemce.) 

 

PŘIHLÁŠKA (VZOR!): 

Jméno: 

Název klubu: 

Město: 

Počet noclehů: 

V jaké dny (Pá/So, So/Ne): 
 
     Příjezd: napište, čím nejspíše přijedete (vlakem, autobusem nebo autem) a kdy (stačí zatím 

přibližně čas a den, samozřejmě). Kontakt: to je velice důležité, abych věděla, kam mám další 

informace posílat. Můžete napsat vlastní e-mail, nebo klubový e-mail (hromadný), popř. telefon, ale 

raději bych ten e-mail. Bude to pro mě při rozesílání jednodušší. Pokud se budete přihlašovat přes 

SMS, pište to v pořadí, jak jsem to teď uvedla. A na začátek SMSky mi napište např. „Chopoj: Lucie 

Popovicova, CHOFILIS Domazlice…“ A nezapomeňte uvést e-mail (pokud jím disponujete). 

Uzávěrka přihlášek bude 31. března 2008 ve 23:59 hodin! Dobře si toto datum začervenejte v 

kalendáři.  

     Snad jsme na nic nezapomněly. Směle se tedy přihlašujte, ať víme, kolik těch prasat porazit a 

sudů s vínem a pěnivým mokem objednat. Až budete posílat přihlášky, pošlete prosím v příloze i 

nějakou Vaši tvorbu (pod kterou se PODEPIŠTE!). Jednu dvě básničky, nějaké kratší, kdo píšete 

prózu, prosíme jen jednu, pokud máte nějakou maximálního rozsahu jedné A4, budu vám vděčná. 

Pokusím se udělat pár kopií, aby byly k dispozici všem na našem „bleším“  básnickém stolku.  

     Na Vaše mejlíky se těší Lucka Popovičová (leila.poe@post.cz, +420 608 420 706) 

                                       a  Simona Váchalová (simona.vachalova@seznam.cz, +420 720 575 011)  

(Domažlice, 22. 1. 2008) 
- S. V. (*1981) píše básně a drobnou publicistiku, je organizátorkou literárního života, žije v Milavčích na 

Domažlicku, je absolventkou Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (oboru sociální práce). 

 
* 

DNY POEZIE 
 

* DNY RUSKÉ POEZIE V PLZNI? 

 

     Od MARKÉTY IROVÉ: Vážení a milí z Asonu (i mimo něj)! 

     Přicházím s dalším, opět asi nijak originálním, avšak přesto snad přitažlivým nápadem. Díky 

několika různým podnětům jsem v poslední době už mnohokrát zavadila o ruskou poezii a 

nezadržitelně jí propadám. Pasternak, Achmatova, Vysockij… Jsou to nádherné věci, které mě 

z příčin vnitřních i vnějších dosud míjely, a dost možná to není jen můj případ. Jména ruských 

veršotepců a ruská kultura vůbec tak nějak zapadla, zdá se mi, a je to věčná škoda, seznávám. Opět 

proto vyzývám, tentokráte nikoliv k oslavě, jako spíš k obrodě poezie a dalšího kulturního bohatství 

země carovy. Napadlo mě proto tematicky uspořádat celý večer na téma Rusko a uvést nejen čtenou 

mailto:leila.poe@post.cz
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poezii (originál i překlad), ale klidně i zpívanou, připravit třeba něco ruského k snědku, pustit pár 

fotek, popovídat o pobytu tam… jako v případě Blakea, ani zde návrhům meze nechť nejsou 

kladeny.  

     A vlastně mě tak napadá, že v pravidelných intervalech by se mohlo odehrát i více podobně 

komponovaných večerů, vždy věnovaných nějaké v současnosti méně kulturně „profláknuté“ zemi. 

