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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních 
Čech. Ročník XVII, 2008, letos Listy č. 5 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 134) z 28. 4. Stran 12, 

náklad 550 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 5/2008 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 
******************************************************************************** 

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, 

ale jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti 

dělají ze žluté barvy slunce. 
  

(Pablo Picasso) 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

     Nejmenovaná média přinesla zaručenou zprávu, že s přechodem na letní čas klesá dojivost krav 
až o 16 %. Aby to tak mělo vliv také na výkonnost spisovatelů?!  
 

     V březnovém Hostinci měsíčníku Host 3/08 se na s. 92 objevily hned tři krátké básně Václava 

Englera (*1977) z Rokycan. Redaktor rubriky Radek Fridrich pak na nich v komentáři ocenil 
lexikální střídmost, návraty do dětství, sebereflexi a smutek občas říznutý vtipem… 
     V poslední březnový den k nám dorazila doporučená zásilka od prozaika Vojtěcha Němce 
(*1983) z Chebu. Zda to, co obsahovala, se jednou stane doporučenou četbou, ukáže čas. Útlou 
černou knížku s názvem Uroboros aneb Stylistické cvičení nedouka aneb Kniha o všem a o ničem si 
autor vydal vlastním nákladem a sám navrhl i obálku. 
     Ve středu 9. dubna se v Praze udělovaly ceny nejlepším dětským knihám uplynulého roku. 
Patnáctý ročník ankety SUK – Čteme všichni přinesl úspěch i plzeňskému autorovi známému pod 
pseudonymem Vhrsti (*1975). Jeho vůbec první autorská kniha Už se nebojím tmy, vydaná v Praze 
v Mladé frontě, získala Cenu učitelů za přínos k dětskému čtenářství. Vhrsti ocenění převzal na 
slavnostním ceremoniálu u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy v historické budově 
Památníku národního písemnictví na Strahově (ale delegace dětí z Městské knihovny v Rokycanech 
se s ním bohužel ani nestihla vyfotit). 
     Ve čtvrtek 24. dubna se v Plzni nečekaně objevil básník Milan Šedivý! A Milan Čechura prý 
dostal k vyplnění přihlášku do velké Obce spisovatelů! 
     V pátek 25. dubna ve 14:00 hodin u stánku L 401 nakladatelství NAVA na 14. mezinárodním 
knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha podepisoval Ivo Fencl (*1964) svou knihu 

http://www.bookworld.cz/cz/menu/uvodni-informace/
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Zabiju Putina v Karlových Varech (2007). (Předem nám hlásil: „Ozbrojen nebudu, bylo by to 
zbytečné!“) 
     Něco však přece jen NEBYLO. Ve středu 9. dubna ve 20:00 se v Kulturní kavárně Jabloň měl 
konat zajímavý literární večer. Pražský kritik a publicista Radim Kopáč zde společně s Josefem 
Schwarzem měl plzeňskému publiku představit jeden díl z připraveného cyklu Literatura z periferie 
- Erotická literatura (Francouzská erotická literatura 18. – 20. století vs. současní čeští autoři). 
Plzeň však této nabídky (až na dva diváky) nevyužila. Dobře jí tak! Příště si na to bude muset zajet 
daleko. Například 14. května 2008 se pořad opakuje v Českém centru Praha… 
      

 
 
* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JADRANU. Nejen návštěvnost 
literárních pořadů v poslední době potvrzuje, že Plzeň prochází jistou proměnou. Nabídka čtení, 
knižních prezentací, posezení a dalších aktivit ještě trvá, ale přestává už být po nich poptávka. Ve 
čtvrtek 27. března 2008 v 18:00 hodin jsme se v Jadranu – Mediterranée sešli čtyři… Milan 

Čechura, Lubomír Mikisek, Helena Šlesingerová… Omluvila se Irena Velichová – v sobotu na 
ni čekalo další kolo talentových přijímacích zkoušek. Byla to smůla - právě ten večer ji totiž mezi 
námi hledal pan Alois Šabatka - organizátor kulturních pořadů. Danielu Mikešovi, který měl dorazit 
až později, jsme pak poslali SMS, že je nás málo a že jsme skončili… Mluvilo se o ledasčems, řeči 
to byly vpravdě literární, na většinu těch informací však Luboš Mikisek uvalil embargo – dozvíte se 
je, až přijde čas. Zatím smíme jen prozradit, že se v červenci chystáme na festival Literární 
Vysočina do Chotěboře. (Oba pánové slíbili, že tentokrát se už určitě budou aktivně seznamovat 
s literáty a literátkami ostatních klubů…) 
 
* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JADRANU PODRUHÉ. Ve čtvrtek 
24. dubna 2008 v 18:00 hodin (v době 21. ročníku festivalu českých filmů Finále) to pak nebylo o 
nic lepší. Marek Velebný, Milan Čechura a velmi nachlazená Helena Šlesingerová probrali 
témata, jak skloubit rodinu, zaměstnání a psaní, jak moc si vážit členství v Obci spisovatelů, zda 
zaplatit, či nikoli za vydání své vlastní knihy… Marek si z podařeného večera na chvíli odskočil do 
Divadla Dialog na představení s Danielem Mikešem Podařený večírek a zase se k nám potom vrátil. 
Milan nás pozval na tradiční doubraveckou pouť u příležitosti svátku svatého Jiří - nejenom na 
kolotoč, ale na koláče a na návštěvu! SMS od Mileny Písačkové, poslanou v 9:11, že po tréninku 
jede k nám, jsme si přečetli až za půl hodiny už doma. A ona naši odpověď právě ve chvíli, kdy 
vkročila do Jadranu. Smůla! Těšila se a měla s sebou i foťák… 

 
* JUVENILIANA JANA JELÍNKA V POLANOVĚ SÍNI. Ve středu 2. dubna 2008 v 19:00 
hodin vítali v Polanově síni Knihovny města Plzně na svět básnickou prvotinu Jana Jelínka (*1947) 
Juveniliana (Pro libris 2007). Hosté se sjeli prý ze dvou krajů! Večerem netradičně provázel Vladimír 
Líbal, hudbou doprovázel Vilém Stadtherr. Věrný zpravodaj Marek Velebný tentokrát poslal „jenom“ 
vstupenku do své veřejné fotogalerie: http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Janjelinek.  
 
* MAREK VELEBNÝ VÍTAL SVOU SBÍRKU V JABLONI. Pro uvítání malé knížky veršů 
Mohl by to být nejkrásnější večer, kdyby… (Ason-klub 2007) si autor Marek Velebný (*1970) 
vybral úterý 15. dubna 2008 ve 20:00 hodin. V plzeňské Kulturní kavárně Jabloň mu kmotrou byla 
Simona Váchalová, hosty pak rokycanský literát a spolužák Václav Engler a písničkář Arnošt 
Frauenberg z Žebráku. Fotografoval Marek sám. Hezký článek s titulkem Marek Velebný křtil 
v Jabloni napsala „pro konkurenci“ Markéta Irová (viz Plzeňský deník, r. XVII, 2008, č. 96 z 23. 
4., s. 27.)  

