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

Čech. Ročník XVII, 2008, letos Listy č. 6 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 135) z 28. 5. Stran 12, 
náklad 550 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 6/2008 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Jen dobrý autor ví, jak špatně píše. 
  

(Leonid Nikolajevič Andrejev) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

      
     Duben se překlopil v květen docela svátečně… U příležitosti svátku svatého Jiří Ason-klub 

vyslal v neděli 27. dubna dvoučlennou delegaci na tradiční doubraveckou pouť. Úkolem bylo 

ověřit, zda v praxi platí přísloví Bez práce nejsou koláče. Lucie Koutná a Marek Velebný to pro 

nás udělali na návštěvě u Milana Čechury, kde ani trochu nepracovali, a přece koláče dostali! 

(Důkaz na http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Umilana?authkey=N_9xnWBLup0.) 

     Západní Čechy zabodovaly v soutěži Hořovice Václava Hraběte! Irena Velichová získala třetí 

místo za poezii a v novinách s ní následně vyšel rozhovor (12. května 2008 v regionální mutaci 

Mladé fronty Dnes). Nám dosud neznámé Veronika Bradová z Plzně a Michaela Schwarzová 

z Karlových Varů byly v kategorii prózy oceněny mezi sedmi autory bez pořadí. Redakce časopisu 

Host pak udělila Zvláštní cenu za poezii Plzeňanu Lukáši Weishäuplovi.  

     U příležitosti životního výročí básnířky Karly Erbové Středisko západočeských spisovatelů 

alespoň v užším kruhu posedělo 6. května v prostorách na Americké třídě.  

     Marek Velebný po dvou letech opět navštívil přátele v Tunisku a napsal o tom povídání na 

www.cajirna.cz. Jeho záznamy nebyly o literatuře, fotografie ovšem ano. Vezl si s sebou do pouště 

březnové číslo Plže a zachytil pak měsíčník v rukou zvědavých Tunisanů, pod palmovými 

slunečníky a na polici mezi domácí, bohatě zlacenou arabskou literaturou.  

     Ve čtvrtek 22. května 2008 uspořádala Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje pro zdejší 

knihovníky seminář na téma Komiks, jak ho (ještě) neznáte. Odborníci na slovo vzatí, Tomáš Hibi 

Matějíček a Karel Jerie, brilantně obeznámili přítomné s historií i současností komiksu. A když pak 

nasedali do autobusu, ještě jsme se jich stihli zeptat: „Co kdyby se byl v publiku někdo zajímal, 

znáte-li nějakého komiksového autora z našeho regionu - kromě Vhrstiho?“ Odpověď byla taková: 

„Nó, to by nás dostali do úzkých.“ 

http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Umilana?authkey=N_9xnWBLup0
http://www.cajirna.cz/
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* FRIDRICH SE ŠEDIVÝM A POEZIÍ POD JABLONÍ.  Ve středu 30. dubna 2008 ve 20:00 

hodin uvedla plzeňská Kulturní kavárna Jabloň další díl cyklu Poezie pod Jabloní – tentokrát 

představila „mistra jazyka a uhrančivých obrazů“, děčínského básníka a publicistu Radka 

Fridricha spolu s asonklubím básníkem a kritikem Milanem Šedivým… 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Severočeská filipojakubská noc aneb Fridrich a Šedivý pod 

Jabloní: Večer 30. dubna před tzv. filipojakubskou nocí byl v Jabloni další večer „Poezie pod 

Jabloní“ s  Radkem Fridrichem z Děčína a Milanem Šedivým. V předvečer 1. máje, kdy měl být 

každý políben pod rozkvetou třešní, asi všichni odjeli nebo si zvolili jiný program. Diváků nás bylo 

poskrovnu, tak dvakrát až třikrát jsme převyšovali počet účinkujících. Ale to Severočechům 

nevadilo. V první polovině večera Milan představil své pověsti ze Severních Čech: čarodějnický 

příběh „Doubravka“ a „O zmizelé vsi“ s problémy rozvoje těžebních oblastí na severu. Tu ves 

přirovnal k biblické Gomoře. Radek Fridrich hlubokým hlasem četl ze své bibliofilie „Vlašský 

