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

Čech. Ročník XVII, 2008, letos Listy č. 4 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 133) z 27. 3. Stran 12, 
náklad 550 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 4/2008 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Jak ubozí jsou ti lidé, kteří nikdy nezpívají,  

a zemřou se vší svou hudbou v sobě. 
  

(Victor Hugo) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
 

     Nebylo. A to v březnu hned třikrát! Nejprve kvůli opožděnému dodání Listů Ason-klubu do 

tiskárny nevyšel Plž v obvyklém termínu. A když pak desátého konečně spatřil světlo světa, 

informace o možném vyzvednutí byla omylem rozeslána přes jiný, širší elektronický adresář, takže 

se mnozí divili.  

     Příliš se nedařilo ani Poezii pod Jabloní. Po Davidu Janu Žákovi, který minulý měsíc nedorazil 

na stejnojmenný večer do Kulturní kavárny Jabloň, onemocněla spisovatelka Irena Dousková a 

pořadatelé museli avizovaný pořad 19. března zrušit. (Lucie Koutná se tam sice nechystala, myslí si 

však, že by si autoři, kteří takhle „náhle“ onemocní, měli hradit tu propagaci... Co s tím má Irena 

Velichová práce, jestli to bylo na letácích napsáno nebo někde v Kultuře. A ty lidi-diváci, co měli 

přijít, a nepřijdou, protože to bylo zrušeno?!) 

     Davida Růžičku zase znepokojilo televizní vysílání (Včera ukazovali ve zprávách, že se do 

nějaké vilky kdesi vloupal člověk, který nechal netknuté cennosti i elektroniku, nevšiml si peněz, ale 

odcizil z knihovny vilky několik svazků veršů básníka Vrchlického, soubor nazvaný Mythy. Vydání z 

počátku 20. století nemělo velkou hodnotu, snad do 1.000,- Kč. Člověka prozradilo zabezpečovací 

zařízení. Když vilku začali prohledávat policisté, ukryl se za knihovnu a posléze vyskočil oknem. I s 

uloupenými knihami jej však chytili v zahradě. Policistům uvedl, že se do domu vloupal proto, že si 

ty knížky chtěl jen přečíst.) a ptá se: „Nebyl to někdo z Asonu?!“ 

     Přece jen ale alespoň jedno bylo. Irena Velichová zabodovala na Slovensku! V soutěži Poetická 

Ľubovňa 2007 získala spolu s Grétou Vrbičanovou z Liptovského Hrádku Cenu Ľubovnianskeho 

literárneho klubu… 
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* OTISKY TAMARY KOPŘIVOVÉ VE TŘINÁCTCE. V úterý 26. února 2008 v 16:30 hodin 

se v Západočeské galerii v Plzni – ve Výstavní síni „13“ uskutečnilo uvítání básnické sbírky 

Tamary Kopřivové (*1962) s názvem Otisky… 

 

     Od MARKÉTY IROVÉ: Tamařiny o(O)tisky aneb Křest Tamary Kopřivové: 

     Asi nikomu z vás není neznámý ten pocit, kdy se vcelku běžný, anebo ponurý den rozsvítí díky 

třeba jen chvilkovému kontaktu s výjimečnou osobou. Takových výjimečných lidí není málo, ale 

nebývají běžně k potkání. Paradoxně však mají tu vzácnou schopnost zjevovat se právě v těch 

momentech, kdy je malichernostmi ztrápená duše nejvíce potřebuje. Mezi tyto anděly s lidskou tváří 

nepochybně patří i básnířka Tamara Kopřivová, důkazem čehož byla i nadstandardně vysoká 

divácká účast na křtu její sbírky s názvem Otisky. Říkám bez nadsázky, že křest o tolika lidech jsem 

ještě nezažila. Galerie „13“ v Pražské doslova praskala ve švech a už deset minut před začátkem 

nebylo kam složit kosti. Přišli mladí, staří, příbuzní, básníci, výtvarníci, hudebníci, kritici, 

pedagogové, novináři, Portugalci i dle tváře mi zcela nepovědomí posluchači. Tamara jako obvykle 

jen zářila a i pan Hlobil v roli uvaděče a recitátora předvedl víc, než na co jsem od něj zvyklá. 

Prezentované Otisky jsou plné nádherných básní, které i přes ustavičné štěbetání z řad méně 

vychovaného publika prosakovaly do duše a dělaly jí neskutečně dobře. Pan Hlobil pojal křest 

hezky vtipně a společně s Tamarou tvořili velmi příjemný recitační pár. Sbírku v závěru pokřtila 

voda z Radbuzy a dílko i s podpisem bylo na místě ihned k prodeji. Pro obrovitánský dav příchozích 

však bylo obtížné se po skončení programu k Tamaře probojovat. Věřím ale tomu, že Tamara-

člověk i Tamara-básnířka přitahují tolik jednotlivců, že jejich úplné shromáždění by vydalo na 

desítky takových davů, takže ještě zdaleka nebylo nejhůř. Markéta Irová (Plzeň, 18. 3. 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. 
 

 
 

* VEČER CARPE DIEM A ZÁPADOČESKÝCH AUTORŮ V POLANOVĚ SÍNI. Ve středu 

5. března 2008 v 19:00 hodin hostila Polanova síň Knihovny města Plzně nakladatele z Moravy. 

Pánové Milan Čechura, Václav Gruber, Lubomír Mikisek a Jiří Č. Ulrich, kteří úspěšně knižně 

publikovali v moravském Carpe diem, pozvali Michala Huvara na kus řeči. Na stránkách 

http://www.carpe.cz jsou k vidění nejen fotografie z této plzeňské besedy…     

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Autoři „užívali dne“ v Polance: 

     Večer „Carpe diem“ (tzn. užívej dne) se konal ve středu 5. března 2008 v Polance. Václav 

Gruber, Milan Čechura a Lubomír Mikisek si pozvali svého moravského nakladatele pana Huvara,  

který vlastní nakladatelství Carpe diem. Pořad začal písní Vladimíra Babniče: „Spojené státy 

bláznů vítaj tě ve vládě.“ Moderování se po Milanu Čechurovi zhostil Václav Gruber, který 

zpovídal pana nakladatele. Řeč byla i o Indii - právě se vrátil z cesty po stopách cestopisů Hanzelky 

a Zikmunda. Měl ji procestovat s Pepou Nosem, který se spíše chystal na sever do hor. Z Indie si 

přivezl přes šest a půl hodiny filmového materiálu. Projel ji vlakem a autobusem. Ve stopách 

Hanzelky a Zikmunda byl i v Africe, kde jeho expedičním dopravním prostředkem byla Felície. Na 

otázku: „Proč píšu?“ odpověděl Milan Čechura: „Abych nemusel luxovat.“ (Smích. Ne, to prý byla 

legrace.) – „Přináší mi to uspokojení, je to o pocitu.“ Václav Gruber zase píše „z touhy ošidit čas“. 