 
* CHODSKÉ POETICKÉ JARO. O víkendu 18. - 20. dubna 2008 se v Domažlicích uskutečnil 
už III. ročník tradičního literárního setkání Chodské poetické jaro. Pořadatelky Simona Váchalová 
a Lucie Popovičová netrpělivě v pátek očekávaly účastníky z Čech i ze Slovenska v penzionu 
Family. 
 

http://www.nava.cz/index.php?ID=164
http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Janjelinek
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     Od MARKA VELEBNÉHO: Chopoj 2008 (pátek 18. dubna): 
     V krásném slunečném poledni jsem se ze zpožděného rychlíku sešel na domažlickém nádraží 
např. s Dalim, Peťkou a Marcelkou a odvedl jsem je do penzionu Family, kde čekala Simona. 
Ukázala nám krásný penzion, kde jsme měli bydlet. Někteří se šli následně občerstvit nebo 
odpočívat. Program začal po 17:00 hod. v jídelně gymnázia rautem a setkáním. Honza Sojka počkal 
se svým čtením na prezidenta klubu Mädokýš Matheje, který dorazil něco po 19:00 hod. Uskutečnil 
se slavnostní stisk rukou prezidenta Matheje s jeho veličenstvem králem řehečského panství 
Václavem V. Král Václav přicestoval se svým bodyguardem Prochorem. Marcelka předala Simoně 
putovního Rumcajs - jako štafetu literárního setkání. Po oficiálním uvítání organizátorek Simony a 
Lucky představil Martin Zajíček fundovaně osobu Jana Sojky, který četl ze svých knih. Pro Sojku 
bylo prostředí domažlického gymnázia ke čtení nové, ale zhostil se ho vcelku bez problémů. Já 
s Luckou, Prochorem i Vaškem Konopem jsme fotili, Václav pořádal improvizovaný workshop na 
téma příprava a zalévání kávy. Okolo 20:00 hod. začal avizovaný koncert písničkáře Petra 
Linharta, který předvedl spoustu písní na texty s tematikou krajiny Sudet z alba „Sudéty“. Mezi 
posluchači panovalo až nábožné ticho. Koncert se líbil, možnou slabinou mohla být jen přílišná 
monotematičnost písní nebo natažená doba koncertu. Začal jsem pociťovat, že můj boj s chřipkou či 
virózou ještě úplně neskončil, a vydal jsem se zklamaně vlakem večer domů. Fotografie z pátečního 
večera: http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Chopoj2008. M. V. (Plzeň, 20. 4. 2008) 

- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije 

v Plzni, naposledy byl zaměstnán v pekárně Intersparu. 
 

* 

LISTOVÁNÍ 
VÍTÁME: 
     V letošním roce Ason-klub vyhledalo už devět nových autorů! Přímo v měsíci dubnu byli čtyři. 
Ačkoliv literární nadání a taky žánrová zaměření jsou u různých autorů pochopitelně různá, všechna 
ta nová setkání byla příjemným zážitkem. 
     Například Adéla Kašparová (*1990) studuje v rámci VOŠ a SPŠE v Plzni technické lyceum. 
Píše lyrické básně s množstvím přirovnání a obrazů. Nikoho nepřekvapí, že taky maluje. Vyzařuje 
z ní naléhavost a zaujetí pro poezii. 
 

Adéla Kašparová 
 

LETNÍ VÍTR INSPIRACE 
 

Teplý vítr si hraje s cípem Tvé košile, 
jakoby to byla plachetnice v Egejském moři. 
Hraje si s pramenem Tvých vlasů, 
jakoby král havranů chtěl vzletět 
a rozepjal černá křídla, černá 
jako bezednost Tvých očí. 
 

Po spoustě prázdných pohledů 
jsme upřeli ten nejprázdnější, 
každý v jiné paralele. 
Po spoustě prázdných slov, 
co patří k všednosti, 
bylo řečeno něco víc, 
co zavání nepochopitelnem 
a třpytí se jako stříbro na pomníku. 
 

Chtěla bych být tím teplým větrem, 
větrem, co chladí horké líce 
a občas i slzy usuší, 

větrem, co velkou moc v sobě tuší, 
však nezanechá po sobě více, 
než jen kouzlo pomíjivé, 
ale krásné, 
jako pohlazení teplé dlaně. 

 

 
 
TEN SVĚT JE STEJNĚ PITOMEJ… 
 

… a není proč a není zač 
a není k čemu hledat si nač 
 

Nemáme komu říct proč, 
není koho zeptat se oč! 
 

Skončí rozmluva němá, 
až někdo řekne: 
„To budoucnost nemá!“ 
 

A odpověď se otázce vzdá, 
až jednou smysl to dá! 
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     Ladislav Jandík (*1992) je dosud žákem 9. třídy 13. základní školy v Plzni, Habrmannově 
ulici. Píše prózu, nejraději s detektivní záplatkou. Spolu s bratrancem Janem Kristem je autorem už 
několika detektivek – malých knížek na žlutém papíře. Každý titul té edice (Cantervillský zabiják, 
Vraždící turista, Pohřeb strýce Lucase aj.) sice existuje jen v jediném výtisku, zato se doslova 
hemží postavami s cizími jmény…  
 

Ladislav Jandík 
 

(ÚRYVEK Z PRÓZY) 
 
     …Jaroslav Baron čekal na terase na Marca Goldiho asi deset minut. Celou dobu přemýšlel, zda 
mu to opravdu stojí za to. Zda by nebylo jednodušší to všem říct, hlavně Elišce, avšak jeho ješitnost 
a hrdost mu to nedovolovala. 
     Když se poručík konečně vynořil z prosklených dveří, Baron hned spustil: „Co po mně chcete? 
Není lepší na to, co se před lety stalo, raději zapomenout?“ 
     „Když mi za to dostatečně zaplatíte, zapomenu rád,“ zasípal podivným hlasem Goldi, 
„koneckonců, vždyť za to, co jste mi udělal, Barone, si vlastně malé odškodnění zaslou... zaslou...“ 
     „Je vám něco, Goldi?“ polekal se výrazu v poručíkově tváři Baron. 
     „To bude tím, že jsem právě měl nepříjemný roz... rozhovor,“ zachroptěl ten, „nic víc...“ 
     Pak se poručík Marco Goldi beze slova zhroutil na zem. Pozlacená hlavice jeho hole zadrnčela o 
bílé dlaždice terasy, a ty se záhy zalily krví... 
 