Daniel“. Mystické příběhy inspirované přírodou severních Čech byly prokládané hudebním 

intermezzem. Ve druhé polovině večera představil Milan několik básní, ve kterých se pokusil vcítit 

do Šiktance, Krchovského nebo myšlení šestnáctileté holky. Na závěr přečetl pověst, která 

přibližovala alchymistickou výrobu kamene mudrců. Bylo to o skřítkovi, který věnoval poutníkovi 

žhavé uhlíky, co se přes noc změnily na valounky zlata.  Fridrich nás doslova usadil do židlí svým 

mistrným přednesem tajemných příběhů plných mužské a ženské symboliky. Možná by s tím hlasem 

uspěl na Slam poetry, zvláště když napodobil krákání havrana. V tvorbě inspirované sudetskou 

krajinou občas použil i němčinu. Večer pak pokračoval diskusí se skupinkou diváků, tj. panem 

Gardavským, Štýbrem nebo Lucindou. Tak jsme si zase po čase popovídali s Milanem. Irena se 

stěhovala, tak jsem byl požádán, zda poskytnu Radkovi Fridrichovi nocleh. Samozřejmě. Než jsme 

po půlnoci ulehli, pokračoval jsem s Milanem a Radkem v diskusi v Sojkově kultovním podniku „U 

Kohoutů“, kde točí pivo známý šermíř, který před lety vystupoval i ve francouzské TV soutěži o klíč 

k pevnosti Boyard. Tématem byla práce a taky polemika, zda si na psaní poezie vydělávat psaním 

komerčního románu. Člověk aspoň poznal Radka Fridricha osobně, když jsem ho znal jen ze 

stránek magazínu HOST. Fotky: http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Sedivy_fridrich. M. V. 

(Plzeň, 2. 5. 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. 
 
 

* TOULÁNÍ PLZEŇSKÝCH SPISOVATELŮ. Kdo se ve středu 21. května 2008 vpodvečer 

zatoulal do jedné z budov Západočeské galerie v Plzni, stal se součástí Plzeňského toulání… 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Autoři se toulali Plzní pomocí slov: 

     Ve středu 21. května v 16:30 hod.  pořádalo Středisko západočeských spisovatelů ve Výstavní 

síni „13“ poetický podvečer s názvem Plzeňské toulání. Že se akce koná, mi připomněl Milan 

Čechura, tak jsem přišel. Původně to mělo být na dvorku galerie, ale chladné počasí vrátilo akci do 

sálku pod střechou. Pořad moderoval svým příjemným hlasem pan J. Hlobil. Začal povídáním o V. 

Viktorovi. Připomněl bludný kámen na náměstí, po kterém by člověk netrefil tři roky domů, a 

přirovnal ho k hospůdkám, z nichž někdo také posilněn lahodným mokem nenajde cestu. Četl i z děl 

autorů, kteří se nemohli dostavit, např. J. Hrubého a K. Erbové. Zazněly verše v podání V. 

Ratislavové. Pak vystoupila Irenka se svými Dopisy k němu, s kterými se také umístila v Hořovicích 

Václava Hraběte. Jak řekla: na tento svůj soubor básní je trochu pyšná. Je z ní opravdu již dáma. 

Po vystoupení odešla za svými povinnostmi - přípravou programu Svobodných 24 hodin? Anebo 

jako zástupkyně mladé generace nechtěla setrvávat v publiku starších diváků i účinkujících? Dále 

četla T. Kopřivová, trochu nervózní, ze své sbírky. Potom R. Kníže (recitoval zpaměti), J. Málková a 

nedávná oslavenkyně „osmnáctin“ (jak řekl pan J. Hlobil) - H. Gerzanicová (báseň Vzpomínáš). 

Poezii doplnila pohádkou a příběhem z historie M. Čekanová. Většina poezie i prózy, jak název 

večera napovídal, byla o opěvování Plzně jako města, kde dotyční autoři vyrůstali a žijí. Geniem 

loci byla převážně čtvrť Roudná nebo náměstí Republiky s katedrálou a pověstným „andělíčkem“. 

http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Sedivy_fridrich
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Symbolicky se nakonec rozloučil s večerem M. Čechura (s kytarou) písní „My starý kluci“, kterou 

složil k tomuto večeru. Jak uvedl, k důstojnému večeru se možná nehodilo, aby jako zlatý hřeb 

zazněla píseň s rýmy: „…kolem mlýnské strouhy/ přepadne mne záchvat touhy…“ či „…kolem 

radnice/ koukám na dívčí zadnice…“ Ale to je celý Milan Čechura, po kterém, jak pan Hlobil 

zmínil, je v Plzni pojmenovaná čtvrť - Čechurov. 