Pan nakladatel Huvar je původní profesí učitel, ale v Kristových letech v roce 1993 náhle pocítil 

touhu po změně. Pak, po zkušenostech s žurnalistikou, si roku 1996 založil nakladatelství. Přinesl 

tehdy, jak říkal, usmolený článek do Lidových novin v Brně a redaktor mu navrhl, zda si nechce 

otevřít vlastní vydavatelství. V besedě zazněla i témata vydávání nových knih na přesyceném 

knižním trhu, čtení u mladých lidí, jak vzniká kniha apod. Dle Václava Grubera si při čtení 

vytváříme sami svět pomocí fantazie, knihu vnímáme více smysly. Rady začínajícím autorům dali 

všichni, jak pan Huvar, tak Milan Čechura, Lubomír Mikisek i Václav Gruber. Na konci ještě 

nabídli ukázku knih s prodejem. Fotky na: http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Carpe_diem. 

M. V. (Plzeň, 6. 3. 2008) 

http://www.carpe.cz/
http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Carpe_diem
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* LITERÁRNÍ VEČER V PLZEŇSKÉM DIVADLE DIALOG. Kdo v pátek 7. března 2008 

v 19:00 hodin dostal v Plzni chuť na poezii, mohl se vypravit třeba právě do Divadla Dialog. 

Společnost tam nebyla vůbec špatná. Básníci-hostitelé Jan Sojka a David Charvát uvedli Romana 

Knížete a Jakuba Chrobáka…  

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Roman Kníže jako host Antidivadla: 

     Antidivadlo s hosty v pátek 7. března. Začátek uvedli Honza Sojka a David Charvát. Ten četl z 

fiktivního životopisu francouzského umělce A. Deraina. David Brabec fungoval jako držák nebo 

„držitel“ ilustrací. Koupil jsem si tu knížečku na minulé akci a přečetl, ale slyšet to hlasem autora 

bylo lepší.  Jan Sojka představil novou knihu recenzí Vladimíra Novotného. S Davidem Brabcem (v 

paruce) sehráli krátký rozhovor s „alter egem“ V. Novotného. Předtím ale Brabec vpadl na jeviště 

ještě jako vtipný a zmatený „dealer s  žehličkou“. 

     Ve druhé části s hosty vystoupil známý plzeňský básník Roman Kníže. Obdivuhodně s kolegyní 

přednesl své básně v polštině i češtině. Na konci pořadu uvedl V. Novotný vsetínského kritika a 

básníka Jakuba Chrobáka. Večer byl ještě doplněn hrou na klasickou kytaru. Fotografie na: 

http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Antidivadlo_7308. M. V. (9. 3. 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. 

 
 

* 

LISTOVÁNÍ 
 

VÍTÁME: 

     Prostřednictvím svého dědečka k nám v březnu našla cestu básnířka Hana Černohousová 

(*1985). Žije v Plzni a zde po maturitě na obchodní akademii je posluchačkou pedagogické fakulty 

Západočeské univerzity (oboru dějepis – francouzština). Verše píše už od střední školy. 

Upřednostňuje tradiční formy a líbí se jí zejména hudební složka básní. 

 

     Hana Černohousová 
 

BEZ TÍŽE 
 

Je to tak snadné, 

Prostě žít, 

Jako list spadne 

Skrz mlžný cíp. 

 

Je to tak snadné, 

Dýchat jen tak, 

Jak růže zvadne, 

Jak zpívá pták. 

 

Je to tak snadné, 

Jen tak být, 

Jak moře na dně 

Své perly mít. 

 

Je to tak snadné, 

Dotančit v prach, 

Jak hvězda spadne 

Z vesmírných drah. 

PROMĚNY 
 

Vykvetla v trávě 

Bledá sedmikráska, 

V těžkých mračnech 

Zvadla něčí láska. 

 

Vykvetla v lukách 

Bílá kopretina, 

Jedna láska zvadla, 

Přijde zase jiná. 

 

Vyrostlo v lesích 

Zelené jmelí, 

A co noc rozbila 

Nové slunce stmelí. 
 

 

 

 

  

NOMEN OMEN 
 

Plané květy rosu roní, 

Tak nějak tvé jméno zvoní, 

Vivian… 

 

Pták se lesklým okem dívá, 

Tak nějak tvé jméno zpívá, 

Vivian… 

 

Plané růže hlavy kloní, 

Tak nějak tvé jméno voní, 

Vivian… 

 

Temné lesy v noci sní, 

Tak nějak tvé jméno zní, 

Vivian… 
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     Jaké to je mít staršího „literární“ bratra, by mohl vyprávět Jakub Sivák (*1990). Marek Sivák 

(*1983), autor např. malé asonklubí prózy Hledáme chlapce vhodného věku (2003) šel s námi od 

roku 2001 až do přijetí  do Prahy na studia a zapsal se tu jako člověk svérázného pohledu na svět. 

Také Jakub má smysl pro humor. Píše básně a krátké povídky a také studuje na Gymnáziu Luďka 

Pika. 

 

Jakub Sivák 

 

ÚNIK NA PÁRTY 
 

     Bohužel, jak tomu někdy bývá, zákeřní páni rodičové vám za špatné známky něco zakážou, čili 

udělí takzvaného zaracha. Je vyloženě k vzteku, když zrovna na den, kdy musíte strávit večer doma, 

jste pozváni na párty. Ale člověka mladého a horkokrevného zajisté nezastaví ani tento zákaz. I když 

těsně před únikem ležím v posteli a srdce mi bouchá jak nervózní pošťák na dveře. Buch, buch! Tak 

to přece nevzdám… Plán mám dokonalý jak zemědělci pětiletku, tak doufám, že budu slavit úspěch. 