     …Terasa byla krátce po smrti poručíka Goldiho plná v záři baterek a lamp se pohybujících těl. 
Byli tu snad všichni lidé z ostrova, jen paní Youngová, které každý pohyb činil nevýslovné potíže, 
zůstala ve svém pokoji a Doug Corten k ní musel nahoru pořád běhat s nejčerstvějšími 
informacemi. 
     Byla zavolána policie a lékař. Jak však oznámil detektiv Kaunic, Marcu Goldimu už nebylo 
pomoci. „Pojďme se radši posadit do jídelny,“ navrhl, když se zvedl od mrtvoly, „tady stejně 
nejsme nic platní.“ 
     Všichni tedy opustili terasu, až na něho. Kaunic se ještě jednou rozhlédl po zemi, zda mu nic 
důležitého neušlo. Leželo tam Goldiho tělo, jeho hůl a ještě... 
     Sebral ze země zmačkaný list papíru. Rozložil jej a zarovnal, jak to jen šlo. 
     Byla to snad třicet let stará, černobílá fotografie, ze které na něho vážně hleděl sotva dvacetiletý 
muž. Fotografie byla roztržená v půli a vzadu Kaunic našel napsáno několik vybledlých slov: 
 
     Můj milovaný. Býval jsi tak krásný a pořád budeš. Vždy tě budu nosit ve svém srdci. 
 

     A pod tím bylo nově připsáno: 
 

     Tohle je za tebe, drahoušku. Za nás. 
 
     V jídelně sedělo kolem stolu mlčky deset lidí, každý kradmo pozoroval ty ostatní. Zároveň s 
Kaunicem vešel i Doug, vracející se od Lourene Youngové.  
     „Paní Youngová chce přijít dolů,“ oznámil siru Edgwarovi, „myslím, že by mi měl Christian 
pomoci dostat ji se schodů.“ 
     A tak oba vyrazili. 
     „Je mi vás líto, Marci,“ oslovila soucitně vdovu Goldiovou Helga Humeová, „musíte teď být 
velmi silná.“ 
     Marcelle si jí však nevšímala, s nastevřenými ústy se houpala zepředu dozadu na židli a něco si 
tiše mumlala. 
     Najednou Jaroslav Baron vyskočil rázně ze žide a začal přecházet nervózně po místnosti. Náhle 
se zastavil, zhluboka se nadechl a postavil se čelem k ostatním. 
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     „Nejsem vrah,“ zvolal nahlas, skoro křičel, „nejsem! Asi jste všichni poznali, že jak jsem přijel, 

poznal jsem v poručíku Goldim někoho ze své minulosti... přesněji řečeno, poručíka Marca 

Goldiho, se kterým jsme bojovali před mnoha lety ve Vietnamu.“ 

     „To je všechno?“ podivil se Kaunic. 

     „Ne...“ zarazil se Baron, ale záhy pokračoval: „Jak všichni víte, poručík Goldi si z Vietnamu 

odnesl zranění v podobě zmrzačené nohy. Do kolena jej trefila kulka. Nevypálil ji však nepřítel, 

ale... já.“ 

     „Vy jste se ho pokusil zabít?“ zvolal zděšeně Chavanov. 

     „Ne!“ křikl na něho Baron, „byla to... nehoda.“ 

     „Takže jste s tou puškou nebo čím dělal pitomosti a trefil jste Marca do nohy.“ 

     „V podstatě... ano,“ sklopil Baron studem oči a sedl si zase vedle manželky. 

     „Jsem ráda, že jsi nám to řekl,“ zašeptala mu do ucha sladce Ela, „jsi tak statečný, Járo.“ 

     „A co ta vaše schůzka na terase?“ zeptal se Kaunic, „co to mělo být?“ 

     „Kaunici!“ okřikla ho rozčileně Kiki, „přece si nemyslíte, že by Baron...“ 

     „Poslal mi vzkaz,“ vytáhl Baron z kapsy zmačkaný papír, „že se sejdeme večer na terase a 

promluvíme si o tom. Přišel jsem a nějakou chvíli na něho čekal. Když přišel, vypadal tak nějak... 

jako by ho bolela ta jeho noha,“ uvažoval Baron, „řekl bych, že sám nevěděl, co se s ním děje. Řekl, 

že mu musím za mlčení zaplatit a že přede mnou s někým vedl nějaký nepříjemný rozhovor, a pak... 

skácel se jako špalek.“ 

     Baronovi se očividně poté, co vyšlo jeho tajemství najevo, ulevilo a dostával se do svého 

obvyklého rozpoložení. 

     V tu chvíli Doug a Christian přivedli Lourene Youngovou.  

     Stařenka mohla chodit většinou sama, pokud na ni zrovna nepřišlo její revma, jako toho večera. 

Přesto se odhodlala sejít dolů, neboť si nemohla nechat ujít být přímo v centru dění. Posadili ji do 

židle, a zatímco Milliére odběhl zase na molo vyhlížet policii, Doug šel na zaměstnavatelův příkaz 

připravit pro všechny trochu kávy. 

     „Teda, to moje revma je dnes opravdu silné,“ zaúpěla paní Youngová, „ani si nebudu moci 

plést. To je ale škoda. Helgo, vy už máte ten úžasný svetr hotový?“ 

     „Cože?“ vytrhla se slečna Humeová ze zamyšlení, „och, kdepak, paní Youngová, zdaleka ne. 

Ještě mi to bude pár dní trvat.“ 

     „Mně ty moje ponožky taky,“ usmála se Lourene, „tentokrát dělám červené s oranžovými 

proužky.“ 

     „To vaše revma a ty vaše ponožky, Lourene!“ zasmála se Mada, „nic víc, hehehe, než že pletete 

ponožky a máte revma, chocho, o vás vlastně ani nevíme, hahaha! A to sem jezdíte už patnáct let!“ 

     „Milá Madeleine, vždyť o mně už ni jiného ani vědět nemusíte,“ usmála se paní Youngová, 

„jsem jenom malá stařenka, která miluje moře a tenhle rozkošný ostrov. Jste moje nová rodina.“ 

     „Jste v pořádku, Iris?“ zvolal náhle sir Edgware. Paní Theová byla sinalá v obličeji, držela se 

za hlavu pronikavě vzlykala. 

     „Edgware, šíleně mě bolí hlava,“ řekla plačtivě, „to z toho rozruchu kolem... Prosím, 

doprovoďte mě do pokoje, Edgware. Prosím.“ 

     „Ovšem,“ vstal ze židle Hilton a oba opustili jídelnu. 

     „Tomu bych nevěřila, kdybych to neviděla,“ pravila manželovi Eliška, „taková silná žena a 

takhle se sesype!“ 

     „Třeba není tak silná, jak vypadá,“ napadlo barona. Rozhlédl se po místnosti a spatřil samé 

zasmušilé, vyděšené obličeje. Jen Mada Hiltonová se neustále vesele chichitala. Rozhodl se odvést 

jejich myšlenky od mrtvého Goldiho a začal vyprávět historku o tom, jak v Peru vyhladil se svojí 

jednotkou celý indiánský kmen. 

     „A svoji jednotku jste jistě vyhladil taky, že Barone?“ ušklíbl se zlomyslně Kaunic a uražený 

Baron zase zmlkl. 