     Foto na http://picasaweb.google.cz/asonklub/Plzensketoulani. M. V. (Plzeň, 22. 5. 2008) 
 

 
 

* V POLANOVĚ SÍNI ZNĚLA SLOVENŠTINA. Ve středu 21. května 2008 v 17:00 hodin se 
v Polanově síni KmP setkali milovníci slovenské kultury a jazyka. To v rámci projektu Z Plzně do 
čtyř světových stran, kterým Knihovna města Plzně letos přispěla k Evropskému roku 
mezikulturního dialogu… 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Beseda o Haškovi v Polance: 

     Středeční podvečer 21. května patřil v Polance besedě o Jaroslavu Haškovi na Slovensku. 

V rámci „Dne Slovenska“ zde besedoval Igor Válek, autor publikace Haškovi v pätách. A zpovídal 

ho, ale i četl z knihy Peter Lipták, předseda Obce Slováků v ČR. Diváci slyšeli zajímavosti 

z Haškova života. Protagonisté četli na přeskáčku, např. pasáž o tom, jak Hašek popisoval 

obyvatele Detvanského kraje, tzv. Detvance. Následoval i prostor pro dotazy z publika. Igor Válek 

na otázku své další práce v literatuře odpověděl, že by rád zdokumentoval Haškův pobyt v Rusku. 

Besedu zakončila malá hudební ukázka písní, které si diváci zazpívali. Paní Horáková se pokusila 

poděkovat účinkujícím i publiku ve slovenštině, ale byla trochu přehlušena davem.  

     Foto na http://picasaweb.google.cz/asonklub/Hasek_na_slovensku. M. V. (Plzeň, 22. 5. 2008) 
 

* 

OZNÁMENÍ 
 

* WEBOVÉ STRÁNKY STŘEDISKA ZÁPADOČESKÝCH SPISOVATELŮ. Od letošního 
dubna má vlastní webové stránky také Středisko západočeských spisovatelů, o. s. Na adrese: 
http://szsplzen.cz najdete kontaktní údaje, souhrnnou informaci o činnosti SZS, jeho stanovy, 
pozvánky na akce a pořady, podrobnosti o všech sedmi uplynulých ročnících Ceny Bohumila 
Polana, přehled vydaných knih od roku 1995 až dosud a aktuální seznam členů. Zatím ovšem jen 
sedm z uvedených 58 spisovatelů dodalo medailónek s fotografií… (7. 5. 2008) 

 

* 

LISTOVÁNÍ 
VÍTÁME: 

     Radka Ketnerová (*1974) žije v Plzni, pracovala v oblasti personalistiky a momentálně je na 

mateřské dovolené. Na Plže narazila v knihkupectví, a protože píše už od mládí a navíc je ženou 

činu, ihned si zaplatila plží poštovné a přihlásila se do Ason-klubu. Získali jsme tím autorku 

relativně zkušenou – Radka časopisecky publikuje. S povídkou (N)ostalgie střeva navíc nedávno 

soutěžila v prvním kole Povídky roku 2008 v Literárních novinách. Skončila čtvrtá, vyhrála paní 

Karla Erbová (viz http://www.literarky.cz/povidkaroku2008.php?p=clanek&id=4993). S povídkou 

Sakury se Radka přihlásila do literární soutěže, vyhlášené v rámci XVIII. ročníku mezinárodního 

Festivalu spisovatelů v Praze (http://www.pwf.cz), a právě dostala zprávu, že postoupila mezi 

finalisty. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 5. 6. v divadle Minor…  

      
     Lea Schröpferová (*1988) je z Kaznějova a v Plzni studuje na pedagogické fakultě ZČU 

jednooborovou češtinu. Její doménou je literatura žánru fantasy a krásné slovo jí občas proklouzne i 

do seminární práce. Jako autorka je pečlivá, fakta, s kterými pracuje, si ověřuje v odborných 

pramenech. Publikuje zatím na internetu pod pseudonymem Leonyda Styron. S její tvorbou se 

můžete seznámit na stránkách www.leonyda.mysteria.cz. 