Konečně! Pokud mě zdání neklame, tak rodiče již spí a já mám tedy jedinečnou šanci pokusit se o 

útěk. Kvapem se obleču. Pravda, moc kvapem to není, když musím rochat ve skříni po tmě a hledat 

něco vyloženě slušivého, nakonec jdu přece na mejdan, ale myslím, že na bojové podmínky to bylo 

přímo bleskem. Jenom doufám, že rodiče nevzbudilo trošku hlasitější zakletí, když jsem nemohl najít 

své oblíbené tričko, ale stane se. Nicméně rada pro příště: posichrovat to práškem na spaní. Tak, 

oblečen. Otevírám okno. Do háje, proč je ten hromosvod tak daleko. Teď tady budu skákat jak 

kamzík na Gerlach. Uf! Sláva, už jsem dole. Moment, beru zpět slovo sláva, zapomněl jsem si 

peněženku. Dodatek slova moment: do prdele!!! Musím se vrátit pro peněženku. Ano, jsem vyloženě 

chytrý, šikovný a talentovaný mladý muž, tedy to dozajista nebude žádný problém. Svými svalnatými 

pažemi se držím hromosvodu. Tři, dva, jedna, odraz, úchop. Pád!!! Sakryš. Tak tohle není fér. Holt 

když se daří, tak se daří. Člověk nejenže má zaracha, ale když už teda uniká ven, tak se musí vrátit 

zpět, a jako by to nestačilo, tak se musí spiknout i počasí, takže celý odpoledne pršelo a ten 

zatracenej hromosvod taky zatraceně klouže. Hlavně zachovat klid. Že ano. Zásada číslo jedna. 

Nádech. Výdech. Tři, dva, jedna, odraz, úchop a pecka!!! Podařilo se. Vyšplhal jsem. Tak už jsem 

v pokoji. Dokonce i brzo nacházím peněženku. Wow nějak jsem se v tej tmě rozkoukal. Tak a můžu 

konečně vyrazit. 

     Hop! Opět venku. A teď rychle, už to začalo. Běžím na tramvaj. Čas kvapí. Prosím, ať už to jede. 

Nasedám do tramvaje. Teď už nic nebrání mému kulturnímu vyžití. Zajisté udělám dojem šviháckým 

oblečením a dokonalým načasováním pozdního příchodu. Jen kdyby mi po zádech nestékaly ty 

čůrky potu. To opravdu není moc sexy. Ale co. Kdyby ty holky věděly, co jsem pro ně všechno 

podstoupil. 

     Ještě tři zastávky. Ještě dvě. Jednu. Vystupuji.  

     Rozhlédnu se po zastávce, kde jsem právě vystoupil, a nadechnu se svěžího nočního smogu 

mísícího se s pachem vařícího se piva. Ano, není nad vůni Plzně. V rohu paneláku bezďák smrdící 

jak žumpa po vánočních hodech močí na barák, ale nad čím bych normálně ohrnul nos a vyslovil 

nesouhlasnou poznámku, teď naprosto ignoruji. Tak ještě najít ten správnej dům. Proč sou ty 

sídliště tak skvěle nepřehledný??? Jako by soudruzi dělali předvoj pořadu bludiště na ČT1. No 

nebudu tu stát jen tak. Zkusím tuhle ulici. 

     Najednou píp. Olálá, mobil. Asi už je po mně sháňka. Klikám na open message. ,,Sorry, ale 

rodiče se vrátili neplánovaně dřív, akce zrušená!!!” 

 

 
 

     Nezapomínejme ale ani na autory dřívější.  

     Už v září se nám připomněli bratři-básníci Filip a Václav Vracovští: Dobrý den, jmenuji se 

Václav Vracovský, možná si vzpomenete na mého bratra Filipa, který píše poezii a před lety byl s 

Vámi v kontaktu. Filip teď po nějaké době zase začal psát, a jelikož mně se také nahromadily nějaké 
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věci, rozhodli jsme se je společně uveřejnit. Udělal jsem proto stránky na adrese 

http://poezie.pillowfight.cz, kde jsme vybrané básně zveřejnili. S přáním hezkého dne Václav 

Vracovský (Plzeň, 12. 9. 2007) 

     A v listopadu nás elektronicky pozdravila „Nahá Godotka“ Kristýna Dušková, nyní už 

Janouchová: Zdravím do Ason-klubu, omlouvám se, že jsem se tak dlouho neozvala. Začnu banálně 

a kýčovitě: práva jsou mrtvá, ať žije literatura! Píšu novou knihu a žiju nový život. Na závěr 

dodávám, že jsem si pořídila blog na www.janouchova.cz, kam pravidelně přispívám. Nehodí se, 

aby autor komentoval svou tvorbu, tudíž se odmlčím. Ať mluví obrazy. Zdravím z noci do noci! 

Kristýna Dušková-Janouchová (Praha, 29. 11. 2007) 

 
* 

OZNÁMENÍ 
 

* STŘEDISKO ZÁPADOČESKÝCH SPISOVATELŮ V NOVÉM SÍDLE.  

 
     Od MILADY VANÍKOVÉ: Vážení a milí, upozorňuji na nové sídlo Střediska západočeských 

spisovatelů: SZS, Amerciká 29 (2. patro),  301 00 Plzeň, tel./fax: 377 235 198, mobil: 721 817 550, 

e-mail: szs@email.cz. Členské záležitosti možno vyřizovat každé pondělí od 14:30 do 16:00 hodin. 

S pozdravem Milada Vaníková (Plzeň, 13. 1. 2008) 

 
 

 
* NOVÝ SCI-FI PORTÁL WWW.VANILI.CZ.  
 
     Od JANA VAVŘIČKY: Dobrý večer. Literatura může mít mnoho podob a jednou z nich je 

žánr science fiction. Zájemce o sci-fi (i všechny ostatní) tímto srdečně zvu na portál www.vanili.cz. 

Na jmenovaném webu naleznete minigalerie sci-fi obrázků, několik SF povídek a jedinečný katalog 

SF odkazů. Děkuji za pozornost. S pozdravem „Svět fantazie nezná hranic!“ se loučí Jan Vavřička 

aneb Vanili - člen Ason-klubu a fandomu The European Science Fiction Society. (Stříbro, 26. 3. 

2008) 
J. V. (*1975) píše prózu zaměřenou zejména na sci-fi, žije ve Stříbře. 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 2. dubna 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na křest básnické sbírky Jana Jelínka Juveniliana. Uvádí 

Vladimír Líbal, hudební doprovod Vilém Stadtherr. 

 

* Ve středu 9. dubna 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (B. Smetany 13) na prezentaci knihy Alexe Koenigsmarka Siromacha. Uvádí Jiří Hlobil. 

 

* Ve středu 9. dubna 2008 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 

2). Radim Kopáč a Josef Schwarz uvádějí Erotickou literaturu (nejen) Francie 18. - 20. století v 

ukázkách, komentářích a filmech. Možná přijde i markýz de Sade! 