     „Asi budu zvracet,“ vypískl náhle princ Chavanov a odběhl na toaletu. Pak se objevil ve dveřích 

sir Hilton a oznámil jim: „Policie dorazila.“ 
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* Ve čtvrtek 1. května 2008 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 
2) na Čítání lidu. Členové divadla MY a studenti Gymnázia Františka Křižíka v Plzni čtou z 
beletrie, kterou můžete aktuálně najít na pultech knihkupectví. 
 

* V sobotu 3. května 2008 v 19:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) 
na večer s názvem Defenestrace. Poezie, texty, řeči Petra Lišky. Hosty Blanka Luňáková, Anny 
Maršáková - Schimmerová, hudebně to „obkrouží“ Saša Kirilov. 
 

* Ve středu 7. května 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury u příležitosti Slavností 
Svobody zve do Polanovy síně Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na prezentaci publikace 
Jiřího Fanty Univerzita.  
 

* Ve středu 14. května 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KmP (B. Smetany 13) na druhý večer z cyklu Hrady a zámky – Chyše. Připravili a uvádějí Ing. 
Karel Drhovský a prof. Viktor Viktora. 
 

* V pondělí 19. května 2008 v 19:00 hodin Vás soubor AMCETH Plzeňské neprofesionální scény 
zve do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na představení hry ...hele, nech toho, komedii o 
problémech lásky moderních mladých žen. V režii Františka Zatloukala hrají: Irena Velichová, 
Daniel Mikeš, František Zatloukal, Martina Šimánková, Edita Jarošíková, Barbora Formanová, 
Tereza Zatloukalová, Marek Velebný, Kryštof Valdman, Miroslav Herejk a  Roman Gerhát. 
 

* V úterý 20. května 2008 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (B. Smetany 13) na 
Píseň písní Šalomounových, v překladu J. A. Komenského a A. Fleka, úvod s textem z Bible 
kralické, s doprovodem hebrejských nápěvů. Účinkují Monika Žáková a Alfred Strejček. 
 

* V úterý 20. května 2008 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. s. 
(tel.: 376 312 877, e-mail: hifiklub-klatovy@pcse.cz, www.hifiklub.uhlava.cz) za podpory 
Ministerstva kultury ČR a Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem 
Otisk Chudenicka v kultuře regionu. Připravil a uvádí Karel Mráz. Poetická zastavení v krajině 
nabídne a minulostí i současností Chudenicka provede filmový dokument. - Ve dnech konání 
pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Přítomnost, Magazín Klubu Vltava, Týdeník 
Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj. 
 

* Ve středu 21. května 2008 v 16:30 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů ve 
spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni zve do Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na literární 
pořad s názvem Plzeňské toulání. Když počasí dovolí, uskuteční se po širým nebem na dvorku, 
jinak v obvyklých prostorách galerie. Měly by zaznít texty poezie a krátké prózy zaměřené na Plzeň 
v podání západočeských spisovatelů. 
 

* Ve středu 21. května 2008 v 17:00 hodin Vás Knihovny města Plzně zve do Polanovy síně (B. 
Smetany 13) na pořad s názvem Den Slovenska – Hašek a Slovensko.  Besedu na téma knihy Igora 

Váleka Hašek na Slovensku moderuje Peter Lipták (Obec Slovákov v ČR). 
 

* Ve středu 21. května 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KmP (B. Smetany 13) na Večer Konzervatoře.  Své studenty s interpretací hudební i literární uvádí 
Blanka Hejtmánková. 
 

* V úterý 27. května 2008 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) 
na další večer z cyklu Poezie pod Jabloní. Tentokrát opět Irena Dousková, Kateřina Kašáková a 
Nikola Brasko. Známá autorka (nejen) novel Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák v jednom večeru 
s nadějí plzeňské poezie, to vše zabaleno do hudby Nikoly Braska. 
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* Ve středu 28. května 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KmP (B. Smetany 13) na prezentaci publikace Vladimíra Bernáška Šlapací ponorka. Autora uvádí 
Miroslav Morávek (nakladatelství Koniáš). 
 

* Ve čtvrtek 29. května 2008 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 
pro děti a mládež (B. Smetany 13, 1. patro) na další Knihofon - veřejné čtení do mikrofonu s dětmi a 
pro děti.  
 

* Ve čtvrtek 29. května 2008 v 19:00 hodin Vás soubor AMCETH Plzeňské neprofesionální 
scény zve do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na představení hry ...hele, nech toho, 
komedii o problémech lásky moderních mladých žen. V režii Františka Zatloukala hrají: Irena 

Velichová, Daniel Mikeš, František Zatloukal, Martina Šimánková, Edita Jarošíková, Barbora 
Formanová, Tereza Zatloukalová, Marek Velebný, Kryštof Valdman, Miroslav Herejk a  Roman 
Gerhát. 
 

* Ve dnech 30. – 31. května 2008 (pátek – sobota) Vás Irena Velichová a Daniel Mikeš srdečně 
zvou do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na dalších Svobodných 24 hodin. Nonstop 
hapenning svobodného projevu letos na podporu Běloruska. Během 24 hodin vystoupí Ester 
Kočičková a Lubomír Nohavica, Bohdan Bláhovec, Hugo Paczolt, David A. Šakal, taneční skupina 
NoTa, The Graves, Antidivadlo a mnoho dalších… Např. Labyrint – Jan Cempírek, Vhrsti, Taťjána 
Krchovová, Milan Čechura, Martina Šimánková, Marek Velebný, Lucie Koutná, Pavla Přesličková, 
Kašička, Jana Štilipová, Radka Prokopová, Jiří Č. Ulrich, František Zatloukal, Markéta Irová, 
Simona Váchalová, Martin Kantora, Vlaďka Brčáková, Kryštof Valdman, Edita Jarošíková, 
Barbora Formanová, Boženka, Petr Kučera, Mathej Tomka, Alexander Dattii, Roman Štolfa, Lucie 
Farárová, Vladimír Novotný, Kateřina Koželužková aj., možná přijde i Malina?  
 

* Až do 31. května 2008 Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. s. zve do předsálí 
klubovny ve Vrchlického sadech na výstavu s názvem Minulost stále živá…?! Rok 1968. Unikátní 
dobové dokumenty o statečném postoji československých spisovatelů jsou přístupné veřejnosti při 
všech pořadech Hifiklubu.  
 

* Ve středu 4. června 2008 v 19:00 hodin Vás Knihovna města Plzně ve spolupráci se Společností 
přátel Itálie zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) na Italský večer/ La sera italiana. Zajímavosti 
nejen ze života a tvorby Umberta Eca. Přednáší Kateřina Strnadová, hudební doprovod studenti 
Konzervatoře v Plzni. 
 

* Společné posezení mladých a nezavedených autorů západních Čech a jejich přátel, které se 
obvykle koná koncem měsíce ve stylové restauraci Jadran - Mediterranée (Plzeň, Smetanovy sady 
3, naproti Divadlu J. K. Tyla), bylo z důvodu velkého množství literárních akcí v uvažovaném 

týdnu posunuto až na červen.  
 