http://szsplzen.cz/
http://www.literarky.cz/povidkaroku2008.php?p=clanek&id=4993
http://www.leonyda.mysteria.cz/
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 4. června 2008 v 19:00 hodin Vás Knihovna města Plzně ve spolupráci s plzeňskou 

pobočkou Společností přátel Itálie zve do Polanovy síně KmP (B. Smetany 13) na Italský večer/ La 

serata italiana. Zajímavosti nejen ze života a tvorby Umberta Eca. Přednáší Kateřina Strnadová, 

hostem Daniele Redaelli - šéfredaktor italských novin La Gazzetta dello Sport, hudební doprovod 

(zpěv italských písní) studenti Konzervatoře v Plzni. 

 
* V pátek 6. června 2008 v 18:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 
večer s názvem Blázen odvedle. Divadlo, písně, poezie, přednáška, vše se dotýkající duševních 
onemocnění a zkušeností s nimi. 

 

* Ve středu 11. června 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na prezentaci publikace Jiřího Valocha Kytička. Uvádí 

Václav Malina. 
 

* V úterý 17. června 2008 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (Plzeň, B. Smetany 13) 

na večer s názvem  Spící Venuše – život a dílo slavného italského mistra Giorgione ve zpracování 

manželů Antikových. Účinkují: Gabriela Filippi, Milan Friedl a Jiří Zapletal, hudební doprovod 

Vojtěch Esterle (varhany). 
 

* Ve středu 18. června 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na pořad s názvem Živá vzpomínka na Emanuela Fryntu – o svém 

muži a generaci básníků jeho doby vypráví Vítězslava Fryntová, uvádí Jiří Hlobil. 

 

* Ve čtvrtek 19. června 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 dnech 20. – 22. června 2008 jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na 
Poezii v pohybu. Umělecké dílny. 

 

* V pátek 20. června 2008 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) 

na další díl z cyklu Poezie pod Jabloní. Slavnostní zakončení cyklu autorských čtení v podání 

básníka prostoru Tomáše T. Kůse, brněnského Víta Slívy a písničkáře Petra Linharta. 

 
* Ve čtvrtek 26. června 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.  

 

* 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 
 

* LITERÁRNÍ ČÁSLAV 2008. Literární klub Dr. Nadi Benešové v Čáslavi vyhlašuje soutěž 

Literární Čáslav 2008. Soutěž je určena neprofesionálním autorům od 15 let. Lze zaslat původní, 

dosud nepublikované práce (a to ani na internetu), poezii a prózu o max. rozsahu 5 stran A4, psané 

na počítači v jednotném formátu  Times New Roman o velikosti běžného písma 12, poštou v 5 
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kopiích a zároveň e-mailem jako přílohu - wordovský dokument. (Kopie textů se nevracejí, budou 

uloženy v archivu LKNB.) Soutěž je anonymní, autor uvede název soutěžní práce, jméno,  příjmení a 

adresu pouze do e-mailu, ne však na žádném z pěti výtisků určených pro porotu.  Připojí též souhlas s 

uveřejněním práce ve sborníku vítězných prací, případně v klubových publikacích bez nároku na 

honorář. Rozhodne-li se k účasti pod pseudonymem, navrhne způsob kontaktu (elektronickou adresu) a 

dispozice v případě vítězného ocenění. Zásilku označte heslem „Soutěž LKNB“.  Uzávěrka je 30. 

června 2008. Adresa: Městské muzeum a knihovna, Knihovna, Kostelní náměstí 197, 286 01 Čáslav, e-

mail: soutez.lknb@seznam.cz, http://www.cmuz.cz/LKNB/interest.htm. Práce bude hodnotit odborná 

porota. V každé kategorii bodu uděleny tři ceny v pořadí, případně čestná uznání. Slavnostní vyhlášení 

výsledků se uskuteční v říjnu 2008, o přesném termínu budou všichni soutěžící vyrozuměni. 