 

* V úterý 15. dubna 2008 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (B. Smetany 13) na 

večer s názvem Platón: O kráse. Účinkují Jiří Škoda a Milan Friedl (přednes) a Vojtěch Esterle 

(varhany). 

http://poezie.pillowfight.cz/
file:///E:/As%20Listy/www.janouchova.cz
../../../../Documents%20and%20Settings/kotrousova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK3A/www.vanili.cz
http://www.vanili.cz/
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* V úterý 15. dubna 2008 ve 20:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do Kulturní kavárny Jabloň 

(Plzeň, Krátká 2) na večer povídek, poezie a uvítání malé knížky básní Marka Velebného Mohl by 

to být nejkrásnější večer, kdyby… (2007). Kmotrou knížky Simona Váchalová, hostem Václav 

Engler,  hudební doprovod  písničkář Arnošt Frauenberg z Žebráku.  

 

* Ve středu 16. dubna 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (B. Smetany 13) na Večer Trapsavce. Trampské literáty i hudebníky uvádí Michael Antony. 

 

* Ve dnech 18. – 20. dubna 2008 Vás Simona Váchalová a Lucie Popovičová (CHOFILIS) 

srdečně zvou do Domažlic na festival Chodské poetické jaro. (Uzávěrka přihlášek byla 31. 3. 

2008.). Na programu: V pátek:  od 13:00 hodin setkání účastníků, od 17:00 k dispozici bufet, 

podvečerní ochutnávka v jídelně GJŠB, od 19:00 autorský večer básníka Petra Sojky, od 20:00 

koncert písničkáře Petra Linharta. V sobotu: od 9:00 snídaně v malé jídelně GJŠB, od 10:00 

básňovláček do Trhanova – prezentace autorů I, od 13:00 oběd v trhanovské restauraci U Jána, od 

14:00 „Obrazy vod nás z Chodska“ (vyprávění ředitele Chodského muzea v Domažlicích p. 

Nejdla), od 15:00 prezentace autorů II, od 16:00 Divadelní představení Plzeňanů, od 17:00 návrat 

do Domažlic (TUR BUS) – ubytování, od 18:00 večeře U Kocoura, od 20:30 koncert skupiny 

BONA VIA, od 23:00 kdo chce kam… V neděli: rozloučení, volný program, odjezd. 

 

* V úterý 22. dubna 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (B. Smetany 13) na večer s názvem Svět očima Jana Petránka. Komentáře a povídání. A také 

šansony v podání Dany Matějkové. 
                           

* Ve středu 23. dubna 2008 v 19:00 hodin Vás Knihovna města Plzně a Kruh přátel knižní kultury 

zvou do Polanovy síně KmP (B. Smetany 13) v rámci Roku mezikulturního dialogu na Den Polska. 

Naši severní sousedé pohledem Jindřicha Jiráska, s poezií Romana Knížete a Karly Erbové (v  

interpretaci Ludmily Bednářové), za hudebního doprovodu Jana Šimandla z Konzervatoře Plzeň 

(etudy Fryderika Chopina). Uvádí Jiří Hlobil. 

 

* Ve čtvrtek 24. dubna 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.  

 

* Ve středu 30. dubna 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (B. Smetany 13)  na autorský večer spisovatele, básníka, filosofa a hudebního skladatele 

Karla Pexidra a jeho hostů. 

 

* Ve středu 30. dubna 2008 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 

2) na další večer z cyklu Poezie pod Jabloní. Tentokrát vystoupí mistr jazyka a uhrančivých obrazů, 

děčínský básník a publicista Radek Fridrich spolu s básníkem a kritikem Milanem Šedivým. 

 

* 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 
 

* PŘÍBRAM HANUŠE JELÍNKA 2008. Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje XII. ročník 

literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka. Soutěž je určena dětem a mládeži z celé republiky a 

bude hodnocena ve třech věkových kategoriích: 12 až 15 let, 16 až 19 let a 20 až 23 let. Lze zaslat 

původní, dosud nepublikované práce psané na stroji nebo počítači, z oboru poezie max. 4 básně, 
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z oboru prózy max. 5 stran strojopisu formátu A4. Uzávěrka je 30. dubna 2008. Adresa: Knihovna 

J. Drdy, Libuše Mlčochová, nám. T. G. Masaryka 156, 261 01 Příbram I, e-mail: 

mlcochova@kjd.pb.cz, http://www.kjd.pb.cz. Na každý text uveďte jméno a příjmení autora, datum 

narození, adresu bydliště, případně e-mail. Přihlášením práce do soutěže dává autor zároveň svolení 

k jejímu případnému publikování. Vyhlášení výsledků proběhne pravděpodobně na počátku října 

v rámci Týdne knihoven, nejúspěšnější díla budou tradičně otištěna ve sborníku.  

 

* PISÁLEK 2008. Městská knihovna Klášterec nad Ohří ve spolupráci s Kulturním domem v 

Klášterci nad Ohří vyhlašuje V. ročník literární soutěže Pisálek.  Soutěž je určena dětem i 

dospělým a bude hodnocena ve věkových kategoriích: žáci 13 – 15 let, studenti 16 – 19 let a dospělí 

od 20 let. Lze zaslat poezii (max. 1 báseň) a prózu (max. 3 normostrany A4) na volné téma, psané 

na počítači (výjimečně po telefonické dohodě na psacím stroji). Na každé práci autor uvede jméno a 

příjmení, věk, adresu bydliště, telefon a e-mail. Uzávěrka je 30. dubna 2008 (rozhoduje razítko 

pošty). Zásilku označte heslem „Pisálek 2008“. Adresa: Městská knihovna Klášterec nad Ohří, p. 

o., oddělení pro dospělé, Budovatelská 486,  431 51 Klášterec nad Ohří,  tel.: 474 371 066, e-mail: 

knih.klasterec@svc.cz, http://www.knihovna.klasterecko.cz. Díla lze poslat elektronicky nebo na 

médiu. Texty bude anonymně hodnotit čtyřčlenná porota složená ze zástupců knihovny, města, 

spisovatelů a učitelů češtiny. Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhne v MěK Klášterec nad 

Ohří 12. června 2008. Účastníci budou písemně vyrozuměni. Ceny NEBUDOU ani VÝJIMEČNĚ 

zasílány. ANI na vlastní náklady účastníků soutěže. Zvažte tedy, zda jste ochotni v případě umístění 

se v soutěži přijet na vyhodnocení. 