* 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 
 

* LIDÉ KOLEM NÁS 2008. Knihovna města Plzně, p. o. vyhlašuje u příležitosti Svátku sousedů 
literární soutěž s názvem Lidé kolem nás. - Svátek sousedů se slaví 30. května od roku 1999 
z podnětu bývalého starosty 17. pařížského obvodu Atanase Périfana a v České republice se k němu 
letos připojujeme potřetí. Vznikl proto, aby se překonávaly vzájemné bariéry a vytvořila se 
přátelství mezi těmi, kteří žijí ve stejném domě, ulici nebo čtvrti, zkrátka aby lidé ze sousedství měli 
k sobě blíž než jen na pozdrav „Dobrý den“ na schodišti. – Není to úplně Váš případ? Znáte někoho 
ze sousedství, kdo Vám dělá život příjemnějším? Někoho, o kom byste chtěli ostatním vyprávět? 
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Máte kamaráda ze stejné ulice, povídáte si rádi s paní sousedkou, chodíte se dívat ke strejdovi od 
vedle do dílny? Napište o něm, o vašem vztahu… - Soutěž je otevřena všem autorům bez ohledu na 
věk. Lze poslat příspěvky libovolného rozsahu a formy. Autor uvede jméno a příjmení, věk, 
kontaktní adresu, telefon nebo e-mail. Uzávěrka je 12. května 2008. Adresa: Knihovna města 
Plzně, Obvodní knihovna Doubravka, Masarykova 75, 312 00 Plzeň, tel.: 377 262 400, e-mail: 
doubravka@plzen.eu, http://www.kmp.plzen-city.cz, www.knihomol.wz.cz. Vyhlášení výsledků 
proběhne ve středu 28. 5. 2008 odpoledne v OK Doubravka. Oceněné práce budou zveřejněny na 
internetových stránkách knihovny a v tištěném sborníčku. 
 

* CENA BOHUMILA POLANA 2008. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni a Obec 
spisovatelů vyhlašují VIII. ročník literární soutěže o Cenu Bohumila Polana. Cena je udělována 
jednou ročně za významné dílo spjaté se západními Čechami tematicky nebo osobností tvůrce 
a je dotována částkou 30.000,- Kč. Lze přihlásit knihy poezie i prózy vydané v roce 2007 v řádném 
nakladatelství (nikoliv tedy soukromá vydání či rukopisy). Soutěž se netýká literatury faktu či 
vědecké literatury. Návrhy může podávat kdokoli – sami autoři, občanská sdružení, nakladatelství 
či kulturní instituce. Uzávěrka je 31. května 2008. Knihy min. ve třech exemplářích posílejte na 
adresu: Středisko západočeských spisovatelů, Americká 29, 301 00 Plzeň; tel./fax: 377 235 198; 
mobil 721 817 550 (sekretářka Milada Vaníková). Zaslané výtisky se nevracejí. O vítězi rozhodne 
odborná porota složená ze zástupců Obce spisovatelů, PEN klubu, Střediska západočeských 
spisovatelů a literárních kritiků. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v souvislosti se Dnem 
poezie 21. listopadu 2008. 
 

* VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÉPE ANEB ZÁŽITKY Z CEST 2008. Knihovna města Mladá 
Boleslav vyhlašuje další ročník literární soutěže Všude dobře, doma nejlépe aneb Zážitky z cest. 
Soutěž je určena všem autorům, kteří nejsou profesionálními spisovateli nebo novináři, a bude 
hodnocena v kategoriích: děti 10 – 15 let, mládež 15 – 18 let a dospělí. Lze zaslat původní, dosud 
nepublikované práce o max. rozsahu 2 strany A4, buď v tištěné podobě, nebo elektronicky (ve 
formátu DOC nebo RTF). Každá práce musí být označena jménem a příjmením autora, datem 
narození, povoláním a adresou. Připojte rovněž písemný souhlas se zařazením osobních údajů do 
databáze soutěžících. Uzávěrka je 31. května 2008. Adresa: Knihovna města Mladá Boleslav, 
Václava Klementa 1229, 293 23 Mladá Boleslav, tel.: 326 328 256-7, fax: 326 328 259, e-mail: 
knihovna@kmmb.cz, http://www.kmmb.cz. Texty bude hodnotit odborná porota – vyhrazuje si právo 
případně všechny ceny neudělit. Vybrané práce budou otištěny ve sborníku, na jehož křtu 7. října 
2008 budou předány ceny vítězům.    
 

* SEIFERTOVY KRALUPY 2008. Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje na památku národního 
umělce - básníka Jaroslava Seiferta (*1901 - †1986), laureáta Nobelovy ceny za literaturu, jehož 
ostatky jsou uloženy na tamním hřbitově, XIII. ročník festivalu poezie a přednesu Seifertovy 

Kralupy a zároveň také vyhlašují stejnojmennou autorskou literární soutěž. Soutěž je určena všem 
občanům ČR bez omezení věku, probíhá ve dvou věkových kategoriích: 14 až 18 let (dovršených 
do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i 
cykly, podmínkou je zaslat max. 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů na 
stroji nebo počítači ve čtyřech exemplářích, jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je 
anonymní. Práce nesmějí být podepsané ani jinak označené, do neporušené zalepené obálky vložte 
čtvrtou kopii, připojte jméno a příjmení, datum a místo narození, adresu bydliště, název a adresu 
školy či zaměstnavatele. Uzávěrka je 8. června 2008. Adresa: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, 
„Seifertovy Kralupy“, k rukám M. Náhlovské, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou, e-
mail: nahlovska@mestokralupy.cz, http://www.mestokralupy.cz/Mesto/Instituce/Kultura/Seifertovy-
Kralupy/Default.aspx, tel.: 315 739 803. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu Seifertovy 
Kralupy ve dnech 19. – 20. září 2008. Vítězné práce budou odměněny finančně, z nejlepších prací 
bude vydán sborník Slavík nezpívá špatně.  
 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O BUŘINKU RADY VACÁTKA 2008. Nakladatelství J&M Písek ve 
spolupráci s Asociací autorů detektivní a dobrodružné literatury (AIEP) vyhlašuje literární soutěž O 