 

* O CENU PROFESORA ANTONÍNA VORÁČKA 2008. Šmidingerova knihovna ve 

Strakonicích a Město Strakonice vyhlašují  VII. ročník Literární a výtvarné soutěže o cenu 

profesora Antonína Voráčka. Soutěž pod patronací starosty města je určena studentům středních 

škol České republiky a pro velký zájem byla od roku 2007 rozšířena o kategorii dospělých. Klade si 

za cíl objevovat a podporovat nové talenty, rozvíjet osobnost, podnítit zájem o domov, nalézt nové 

pohledy na skutečnosti kolem nás a připomenout osobnost profesora Antonína Voráčka, děkana, 

profesora strakonického gymnázia a převora maltézského řádu (*1889 – †1978). Lze zaslat poezii, 

prózu (povídku, pohádku, úvahu, fejeton), naučné pojednání či reportáž, ilustraci či plakát na 

téma vztah k domovu, méně známé tváře života, očekávání, co mi v životě chybí, nové pohledy na 

problémy aj. V roce 2008 slaví Šmidingerova knihovna 145. výročí svého vzniku, a tak je pro tento 

rok vyhlášeno ještě další téma – knihovna, knihy, vzdělání a s tím související. Lze zaslat literární 

díla o max. rozsahu 5 textových stran ve třech vyhotoveních a pokud možno zároveň na disketě, 

případně e-mailem. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, přiložte volný list papíru, na něm 

uveďte jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, školu a e-mail, připište souhlas se 

zařazením Vašich osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním textu. Bez 

těchto údajů nemohou být příspěvky do soutěže zařazeny. Uzávěrka je 30. června 2008. Adresa: 

Šmidingerova knihovna Strakonice, ředitelka Mgr. Ivana Parkosová, Zámek 1, 386 11 Strakonice 

II, e-mail: parkosova@knih-st.cz. Obálku označte heslem „LS 2008“. Devítičlenná porota bude 

texty hodnotit po stránce tematické a formální úrovně, jejich stylu a myšlenkového přínosu. 

V každé žánrové kategorii budou uděleny 3 ceny, případně čestná uznání. Všichni účastníci budou 

pozváni na slavnostní vyhodnocení v říjnu 2008. Z vybraných příspěvků bude vydán sborník prací. 

 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2008.  Muzeum Blansko vyhlásilo XXXVI. 

ročník literární soutěže Františka Halase. Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 

35 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované verše, psané na stroji nebo počítači, o max. 

rozsahu 12 básní, ve čtyřech vyhotoveních. Uzávěrka je 30. června 2008. Adresa: Muzeum 

Blansko, Zámek 1, 678 26 Blansko, e-mail: lsfh@centrum.cz, http://lsfh.bloguje.cz. Zásilku 

viditelně označte heslem „HALAS 2008“. Texty bude hodnotit odborná porota ve složení Ludvík 

Kundera (čestný předseda), Martin Stöhr, Vojtěch Kučera a Martin Švanda, která určí vítěze a 

navrhne též nejlepší práce či úryvky k otištění bez nároku na honorář. Výsledky budou vyhlášeny 

v říjnu 2008. 

 

* DOPIŠTE OBERMANNOVOU 2008. Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Český 

rozhlas Region a Deník Vysočina ve spolupráci s organizátory XVIII. Podzimního knižního 

veletrhu vyhlásily také v letošním roce už III. ročník literární soutěže pro autory bez omezení 

věku, tj. pro děti i dospělé. Tentokrát je úkolem dopsat povídku Ireny Obermannové, která se 

odehrává knihkupectví, vymyslet přiléhavý název a poslat dílo na adresu: soutez@kkvysociny.cz. 

Povídku můžete pojmout jako detektivku, milostný příběh, satiru, psychologickou prózu aj. Připojte 

jméno a příjmení autora, adresu, e-mail či telefon. Uzávěrka je 30. června 2008. Porota složená 

z knihovníků, nakladatelů, redaktorů a novinářů kraje Vysočina vybere deset nejlepších prací a z 

těch pak Irena Obermannová sama určí tři vítěze. Hlavními cenami jsou zájezd v hodnotě 10.000,- 

mailto:soutez.lknb@seznam.cz
http://www.cmuz.cz/LKNB/interest.htm
mailto:lsfh@centrum.cz
mailto:soutez@kkvysociny.cz
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Kč, kolekce knih v hodnotě 5.000,- Kč a oběd s Irenou Obermannovou. Vyhlášení vítězů a předání 

cen se uskuteční v sobotu 11. října 2008 v salonku Kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě. 