 

* DLOUHÁ CESTA 2008. Městská knihovna Čelákovice vyhlašuje VI. ročník literární soutěže, 

letos na téma Dlouhá cesta. Soutěž je určena dětem i dospělým a bude hodnocena ve 

věkových kategoriích: děti do 15 let, mládež 15 – 18 let, dospělí. Lze zaslat původní, dosud 

nepublikovanou poezii, prózu (povídku, pohádku, divadelní hru…) a publicistiku (reportáž, 

fejeton, črtu…), o max. rozsahu 10 stran, psané na stroji nebo počítači, na papíře, na disketě, nebo 

e-mailem (do předmětu uveďte: Literární soutěž). Autor na přiloženém listu papíru uvede jméno a 

příjmení, rok narození a kontakt (telefon, e-mail). Účastí v soutěži dává autor souhlas k případnému 

uveřejnění práce.Uzávěrka je 31. května 2008. Adresa: Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 

1092, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 991 515, e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz, 

www.celakovice-mesto.cz/knihovna. Práce bude hodnotit odborná porota. Slavnostní vyhodnocení 

soutěže se uskuteční 9. října 2008 v rámci Týdne knihoven. Vítězné práce budou vystaveny 

v prostorách knihovny a otištěny ve sborníku. 

 

* ČERT VÍ, JAK TO BYLO DÁL 2008. Nadační fond JMP, Literární akademie Josefa 

Škvoreckého v Praze a firma Seco Group a. s., hlavní partner festivalu Jičín - město pohádky 

vyhlašují pod záštitou Mgr.Vlastimila Ježka, generálního ředitele Národní knihovny ČR literární 

soutěž s názvem Čert ví, jak to bylo dál. Úkolem soutěžících je dopsat sci-fi pohádku Jiřího Holuba 

Pekelná cesta:  

     Hermína vyplivala zuby do skleničky, odložila kopyto a pustila se do úklidu.  

     „Do peklíčka, na sékanou, šel mládý róhatec…“ 

     Herda protočil oči v sloup. Už je to zase tady. Jak se má soustředit na řízení, když mu tady ta 

zatracená Hermína takhle kdáká? 

     „Mělá ho rádá důšičká, která přilítla z nébičkááá…“  vyřvávala Hermína a ušmudlaným 

hadrem ještě víc špinila přední sklo vesmírné kotlolodi, která byla z pozemského Pekla vyslána 

hledat novou planetu k obydlení. Co čert nechtěl, Peklo, kde jim bývalo tak dobře, totiž začalo 

vychládat. Když se pekelníkům poprvé nepodařilo narvat hříšníky do kotle, protože se na vodní 

hladině udělala ledová krusta, pochopili, že situace je vážnější, než si dodnes dokázali představit. 

Krizový štáb vybral několik dobrovolníků, kteří vyrazí hledat nové prostory, kam se Peklo postupně 

přestěhuje. A zatímco na zemi, tedy pardón - v podzemí, začal specializační tým praktikovat nové 

mučící metody pro hříšníky, jako třeba bruslení na nožích zaříznutých do nohy, vybraní pekelníci 

mailto:mlcochova@kjd.pb.cz
http://www.knihovna.klasterecko.cz/
mailto:mestska@knihovna.celakovice.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna
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nelenili a v prastaré kotlolodi vyrazili ke hvězdám. Nutno dodat, že Hermínu s sebou nevezli 

dobrovolně. Omylem si tahle stará čertice – špinička (něco jako uklízečka, ale opačně) dávala 

v kotlolodi šlofíka, když došlo k zážehu a loď vyletěla k nebesům. Nečekaný výlet ji těšil, zatímco 

ostatním členů výpravy činila její přítomnost ze života Ráj, což bylo to nejhorší, co se pekelníkovi 

může přihodit. Nejvíc je rozčilovalo její neúnavné vytí  takzvaných „čertovek“…tedy pekelných 

lidových písní. 

     „Herdek knedlik, můžeš přestat ječet jak střelená koza do zátylku? Já se tady snažím 

kormidlovat tenhle starej kotel a to tvoje bejkání mi v tom moc nepomáhá…“ 

     „No jo, porád, jeden už si tady nemůže ani s chutí zablekotat tu svoji…“ huhlala Hermína a 

odšourala se z velitelského můstku někam do útrob rezavého korábu. 

     „Nebezpečí na jižní straně!“ začal zničehonic vyřvávat amplión. „Nepřátelská loď jménem 

Anděla se dostala do našeho ochranného štítu!“ 

     „Čert aby to vzal,“ zaječel Hrouda a strhnul loď, která se o čertí chlup minula s Andělou. 

Dokázal dokonce zahlédnout postavy na nepřátelském velitelském můstku. Všiml si, že jedna z nich 

žongluje se svatozářemi. 

     „Cháska nebeská,“ bručel pro sebe a hledal vhodnou pozici pro případ, že by Anděla útok 

zopakovala. Na můstek se mezitím začali hrnout rohatí členové posádky, většina otlačená a 

rozespalá, byla přeci noc a službu držel Hrouda. 

     „Co se děje?“ ptali se o překot, když Anděla znovu zaútočila.  

     „Držte se!“ zaječel Hrouda, ale tentokrát nebyl tak rychlý jako minule. Lodě do sebe narazily, a 

zatímco  Anděla vesele pokračovala v letu, naprosto neřiditelná kotloloď se valila černočerným 

Vesmírem. 

     „Co budeme dělat?“ zeptal se jeden ze členů posádky. 

     „Už se ten pekelnej kotlík nahááánííí!“ zavylo to za kovovými dveřmi. 

     „Čekat na dvě věci. Za prvý, jestli si nás nepřitáhne nějaká planeta, za druhý,“  vztekle se 

podíval na dveře: „Doufat, že tu starou Mekotu sežere minimálně Vetřelec, hned jak přistaneme.“ 

Loď se najednou prudce zachvěla. „Co se zase děje?“ … (pokračujte)  

 
     Soutěž je určena dětem a mládeži a bude hodnocena ve věkových kategoriích: 9 – 11 let, 12 – 14 

let a 15 – 19 let. Lze zaslat práce v tištěné i elektronické podobě. Zásilku označte v levém horním 

rohu obálky heslem SCI-FI. Autor uvede jméno a příjmení, rok  narození, adresu bydliště a telefon.  

Uzávěrka je 31. května 2008. Adresa: Knihovna Václava Čtvrtka, Denisova 400, 506 01 Jičín, tel.: 

493 532 833, e-mail: knihovna@knihovna.jicin.cz. Texty bude hodnotit odborná porota, která 

z každé kategorie vybere tři vítěze. Ti budou v sobotu 13. září 2008 pozváni k  vyhlášení výsledků a 

převzetí cen. Vítězné práce budou zveřejněny na webových stránkách http://knihovna.jicin.cz, 

www.pohadka.cz  a www.lit.-akad.cz. 