mailto:doubravka@plzen.eu
http://www.kmp.plzen-city.cz/
http://www.knihomol.wz.cz/
mailto:knihovna@kmmb.cz
mailto:nahlovska@mestokralupy.cz
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buřinku rady Vacátka. Soutěž je určena všem autorům. Lze zaslat původní, dosud nepublikovanou 
povídku s detektivní nebo kriminalistickou zápletkou, psanou na počítači, o max. rozsahu 15 
stran (tj. 30 řádků na stránku, 60 úhozů na řádek). Podmínkou je, aby se děj povídky odehrával 
kdekoliv v Jihočeském kraji a v povídce se musí objevit v nějaké podobě město Písek. Autor uvede 
jméno a příjmení, kontaktní adresu a e-mail. Práce je třeba zaslat jednou v tištěné a jednou v 
digitální podobě (na disketě, CD apod.). Uzávěrka je 15. června 2008. Adresa: Nakladatelství 
J&M, Alšova 1733, Box 184, 397 01 Písek, www.mvcr.cz/detektiv, www.jm-pisek.cz/burinka.html. 
Každý soutěžící obdrží potvrzení o přijetí povídky do soutěže na svůj e-mail. Texty budou 
posuzovány porotou složenou ze zástupů odborné i laické veřejnosti. Tři nejlepší díla budou 
vyhlášena na říjnovém zasedání AIEP v Písku. Nejúspěšnější získá finanční odměnu ve výši 5.000,- 
Kč, autoři na druhém a třetím místě dostanou věcnou cenu. Tři vítězné a další vybrané povídky 
budou připraveny ke knižnímu vydání a každý z uveřejněných autorů obdrží autorský výtisk. 
 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ POLABSKÉHO KNIŽNÍHO VELETRHU 2008. Výstaviště Lysá 
nad Labem vyhlašuje u příležitosti V. ročníku Polabského knižního veletrhu, který se uskuteční ve 
dnech 4. – 7. září 2008,  literární soutěž na téma Humor. Soutěž je určena dětem i dospělým a 
bude hodnocena ve věkových kategoriích: děti do 15 let, studenti středních škol do 18 let a dospělí 
nad 18 let. Lze poslat poezii (bez omezení rozsahu) a minipovídku (o max. rozsahu 4.000 znaků 
bez mezer, tj. cca 1,5 strany textu při velikosti písma 14). Jeden autor může přihlásit max. 3 práce. 
Na každé autor uvede jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, případně telefon a e-mail. Uzávěrka 

je 25. června 2008. Adresa: Výstaviště Lysá nad Labem, Jan Řehounek, Masarykova 1727, 289 22 
Lysá nad Labem, e-mail: rehounek@vll.cz (do předmětu: Literární soutěž Humor), 
http://www.vll.cz. Texty bude hodnotit odborná porota, v každé věkové skupině budou uděleny 3 
ceny. Ocenění autoři budou pozváni na slavnostní vyhodnocení a veřejné čtení, které se uskuteční v 
neděli 7. září 2008. 

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ:  Úlet Marka Tullia Cicerona aneb Pozor na jazyk i na ruce 
 

     Imperátor Cicero (106-43 př. n. l.) byl politikem, spisovatelem, filozofem, ale především 
řečníkem. Živil se jako řečník na soudu, obhajoval či obžalovával různé osoby, které toho měly 
zapotřebí, což bylo povolání spojené tehdy asi s podobným nebezpečím jako je i dnes. Pak ale – 
s růstem své kariéry – se stal řečníkem politickým. To je i v současnosti spojeno s ohrožením 
daleko větším, ale přece jen nejde o uťaté ruce zavěšené vprostřed náměstí. 
 

     Ty s tou svou býčí šíjí, s těmi svými boky, s tou svou gladiátorskou tuhostí celého těla jsi 
při Hippiově svatbě vypil tolik vína, že jsi ještě druhý den musil zvracet před zraky římského 
lidu. Byl to hnus dívat se na to a poslouchat to. I kdyby se ti to bylo stalo během hostiny  
s těmi tvými pověstnými obrovskými poháry, i tenkrát by to musil každý považovat za něco 
nechutného, tentokrát však ve shromáždění římského národa při výkonu veřejné funkce velitel 
jízdy, u něhož je už pouhé říhnutí považováno za neslušné, pozvracel kusy jídla páchnoucími 
po víně svůj oblek i celý tribunál…. (Cic. In Anton. II.25) 
 

     Tak tohle prosím řečník v Římě směl, zvláště ve filipice, tj. útočné politické řeči ke 
zdiskreditování protivníka. Marcus Antonius, ano, ten Antonius, který se pasoval za Caesarova 
nástupce v Římě i u Kleopatry v Egyptě, se obával velikého politického vlivu starého Cicerona, 
věčného obhájce republiky proti jakékoli osobní moci, a tak s ním vyvolal spor – veřejně přečetl 
Ciceronův dopis s radami určenými Antoniovi a v řeči jej politicky okořenil. Cicero se sice nemohl 
s Antoniem rovnat co do pohledného vzhledu, oba se mohli rovnat tak jedině touhou po moci 
(Antonius však toužil vládnout sám, zatímco Cicero z republikánských úřadů), ovšem Antonius se 
nemohl rovnat Ciceronovi v řečnictví. To vyžaduje historicko-politické i řečnické znalosti, svižné 
myšlení i řečnické ztvárnění, což Antonius postrádal. Co ovšem nepostrádal, byla moc… 
     Cicero byl pověstný svou kousavou ironií, kterou používal i mimo řečnickou tribunu, kam podle 
tehdejšího mínění patřila. Ve své filipice nazývá Antonia postupně lupičem, nevzdělancem, 

http://www.mvcr.cz/detektiv
http://www.jm-pisek.cz/burinka.html
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ničemou, hlupákem, drzounem, hráčem v kostky, pijanem, smilníkem i děvkou, člověkem 
nezmužilým až zbabělým. A přitom jak velice se musí držet zpět ten, kdo si stěžuje na Marca 
Antonia a chce se vyhnout urážkám! (II. 3) 
 

     Oblékl sis mužskou tógu a okamžitě jsi z ní učinil tógu ženskou. Nejprve jsi byl holka pro 
všechny, za pevnou taxu, a ne malou, avšak brzy zasáhl Curio… Nikdy nebyl žádný otrok 
koupený pro rozkoš tak v pánově moci, jako jsi byl ty v moci Curionově. Kolikrát tě jeho otec 
dal vyhodit z domu, kolikrát postavil hlídače, abys nepřekročil práh, ale ty jsi tam pod 
ochranou noci lezl přes střechu, protože tě pobízel chtíč a nutil výdělek. (II.18) 
 

     Ačkoli by bývalo bylo těžké pro takto zostuzeného Antonia dál pohodlně ovládat senát a lid 
římský, možná by to Ciceronovi ještě prošlo: k moci totiž právě dopomohl mladému Octavianovi 
(rozuměj budoucímu císaři Augustovi). Jenže Cicero, který kdysi jako konzul (odtud tedy doživotní 
titul imperátor) zachránil republiku před spiknutím vedoucím k diktatuře, vzal na sebe úkol 
doživotního ochránce římské republiky proti jejím uchvatitelům. A jeho hrozby nemusely zůstat 
plané, vždyť Catilinu tehdy zničil! 
 