Osobně se samozřejmě přimlouvám za Indii Ale může se jednat o kteroukoliv jinou končinu. A 

může se také třeba jednat o celé dny či týdny, nikoliv jen večery. Součástí může být tematická 

výstava fotek, obrazů,  přednáška, divadelní kus, promítání filmu, cestopisu, tanec, hudba… vše za 

přispění sil a dobré vůle Asoňanů (a jim blízkých). Takové akce se nezřídka dějí (Dny maďarské 

kultury, Japonsko-české dny), ale na mé gusto v tom bývá moc peněz a humbuku a málo muziky. 

Pojďme se pokusit udělat to naopak, a také, na rozdíl od tuze oficiálních akcí, do popředí vtlačit 

literaturu, zejména pak tolik ohroženou poezii. Na nápady, náměty a chuť se do něčeho pustit se těší  

Markéta Irová (Plzeň, 14. 1. 2008) 
- M. I. (*1982) píše básně, žije v Plzni, zde po absolvování Pedagogické fakulty ZČU (oboru český jazyk – anglický 

jazyk) pracuje jako redaktorka v nakladatelství Fraus. 

 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* FESTIVAL AMATÉRSKÉHO UMĚNÍ V BORU U TACHOVA.  
 
     Od JANA VAVŘIČKY: Dobrý den! 2. srpna 2008 se koná na Zámeckém parketu v Boru u 

Tachova jednodenní festival převážně amatérského umění. Program: obrazy, fotografie, sochy, 

keramika, sklo. Komorní sbor, španělská a mexická hudba. Orientální tanec, společenský tanec. 

Divadlo. Autorské čtení. Bodypainting. Vyzýváme mladé spisovatele k účasti! Nabízíme možnost 

prezentace vlastní tvorby a prodej vydaných děl. Potvrďte prosím svou účast nejpozději do 29. 

února 2008. Kontakt: sredl.petr@seznam.cz. Děkuji! Petr Šrédl, www.sredl.eu. (Stříbro, 13. 1. 

2008) 

 J. V. (*1975) píše prózu zaměřenou zejména na sci-fi, žije ve Stříbře. 

 
* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Slavné výroky antické aneb O slovech okřídlených 

 

     Každý, kdo jedenkrát překročil svůj Rubicon a prvně si přečetl své Alea iacta est, musím se učit 

latinu (a mnohý dodal ještě Dominus mecum), či byl donucen prozkoumávat dokonce jazyk 

Homérův (v tom případě Apage Satana) bude už napořád namočený v té řece, z níž není úniku. 

Mluvnické poučky časem pousychají, ale Vivat, crescat, floreat (Ať žije, roste a vzkvétá) antické 

moudro: z hlavy jistě nevypadne In vino veritas (řecky již Aklaios 7. st. př.) v případě mužů či - co 

se týče slabšího pohlaví - Omnia vincit amor (božský Vergilius Bucolica 10,69). 

     Takovým moudrům se po latinsku moudře říká verba allata – okřídlená slova, protože pod tento 

pojem se dobře schová celá kupka různých výtvorů literárních; od lidových přísloví a rčení, přes 

gnómy a aforismy často duchovně blízké bajkám, až po citáty z větších literárních děl zasloužilých 

a proslulých autorů či výroky slavných osobností vůbec. Okřídlené slovo bylo také záměrně 

pěstovaným žánrem, ovšem z tohoto literárního ranku starého Říma dnes známe jen histrióna 

Publilia Syra, který, jak tak hrál a skládal mimy - nutně vždy nějak vypointované - měl k vytvoření 

takové sbírky nejúspěšnějších sentencí vlastně řádně okopanou půdu (Bis dat, qui cito dat. – Kdo 

rychle dává, dvakrát dává. Myšlenky B25). Takže lidé slávou věnčení ohledně proslulých výroků 

výsostné postavení rozhodně neměli. 

mailto:sredl.petr@seznam.cz
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     Jenže zkazky ze života „stars“ se dobře prodávají i dnes a antický člověk byl taky jen člověk 