Vítězné práce budou publikovány ve veletržním katalogu a v Deníku Vysočina a vysílány v Českém 

rozhlase Region. Podrobné informace najdete rovněž na stránkách www.hejkal.cz, 

http://www.kkvysociny.cz/modul_akce/soutez_obermannova.aspx.  

 

Úvodní text Ireny Obermannové (Název - doplní soutěžící)  

     Chodila sem už asi rok. Nejdřív tak dvakrát týdně, ale postupně ji to sem táhlo pořád víc. Ale 

proč? Nijak zvlášť moc přece nečetla. Navíc si nemohla dovolit tu nic kupovat. 

     To obří knihkupectví v sobě mělo zvláštní klid. Také tady se hemžilo spousta lidí, podobně jako 

na ulici, ale vypadali vlídněji. Vandě se zdáli hodnější. Možná tohle byl ten důvod. Od té doby, 

viděla na ulici tamto neštěstí, bála se lidí pořád víc. 

     Vanda šla podél dlouhého regálu a četla si tituly. Příběhy jedné noci, Příběhy proti smutku, Pán 

much. Nic jí to neříkalo. Vytáhla si dva svazky a zamířila nahoru do kavárny, aby si jimi mohla 

v klidu listovat. 

     Tohle bylo nejspolehlivější místo na světě, kde přestala vidět  obličeje. Jak se tlačili, jak se ptali: 

„Ještě dýchá?“ Jak lačnili po krvi, po senzaci. A jak se nemohla z toho chumlu dostat. Cítila na 

sobě tlak těl, jejich teplo, jejich pachy. Chtěla pryč, protože ta žena umírala, houkání záchranky už 

se blížilo a Vanda se na to nechtěla s nimi dívat. Pak už jen utíkala ulicí a v zádech je pořád cítila. 

Pohledy, co se jich nemůže zbavit nikde jinde než v obřím knihkupectví. 

     Otevřela na straně sto dvacet osm. Někde slyšela, že pokud člověk chce znát odpověď na cokoli, 

má bez rozmyslu otevřít jakoukoli knihu na náhodné stránce a přečíst první větu, která mu padne do 

oka. 

     Tohle nebude obyčejný hon, protože to zvíře nezanechává stopy, četla. Přemýšlela o tom 

sdělení, které náhoda nadělila. 

     „To není moc veselá kniha,“ ozvalo se jí za zády. 

     Nepřekvapilo, že nad ní stojí a že se ani neposadí. Neměl by na zaplacení. Dala se s ním do řeči 

teprve včera, ale zná ho dlouho. Teda zná – od vidění odtud. Je nepřehlédnutelný. Páchnoucí 

bezdomovec, který hltá v knihkupectví jednu knihu za druhou od rána do večera, aby se zahřál. 

Zadívala se na cáry novin, které mu vyčuhovaly z bot místo ponožek. Neměla by se s ním bavit.  ... 

max. 2 normostrany A4 dopíší soutěžící… 
 

 
 

* LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2008. Městská knihovna Klatovy pod záštitou starosty města Klatov, 

Obce spisovatelů – Střediska západočeských spisovatelů v Plzni, Českého rozhlasu Plzeň a 

Klatovského deníku, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR vyhlašuje XVIII. ročník soutěže 

Literární Šumava. Soutěže se může zúčastnit každý autor starší 15 let, který není profesionálním 

spisovatelem nebo novinářem. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oboru poezie (3 – 

5 básní) a prózy (max. 5 stran textu), psané na stroji nebo počítači na formátu A4, ve čtyřech 

vyhotoveních. Práce lze zaslat rovněž e-mailem ve formátu RTF, OpenDocument (OpenOffice 

ODT) nebo  DOC (MS Word 95, 97, 2000).  V dokumentu nesmí být vloženy žádné obrázky a musí 

být použity základní znakové sady. Příspěvky mohou být na volné téma, hlavní cena bude udělena 

za příspěvek vztahující se k Šumavě a Pošumaví. Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, 

kontaktní adresu vč. telefonu a e-mailu, školu či povolání, připíše souhlas se zařazením osobních 

údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním textu. Uzávěrka je 31. července 2008. 