     Ale mezi nesčetnými ranami, které zasadil (Caesar – pozn. aut.) republice, je alespoň 
jedna věc dobrá: římský národ se už naučil, kolik komu může věřit… O tom neuvažuješ a to 
nechápeš, že statečným mužům stačí, když se naučili, jak je to krásné zabít tyrana, přihlížíme-
li k činu, jak je to vítané, přihlížíme-li k dobrodiní, a jak je to slavné, přihlížíme-li k pověsti. 
Či snad tebe lidé snesou, ačkoli jeho snést nemohli? Poběhnou k takovému dílu o závod, to mi 
věř, a nebudou čekat na loudavou příležitost…(II.46) 
 

     Bránil jsem republiku v mladších letech, neopustím ji jako stařec. Nebál jsem se mečů 
Catilinových, neleknu se tvých. (II.46) 
 

     Když v závěru řeči používal Cicero tuhle paralelu „těžkého kalibru“, jistě netušil, jak blízko je 
pravdy. Octavianus proti všem předpokladům uzavřel s Antioniem (a ještě Lepidem) triumvirát, 
rozdělili si moc v říši a každý za to chtěl něčí smrt. Antonius měl na prvním místě v seznamu právě 
Cicerona a Octavianus jej obětoval. Cicero se o situaci dozvěděl a rozhodl se uprchnout do 
Makedonie k Brutovi. Dlouho však váhal. 
 

      Když ho (vraha, centuriona Herennia – pozn. aut.) Cicero zpozoroval, poručil otrokům, 
aby postavili nosítka. Sám se pak podle svého zvyku levou rukou chytil za bradu a upřeně se 
díval na vrahy, zanedbaný a zarostlý, s obličejem utýraným starostmi… Byl zabit ranou do 
šíje, jak se vykláněl z nosítek, stár čtyřiašedesát let. Jak měl nařízeno od Antonia, uťal vrah 
hlavu a ruce, jimiž napsal filipické řeči… Hlavu a ruce dal (Antonius) upevnit nad lodními 
zobany na řečništi jako hrůznou podívanou pro Římany, kteří věřili, že vidí ne obličej 
Ciceronův, ale obraz duše Antoniovy. (Plútarchos, Srovnávací životopisy, Cicero 48,49) 

 

     Když žil Caesar, byl Cicero jeho stejně zavilým politickým protivníkem, dokonce ve válce byl 
v Pompeiově vojsku a vítěz Caesar mu – jak měl ve zvyku u poražených nepřátel – velkoryse 
odpustil. Jenže každý mocipán není Caesar.  
 

- 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. 
 

 
 

* AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 
     Od JIŘÍHO KOLÁŘE: Se zájmem si přečetl příspěvek paní Ilony Gruberové v č. 2 letošního 
Plže na s. 11 a 12 Slavné výroky antické. Alespoň z části si zde oživil některé z těch okřídlených vět, 
jež uvízly kdesi v polozapomenuté hemisféře mozku z dávných dob latiny. Protože jsem příspěvek 
četl pozorně, nemohl jsem bez povšimnutí přehlédnout chybu, která se patrně tiskovým 
nedopatřením do textu dostala. Onen proslulý výrok Veni, vidi, vici řekl a vzkázal do Říma skutečně 
G. J. Caesar. Nikoli však po vítězné bitvě u Zamy, nýbrž u Zely r. 47 před n. l. Bitvu u Zely v malé 
Asii svedl Caesar, když se vracel ze severní Afriky, kde mimo jiné vyřídil záležitosti nástupnictví na 
ptolemájovský trůn ve prospěch Kleopatry. U Zely zvítězil hladce nad Farnakem, synem krále 



 11 

Mithridata, vládcem Parthské říše na Bosporu, kteřížto oba panovníci již dříve znepokojovali 
Římany častými vojenskými nájezdy. 
     Bitva u Zamy v severní Africe se odehrála zhruba o 150 let dříve, přesněji r. 202 před. n. l. a 
vybojoval ji pro Římany vítězně nad jejich odvěkým nepřítelem Kartágem konzul a generál 
(čtyřiadvacetiletý!) Publius Cornelius Scipio, jenž si po této vítězné bitvě dal ke svému jménu 
přídomek Africanus. Poraženým Kartagincům tehdy nevelel nikdo menší než slavný Hanibal, který 
už dříve připravil Římanům na jejich vlastní půdě řadu porážek. „Hanibal ante portas“ se stalo pro 
Římany na dlouho černou můrou. Po drtivém vítězství Římanů u Zamy byla mocenská a námořní 
moc Kartaga jako tradičního nepřítele Říma trvale zlomena a Kartaginci se museli podrobit 
římskému diktátu. Stalo se tak ve druhé válce punské. K definitivní likvidaci, vyplenění a zapálení 
Kartága došlo až ve třetí válce punské. Tak se konečně naplnil další ze slavných výroků, kterým 
proslul senátor Porcius Cato: „Celerem autem censeo Carthaginem esse delendam. – Ostatně mám  
za to, že Kartágo musí být zničeno.“ 
     To vše paní profesorka Gruberová jistě ví. Názvy obou bitev Zamy – Zely jsou si natolik 
podobné, že k záměně mohlo dojít čistě tiskovou chybou. Za experta na antickou historii se 
nepovažuji, jen v dávných časech mládí jsem se o některé úseky antických dějin zajímal a rád o nich 
četl. Jiří Kolář (Sušice, 2. 4. 2008) 

- J. K. (*1935) píše povídky, fejetony, hudební recenze, poezii a pohádky. Žije v Sušici, kde učí na hudební škole. 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

 

* VLADIMÍR NOVOTNÝ: Ad barevné bříško, č. 4, s. 1, Nebylo: 
     Tak máš svatou pravdu, milý Davide, že několik svazků veršů Jar. Vrchlického, vydání z počátku 
20. století, nemělo či nemá velkou hodnotu, ale formulace či suma  „snad do 1.000 Kč“ jest velmi 
obskurní. Takováto vydání bývají v antikvariátech prodávána v ceně od deseti nanejvýš do padesáti 
Kč, jsou-li v nějaké ořízce atp., nejběžnější cena je kol dvacetikoruny. Tudíž buď bylo  těch svazků 
ne několik, ale k padesáti, pak to mohlo být v ouhrnu k tisícovce, anebo, což je mnohem 
pravděpodobnější, nechodíš vpravdě zhola, příteli, do antikvariátů. Líbí se mi, že si zloděj nevšiml 
peněz, v antikvariátě jest však zapotřebí si všímati cen! Doporučuji k nahlédnutí plzeňské antíky ve 
středu města a  v nich usilovné pátrání po Vrchlických: ke koupi jeho sbírky vesměs už neberou 
vůbec! Vl. Novotný (Praha, 2. 4. 2008) 

 