(Homo sum, humani nil a me alienum puto – Jsem člověk, nic lidského mi není cizí, jak řekl jiný 

autor divadelních her, Terentius). Tak se ví – díky četným biografiím – že Caesar si v takových 

výrocích, majících potenciál vstoupit mezi okřídlené, asi dost liboval. Když překračoval Rubicon a 

začínal neblahou občanskou válku, řekl proslulé Kostky jsou vrženy (Alea iacta est – latinsky tedy 

vrhl kostku jen jednu), po drtivém vítězství u Zamy napsal vznešenému senátu místo obsáhlé 

zprávy jen tři slova – Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem (Veni, vidi, vici), což o to, tohle si po 

právu může dovolit napsat jistě málokdo. A dokonce když „co nejslušněji“ padal zasažen 

vražednými dýkami, stačil prý ještě pokárat adoptivního syna „I ty, můj synu“ (Et tu, mi fili - či - Et 

tu, Brute). I o Alexandrovi Makedonském se zachovalo ledacos, třebaže přenechával starost o svou 

literární slávu raději houfu historiků, které vláčel všude s sebou. Historka praví, jak jednou 

„zazáviděl“ filozofu Diogénovi, vyhřívajícímu se na slunci u svého pověstného sudu. Zeptal se prý 

tehdy chudého filozofa, co by si přál, že mu všechno splní. Ale Diogenés jej požádal jen, aby mu 

ustoupil ze slunce. A vznešený Alexandr, vědom si svého budoucího osudu (a znaje dobře 

nevybíravé mravy makedonských pánů, vždyť jeho otec byl zavražděn) řekl: Kdybych nebyl 

Alexandrem, chtěl bych býti Diogenem (latinsky Nisi Alexander essem, Diogenés esse vellem). 

Jistě trochu póza, že. 

     V antice se okřídlená slova cenila pro etický obsah a vybroušenou formu (často metrickou, u 

kratších výroků lexikální či syntaktickou vybroušenost, antitezi apod.). Adekvátní užití takového 

výroku bylo dokladem vlastní vtipnosti a vzdělanosti a v případě citace literární i naznačením úcty 

k citovanému klasikovi. Nejhojněji se tehdy citoval Homér, protože i v Římě platil za základ 

vzdělání. Římané považovali za svého otce literatury Quinta Ennia (+ 169 př. n. l.), autora prvních 

latinských hexametrů naplněných oslavou Říma (epos Annales), prvních satir (Saturae) a asi dvaceti 

tragédií . Ironií osudu se nám dochovalo jen pár set veršů (Benefacta male locata malefacta arbitror 

– Dobrodiní prokázané špatnému pokládám za zločin; najdeme u Cicerona O povinnostech 2,18). 

Po něm převzal primát „římský Homér“ Vergilius. Mimochodem toho středověk považuje div ne za 

vědeckou autoritu (např. Isidor Sevillský).  

     Do středověku se také dostala sbírka tzv. Catonových distich (neznámý autor, 3. st.) tedy 

mravních dvojveršových naučení, která stála za překlad i našemu Janu Ámosi Komenskému 

(Impedit ira animum, ne possit cernere verum - Snadno zabrání hněv, aby mysl poznala pravdu; 

2,4,2). Je pravda, že sám Cato (+ 149 př. n. l.) podobnou sbírečku přivtělil ke svému dílu (Rady pro 

syna), ale to se zachovalo jen ve zlomcích. Přesto provázel nesmrtelný Cato jistě mnohého studenta, 

to když jeho pedagog po právu volal Rem tene, verba sequentur (drž věc, slova budou následovat – 

čili - když to znáš, tak to vždycky dokážeš říct). 

     Jiný z profesorů ještě volával Tempus fugit (Čas letí), to když se blížil konec našeho snažení, my 

po jeho odchodu rozpustile dodávali Plaudite, acta est fabula (Tleskejte, hra skončila; Plautus) a šli 

naplnit neméně antické Nuc est bibendum (Nyní je čas k pití; Horatius Carmina 1,37,1). 
 

- 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. 

 
 

      
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 2. 2008. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 

 

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

KONTAKT: 

Ason-klub o. s. při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

tel.: 378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

e-mail: asonklub@plzen.eu; http://www.kmp.plzen-city.cz 

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