 

* 

LITERÁRNÍ FESTIVALY 

 
* FESTIVAL LITERÁRNÍ VYSOČINA 2008.  
 
     Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Vážené dámy, vážení pánové,  

     dovolujeme si pozvat Vás na VI. ročník festivalu o psaní, literatuře, autorech a inspiraci 

Literární Vysočina 2008. Festival se bude konat od pátku 11. do neděle 13. července t. r. 

v Chotěboři, stejně jako loni v KD Junior. Ubytování jsme pro letošek sjednali v nově opraveném 

internátu Obchodní akademie za jednotnou cenu 150 Kč/osoba/noc. Obchodní akademie  je zhruba 

sto metrů od Junioru, takže orientace i přesuny budou snadnější. Kdo bude chtít bydlet v hotelu 

Vysočina, nocleh si musí domluvit sám. Totéž platí pro další ubytování v Chotěboři a okolí. Do 

internátu OA neplánujeme registraci předběžných placených přihlášek, stačí, když, dubnem 

počínaje, oznámíte účast na adresu  L.soutez@seznam.cz. Nocleh i vstupné se pak platí přímo na 

mailto:knihovna@knihovna.jicin.cz
http://knihovna.jicin.cz/
http://www.pohadka.cz/
http://www.lit.-akad.cz/
mailto:L.soutez@seznam.cz
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místě v Junioru. Další aktuality o festivalu a jeho programu hledejte  průběžně na 

www.zora.bloguje.cz a na http://www.literarnivysocina.cz. Zatím snad můžu prozradit, že pozván je 

Pavel Šrut a i letos by měl přijet Petr Janeček s dalším dílem Černé sanitky. Horká novinka z 

dnešního rána: nad letošní LV převzal záštitu Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a 

petice Senátu. Stránky OA  http://www.oachot.cz, hotel Vysočina http://www.hotelvysocina.cz, KD 

Junior http://www.ddmchotebor.cz. (Praha, 19. 3. 2008) 
- Z. Š. (*1965) je básnířka, prozaička a organizátorka literárního života, žije v Praze a pracuje jako knihovnice 

v Knihovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
  

* NEPIŠTE DO ŠUPLÍKU – VYDEJTE KNIHU ANEB PROJEKT WWW.VERNELAND.EU. 

 
     Od ROMANA ŠTOLFY: Dobrý den, posílám Vám informaci o projektu www.verneland.eu - 

„Nepište do šuplíku - vydejte knihu“. Podpořte prosím rozvoj autorské tvorby. Předejte tuto zprávu 

svým známým! 

     Jednorázový náklad na vydání je 5.000,- Kč. Vydávání knih probíhá v malých nákladech již od 

10 ks prostřednictvím e-shopu. Kdo platí další vydání? Každá Vaše prodaná kniha na 

Verneland.eu. Je to tím, že 60 % z ceny každé Vaší prodané knihy jde na její dotisk. Jako autor a 

majitel autorských práv dostáváte 10 % z ceny. Viz příklad za 200 Kč: 

 

% Kč Popis 

60 % 120 Kč Dotisk knihy 

10 % 20 Kč Autor 

30 % 60 Kč Reklama a Verneland.eu 

100 % 200 Kč Cena knihy 

 

     Autor, který chce vydat knihu, potřebuje: 

- svou publikaci v elektronické podobě (nejlépe formát word, open office, jiný po dohodě) 

- něco o sobě v elektronické podobě (nejlépe formát word, open office, jiný po dohodě) 

- 5.000,-Kč (u sbírky více autorů příslušný podíl) na pokrytí všech nákladů spojených s vydáním 

tištěné knihy zaměřené na text (poezie, próza, učebnice a pod.). Knihy s větším množstvím 

barevných obrázků řešíme individuálně. Dotisk knih zajišťuje VERNELAND.EU. Kniha bude vždy 

skladem. 

     Jak začít:  

     Než se rozhodnete knihu vydat, zaregistrujte se zdarma na www.Verneland.eu. Objednejte si 

zdarma lekci Jak vydat knihu. Najdete zde řadu užitečných informací. Například o vhodném 

programu (Open office – kancelářský balík programů zdarma) a jeho použití. Lekce obsahuje 

základy typografie včetně zajímavých odkazů na toto téma. 

     Můžete využít i možnost vydávat ke každé své knize CD nebo DVD s programy, obrázky, 

zvukovými nebo i filmovými nahrávkami. 

     Vazba knihy je lak nebo lamino. V ceně je i ISBN. To je kvůli zařazení knihy do národního 

registru a také důležitá ochrana před kopírováním. Na Verneland.eu je katalog s e-shopem. I když 

tento projekt funguje teprve krátkou dobu (od 12/2007), tvoří s Verneland.eu již řada zajímavých 

autorů (Melchior Sikora, Mgr. Daniel Sikora, Roman Štolfa, Patricie Valmorová, Stanislav Filip, 

Marie Malíková, Lubomír Čeleda, Vladimír Kyprý, Vladimír Kostiha, Lucie Paceltová, Vladimír 

Matík, Zuzana Kubienová či Lucie Semančíková). Žánr na Verneland.eu je již dnes velmi pestrý. 

Najdete zde poezii i prózu. Příběhy smutné i veselé. Registrací získáte přehled o literárních 

soutěžích, literárních klubech a novinkách z dílny našich autorů. V případě potřeby se obraťte 

http://www.zora.bloguje.cz/
http://www.oachot.cz/
http://www.verneland.eu/
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písemně nebo telefonicky na autora projektu: Roman Štolfa, Slovenská 2892/28, 733 01 Karviná 

Hranice, Česká republika, tel.: (+420) 721 012 222, e-mail: sekretariatcz@program9.info.  