* MAREK VELEBNÝ: Vernisáž v ZOO aneb Jak jsem si připil s Venezuelským chargé d 
Affaires: Ve středu 23. 4. jsem se jako pozvaný účastnil vernisáže výstavy fotografií na téma 
přírody Venezuely s názvem „Křišťálové oči“. Vyfotil jsem pana chargé d Affaires Luise Gerónimo 
Sotillo Mendeze, připil jsem si s ním. Dal mi svoji navštívenku, za kterou jsem stylově poděkoval 
„grazia“. Na fotografiích jsem zachytil s členy velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuely i 
paní básnířku Gerzanicovou, která byla zástupkyní některé z organizujících stran, snad Matice 
Čech, Moravy a Slezska. Foto: http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Vernisaz_zoo (Plzeň, 23. 
4. 2008) 
 

* VHRSTI: Svět knihy mýma očima: 
     V Průmyslovém paláci právě zahlazují stopy po letošním Světě knihy a já přemýšlím, nakolik byl 
jiný než předchozí ročníky a nakolik jsem jiný já. Zatímco dřív jsem trávil většinu času zběsilým 
pobíháním po jednotlivých přednáškách, diskusích a workshopech, setkáváním s pozoruhodnými 
lidmi a pochopitelně i zuřivým listováním v nových knihách, letos jsem byl mnohem klidnější. Sám 
nedokážu říct, jestli to bylo tím, že pro mě organizátoři přichystali pro letošek málo atraktivní 
program (čím by se asi dala překonat loňská komiksová smršť?), nebo jsem se od minula změnil. 
Zkrátka: Nekritického knižního nadšence s extatickými stavy letos vystřídal docela poklidný 
konzument, který si mezi nejrůznějšími programy dovolí i procházku ve Stromovce a nerušené 
popíjení vína na střeše stánku Mladé fronty. No, dobře, k tomu nakonec nedošlo. 

Ve čtvrtek mě Holešovice poprvé přivítaly delikátní novinkou – všudypřítomnými cedulemi o 
tom, že tu smí parkovat pouze majitelé jakýchsi residenčních karet, což si vesničan nemůže přeložit 

http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Vernisaz_zoo
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jinak než: „Milý cizinče, odtáhni a už se nevracej, my tě tady nechceme.“ Ano, měl bych číst aspoň 
občas noviny, abych pak nebyl tolik zklamaný. 

Svůj program jsem zahájil v Literární kavárně na přednášce Může knihkupec přežít 
v globalizovaném světě? Přežil jsem celkem bez úhony rozprávění Francoise Dubruille z EBF o 
tom, jak bezvadné organizaci šéfuje, a potěšil se postřehy a názory šéfa Evropské federace 
knihkupců Johna McNamee. Zkušenosti z práce v jeho vlastním irském knihkupectví byly o mnoho 
tříd zajímavější než sklouzávání do oficiálních frází o instituci, již přijel reprezentovat. 

O dvě hodiny později se mi v Komorním sále zatočila hlava z přednášky Jiřího Srstky o 
problematice vyjednávání autorských práv se zahraničními partnery, ať už jde o import nebo 
export. 

V pátek jsem byl zvědavý na Javiera Celayu, který měl přednášet o vlivu nových technologií na 
čtenářské zvyky. Možná ten člověk nakonec dorazil, ale já jsem na něj po půlhodině marného čekání 
zanevřel a šel se podívat do Literární kavárny na kulatý stůl s literárními publicisty. I tenhle nápad 
jsem si měl zjevně lépe promyslet. Čtveřice španělských kritiků a spisovatelů nudila svými 
informačně prázdnými, sebestřednými monology, trochu poslouchat se dali Peruánec Jorge 
Benavides a Mexičan Pérez Gay. Zástupci českých médií Alice Horáčková z MF Dnes a Ondřej 
Horák z Lidovek, když se náhodou dostali ke slovu, mluvili stručně a věcně. Paradoxně právě do 
nich se pustil zanícený divák zjevně nespokojený s kvalitou české literární kritiky, čímž se na závěr 
postaral alespoň o trochu vzrušení v klimbajícím sále (myslím, že jsem fakt na chvilku usnul). 

Odpoledne jsem se příjemně pobavil v Literární kavárně nad aforismy a epigramy, zejména 
brilantního Miroslava Huptycha: „Kdo v životě nic nepohnojí, ten také nemá právo očekávat 
slušnou úrodu.“ Jan Vodňanský stačil během telefonování rozdat ceny vítězům studentské soutěže – 
Jakub Sluka: „Škola je jako kanalizace, dlouhá a na hovno.“ 

Zbytek pátečního odpoledne už jsem trávil bloumáním po stáncích, zejména těch zahraničních. 
V sobotu mě kolega bloger Goldflam přiměl na své dílně tvůrčího psaní načrtnout pohádku o 

drakovi, který znemožnil provoz pražského metra (to máte za to parkování). V Literárním sále pak 
celkem zajímavě porozprávěl Jordi Serra i Fabra o svých pozoruhodných aktivitách. Hned po něm 
jsem běžel na další workshop, který tentokrát vedla Daniela Fischerová. Dlužno dodat, že pořady, 
které organizovala Škvoreckého Literární akademie (včetně zmiňovaných dílen) patřily k tomu 
nejlepšímu, co mě na letošním Světě knihy potkalo. 

Když jsem se už mezi stánky začal nudit, zabrousil jsem do Velkého sálu ve střední hale na 
představení knížky Emila Hakla Let čarodějnice. To jsem si moc nepomohl. Přestože se skupinka 
mistrových fanoušků docela dobře bavila, v odpoledním sluníčku jsem zase málem usnul. 

Večerní diskusi Bulvár vs. seriózní média a pravděpodobně i spoustu jiných pořadů v celém 
Průmyslovém paláci pak znemožnil tzv. Pěvecký večírek wlastenců, kteří si svůj skromný program 
v malém oddělení PEN klubu nazvučili tak, že jakákoliv jiná zesilovací technika v širokém okolí 
neměla šanci. Na odchodu z Výstaviště si tak všichni dobrovolní i nedobrovolní účastníci večírku 
wlastenců (i s dojímajícím se Ludvíkem Vaculíkem) notovali, jak plzeňská věž převyšuje kopce a 
další vypalovačky. 

V neděli jsem se podíval na všechna tři představení Mladé fronty ke knížkám Ryba z Havaje, 
Komisař Vrťapka a Tři tucty bajek. A přitom jsem si stačil nakoupit knížky za několik tisíc korun 
(zejména od Baobabu, Meandru a na stáncích zahraničních vystavovatelů ve střední hale). A rychle 
jsem uháněl domů, abych se vám mohl co nejdřív pochlubit se svými zážitky. 

Takhle vypadá neléčená závislost na čtenářích… 
- [V. (*1975) je prozaik, ilustrátor, komiksový kreslíř a scénárista, žije v Plzni. 

Tento text vyšel také na autorově blogu na Aktuálně.cz – http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vhrsti.php. 

 
 

      

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 5. 2008. Těšíme se na Vaše příspěvky! 
******************************************************************************** 

KONTAKT: Ason-klub o. s. při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 
tel.: 378 038 221, 378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

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

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vhrsti.php
http://www.kmp.plzen-city.cz/