     S pozdravem Roman Štolfa  

  

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ:  O úletech literárních aneb Božský Caesar básníkem, dramatikem, 

                                            řečníkem i gramatikem 

 

     Caesar (100 - 44 př. n. l.), to nebyl jen muž politicky dotahující své historické výroky typu 

„Kostky jsou vrženy“, ani jen ten, kdo se odvážil třeba do egyptské říše s pouhými dvěma legiemi, 

ani jen ten, který klesaje pod ranami dýk ještě si noblesně přehne tógu přes nohy, aby nebyly vidět, 

až bezvládně padne na zem, a ani jen ten, o němž vojáci za gallského triumfu zpívali: „Pozor na 

manželky! Vedem plešatého smilníka./ V Gallii zlato promrhal jsi, jež sis tady vydlužil.“ (Suetonius 

51) 

     U člověka tak workoholického a tak praktického nám může přijít trochu zvláštní, že psal také 

básně. Nebyly to ovšem žádné milostné veršíky. V mládí napsal báseň Oslava Herkulova a 

nemusíme být přezkušenými psychology, abychom za námětem viděli tehdejší mladíkův idol. Pak 

se básnicky rozepsal ještě v roce 45 za posledního pronásledování Pompeiových následovníků: 

během čtyřiadvacetidenní cesty z Říma do Hispánie vznikla báseň Cesta a krátce na to, v době bitvy 

u Mundy, sepsal na jednoho z vůdců protivné strany Catona (Utického) satirický pamflet 

Anticatones. Škoda, že tato díla skončila v nenávratnu, jistě by na Caesara válečníka, politika, 

řečníka a vůbec vážného pána vrhla trochu jiné světlo. Jediný dochovaný tak zůstává Caesarův 

epigram na dramatika Terentia (+ 159 př.n.l.), autora přemnohých komedií: 

 

Menandre poloviční, ty také se k velikým duchům 

řadíš, a docela právem, jak čisté milovník řeči. 

Kéž by pak k jemným tvým dílům se družila komická síla, 

aby se vyrovnala tvá zdatnost Řekům, a tys měl 

podobnou čest, a proto jen neležel beze vší úcty! 

Terentie, jen to mě sužuje, to že ti chybí! 

 

     Caesar se divadlem zabýval nad jiné hodně. Zdá se, že oproti suchopárnějšímu, avšak stylově 

vybroušenému Terentiovi dával přednost mimu, tj. klasické římské, značně se hrubé pouliční frašce 

blížící komedii. Roku 46 př. n. l. dokonce soudcoval klání skladatelů mimu; nad šedesátiletým 

proslulým skladatelem mimů Labeliem tehdy zvítězil mladý a pohledný propuštěný otrok (Caesar 

prý příliš utrácel za „zvlášť urostlé a hlaďounké otroky“, jak píše Suetonius, 47). Byl jím Publius 

Syrus, dodnes známý svými okřídlenými výroky. Při takové náklonnosti komedii je stěží uvěřitelné, 

že sám se pokusil o opačný dramatický útvar. Caesarova tragédie se jmenovala Oedipus (látku si 

vybavíme ze zpracování Sofokleova - Král Oidipús), a protože ji dnes neznáme, můžeme se jen 

domýšlet, zda byla výrazem snahy, aby i latinská literatura měla své „velké drama“, či prostě jen 

domácím cvičením z literatury-slohu. 

     Caesar byl totiž mužem, který v situaci, kdy mu v Římě počátek jeho politické kariéry zrovna 

jistě nevycházel, než by se bezhlavě rval o úřad, raději odejel na Rhodos k proslulému Apollóniu 

Molónovi, aby studoval: řečnictví bylo pro něho stejným klíčem k politické úspěšnosti jako intriky 

či legie za zády. Stal se přívržencem „střízlivého“ attického stylu, který si na rozdíl od stylu 

asijského nelibuje v nabubřelostech (tumores - doslova „nádorech“, tj. obrovských rétorských 

figurách), ale pěstuje uměřený vkus (elegantia). Caesar dosáhne svého osobitého stylu 

kompromisním pojetím: na vhodných místech užívá specifických rétorických postupů (ornamenta, 

tj. nižších figur). Žádná z jeho řečí se nedochovala, jen jeho současník Sallustius (+ 34 př. n. l.) 
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použije jednu, jistě upravenou řeč ve svém spise Catilinovo spiknutí: Caesar mluví v senátě o trestu 

pro Catilinu, který usiloval o státní převrat (citujeme z prostřed řeči): 

 

„…Otcové a přísedící, co je dovoleno jednomu, není dovoleno druhému. Kdo žije 

v ústraní, může v hněvu chybovat a málokdo se to doví, jeho pověsti a štěstí 

nemůže nic uškodit. Avšak pokud někdo tráví svůj život výkonem svrchované moci, 

je neustále všem na očích. Ti, kterým osud nejvíc přeje, mají nejmenší volnost 

jednání; nesmějí propadat ani záporným, ani kladným citům, a už vůbec ne hněvu. 

Co se u jiných nazývá hněv, to je u vládnoucích pýcha a krutost. Já osobně si, 

otcové a přísedící, myslím, že za hrůzné činy spiklenců není žádný druh mučení 

dostatečný. Ale většina lidí si pamatuje jen to, co se přihodilo naposledy, 

zapomenou na jejich zločiny, které tomu předcházely, a budou zeširoka rozebírat 

jen následný trest, pokud bude příliš přísný….“ 

 

     Za jeho stylem se skrývá především přepečlivá volba jazykových prostředků, volba preferující 

přirozenost, stručnost, střízlivost oproštěnou od archaismů či barbarismů, volba, jejímž kritériem 

mu byla dle alexandrijské gramatické školy „analogie“, tj. logický řád jazyka. Jde tedy o volbu 

zcela racionální (!), což se dnešnímu spisovateli musí zdát velmi zvláštní, už jen z toho důvodu, jak 

může autor volbou prostředků bez emocí tolik emocí vyvolat. Caesar dokonce napsal celý 

jazykovědný spis! Své dvě knihy pojednání O analogii píše cestou přes Alpy, když se roku 54 vrací 

do Gallie k vojsku (zasněžené průsmyky, Hannibalova noční můra, zřejmě Caesara vědecky 

inspirovaly!). Tahle gramatika se nám bohužel dochovala jen v nečetných zlomcích, a tak nevíme, 

jakým způsobem po vzoru analogie vtěsnával latinu do přísných norem a pravidel (což je dnes 

v gramatice neodmyslitelné). Každopádně prý poprvé načrtl „moderní“ systém latinské mluvnice. 

Kdo ví, nakolik si vážil právě tohoto ze svých mnoha prvenství?  

 

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

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

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* MAREK VELEBNÝ: „Až i já, až i ty…“ Markéty Irové: 
     Týden po svátku zamilovaných se mladá autorka odhodlala představit svou prvotinu vydanou 

v kamenném nakladatelství. Ačkoli kniha jako taková byla hotová již před rokem. Byl to záměr, 

technické dolaďování,  anebo snaha, aby knížka uzrála jako dobré víno? 

     Už na straně devět, ve třetí básni, autorka vybalila asi největší kalibr sbírky v básni začínající 

větou: „V přestrojení za kapku deště/ se vkrádám do tvých úst.“ Skvělé metafory této kratší básně 

jsou plně v souladu s fantazií. Čtenář není na pochybách, že avízované téma knížky -  láska, je 

opravdu hlavním motivem. A to, že tato báseň vyznívá smyslně a eroticky, snad není potřeba 

zdůrazňovat. Na straně 11 v básni „O noci“ se ukazuje motiv „pavučiny snů“, který se bude ještě 

dále objevovat. Zaujalo mne mluvení „zapálené rudé svíce“. Strana 12, nejsem příznivcem 

vázaného verše, ale zde mi tolik nevadí: „Vím však, že mi hrozně scházíš,/ když pár nocí vynecháš.“ 

Touha a fascinace láskou je u autorky velmi silná. V krátké básni „Erotická“ je erotika spíše 

zahalena a nejen v náznacích. Verš: Zahalená/ do stínu jeho těla“ je velmi chytrý a říká vše. Na 

straně 18 se vrací motiv pavučiny: „Křehčí než vlákna pavoučí byla pouta,/ jimiž nás osud spojil.“ 

Zde se spíše jedná o motiv rozchodu, neboť vlákna pout lásky byla slabá a následuje verš: „Při 

prvním záchvěvu emocí/ jsme je sundali…“ Smutek a krvavé šrámy na duši odhaluje autorka na 

straně 24 v básni „Bez tebe“ veršem: „Jed, cos mi plivnul k nohám/ mne ochromil.“ Milenec se zde 

změnil v zlého hada či jiné monstrum, které dští jed. Pěknou metaforou a oslavou mládí jsou zde 

slova: „Křídla moje/ sotva dorostlá/ k bezpečnému rozletu…“ Na straně 40 báseň z dříve vydané 



 12 

malé knížky: „Zachumlám do kapesníku/ střípky marných nadějí.“ Pragmaticky své „marné 

naděje“ zabalí, odhodí, zbaví se jich, následuje útěk a pak let za další výzvou života. Na straně 42 

báseň „Ad fontes“, která také byla uvedena již v malé knížce: „…ke studánce mládí./ Zpiju se tam 

do němoty - “ Autorka hlásá svou mladost, chuť do života. Tyto básně mne hodně zaujaly již 

v malých knížkách autorky. Ke konci sbírky na straně 47: „…Nikomu na světě nepoví,/ jak uklouzl 

na slupce od srdce/ v domnění, že dnes se promění/ na statisíce zítřků…“ a „Po čem teď šplhat do 

nebe?“ Motiv štěstí, či neštěstí? Strana 48, metafora o čase, o jeho pomíjivosti, kdy by chtěla 

autorka zastavit čas a prožívat šťastné chvíle napořád: „…písek z vrchní části hodin/ všechen až na 

dvě tři zrna/ vymizel.“ Strana 49, krátká báseň „Sběratel stesků“, možná by nezaujala, ale ti, co 

vědí o spletitých cestičkách lásky, pochopí hlubší smysl v motivech: zapomenout, zmuchlat, zavřít 

do láhve a pustit po řece. Autorka chce vytěsnit temné myšlenky a zkušenosti. 

     Ačkoliv autorka předjímala, že kniha bude o lásce, láskách, není to jen o štěstí. Jako v dřívějších 

autorčiných malých knížkách jsou básně spíše smutné, ptající se po smyslu života s někdy až 

plamennými výkřiky k spravedlnosti, bohu, životu, lásce, citu jako takovému nebo milenci, ať už je 

opojena jeho láskou, nebo bolestně zasažena rozchodem. Autorka používá většinou vázaný verš. 

Někde to nevadí, ale většinou se pak básně jeví příliš juvenilními a mají pak v sobě určitý naivní 

pohled. Ale ve srovnání s jinými autory jsou většinou její básně relativně dobře srozumitelné. Láska 

jako motiv je srozumitelná. Není tu používáno moc symboliky, která by nebyla pochopitelná. 

K básním se může člověk vracet a stále se z nich  něco nového dozvědět o do tajemství zahalené 

duši autorky. Kniha ukazuje pocity mladé ženy, fascinované láskou, i zklamané. Jak autorka sama 

řekla: „Lásky jsou šťastné spíše na začátku…“ Erotiku ale v knížce skoro nenajdete. V názvu jedné 

básně nebo skrytou v básni „Chtělo by to“: „…do sopečného chřtánu,/ do horlavé lávy./ Ještě 

jednou plout/ mezi bójkami Náruživých moří…“  

     Snad trocha kritiky nebo dobrá rada a postřehy: Strana 15, báseň „Chce se mi…“, někdy 

opakování slov přidá na dynamičnosti, ale zde: „a nepadat, a nepadat…/ …a nevadat, a nevadat“  

se mi nejeví jako úplně šťastné. Další básně jako např.: „Za světel svatozáře…“, „Míle“, „1/2 

láska“, „Nezáměrně, ale přece…“, „Pavučiny“, „Peklo“, „Přetržená šňůra perel“, „Kam se 

kroky…“, „Finále“ používají někdy až moc vázaný verš. Jak jsem uvedl, ukazuje to spíš na určitou 

juvenilitu nebo mi jejich smysl, význam není plně jasný, oproti veršům a básním uvedeným 

v hlavním odstavci viz výše. Pokud bych věděl o konkrétních pocitech nebo inspiracích autorky 

k těmto básním, snad bych více odhalil jejich ideový základ. 

     Kniha byla vydána v počtu 1000 výtisků. Což je dost na prvotinu v poezii, která bývá spíše v 

menším nákladu. To je i názor Petera Mišáka z literární dílny na Sklabinském hradě na Mapoji 

2003. Nejsem profesionální kritik, neoplývám Šaldovou holí… Marek V. (Plzeň, 9. 3. 2008) 
 

* MAREK VELEBNÝ: Líbilo se mi na bílých stránkách: 

     Jako obvykle mne zaujala rubrika „O putování“ Luboše Vinše s příspěvkem s názvem „Anabáze 

fotografická“. Jeho vtipné povídky se mi tak lehce čtou. Čtu je i vícekrát. Také si v nich 

podtrhávám. Tato povídka mi byla hodně blízká také jako fotografovi. Také próza Heleny Veselé 

„Mistr, Markétka a ...“ se mi líbila. Příběh jako ze života. Jejímu hrdinovi Mr. Scannerovi rozumím 

velmi dobře. Pěkné. (Plzeň, 13. 3. 2008) 

 

 
      

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 4. 2008. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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