Adresa: Městská knihovna Klatovy, Balbínova 59, 339 01 Klatovy, e-mail: soutez@knih-kt.cz, 

http://www.knih-kt.cz. Práce bude hodnotit odborná porota, a to ve dvou věkových kategoriích: 

autoři do 25 let a nad 25 let. Porota si vyhrazuje právo případně všechny ceny neudělit. Všichni 

účastníci budou v říjnu 2008 pozváni na závěrečný seminář, na kterém budou vyhodnoceny a 

odměněny nejlepší příspěvky. Leták s propozicemi soutěže ve formátu pdf (110 kB) lze stáhnout 

na adrese http://www.knih-kt.cz/download/vyhlaseniLS2008.pdf. 

 

http://www.hejkal.cz/
http://www.kkvysociny.cz/modul_akce/soutez_obermannova.aspx
mailto:reditel@knih-kt.cz
http://www.knih-kt.cz/download/vyhlaseniLS2008.pdf
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* 

LITERÁRNÍ VÝLET 
 

* RŮŽE DO ZÁMKŮ I DO CHYŠÍ. Kruh přátel knižní kultury při KmP pořádá pro své členy a 
další zájemce z řad veřejnosti opět svůj tradiční letní literární výlet. Tentokrát to bude ve čtvrtek 
10. července 2008 s názvem Růže do zámků i do Chyší. Trasa: Plzeň – (Žatec) - Duchcov u Teplic 
(prohlídka zámku a parku; Casanova)  - (Chomutov) - Hasištejn (prohlídka hradu; Jan a Bohuslav 
Hasištejnští z Lobkovic) – Kadaň (zastávka na oběd) – (Podbořany) - Chyše (prohlídka zámku, 
pivovaru, parku; Karel Čapek) – (Manětín) – Plzeň. Odborným průvodcem bude jako vždy prof. 
PhDr. Viktor Viktora., CSc. z Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Odjezd v 8:00 z parkoviště u 
Pekla, návrat tamtéž po 20:00 hod. Cena vč. vstupného: plná 420,- Kč, se slevou 370,- (rozdíl 
v ceně vstupného pro děti, studenty, důchodce). Písemné přihlášky s úhradou v plné výši se 
přijímají až do obsazení autobusu v kanceláři Polanovy síně KmP (Knihovna města Plzně, B. 
Smetany 13, 305 94 Plzeň). Informace: Mgr. Jana Horáková, tel.: 378 038 206, e-mail: 
horakovaj@plzen.eu. Přihláška platí pro jednu osobu (v případě potřeby kopírujte). Tiskopis 
přihlášky můžete získat také v Ason-klubu, na přání Vám ho případně zašleme také e-mailem. 
(Plzeň, 15. 5. 2008) 

* 

LITERÁRNÍ DÍLNY, ŠKOLY A KURZY 
 
* ARS POETIKA 2008. Ve dnech 26. července až 4. srpna 2008 pořádá sdružení Quo vadis 
pod vedením Františka Burdy V. ročník literárně-výtvarných dílen Ars Poetika – Duchovní cesta 

básníkova. Tyto dílny jsou určeny nejširšímu okruhu zájemců, nejlépe od 18 let výše, horní věková 
hranice je neomezená. Jsou pokusem o zachycení tiché všední poezie života v rozmanitosti jejích 
forem. V každém člověku je ukryta schopnost vnímat „chuť skutečnosti“, schopnost nechat se 
okouzlit nitrem věcí i dějů a skrze ně tak porozumět i sobě. Pokorné hledání oné tajuplné 
smysluplnosti všeho, co nás obklopuje, je velikým dobrodružstvím. K takovému dobrodružství je 
třeba se zcela otevřít, dopřát si k němu čas, přijímat nové a neznámé, ochota naslouchat. Cesta je 
tajemná a plná úskalí a je třeba mít dobré průvodce - básníky, kteří se uměli dotýkat středu věcí. 
Každý den bude ve znamení jednoho z nich. Letošní program je věnován poetům jako František 

Hrubín, Josef Hiršal, Jan Zábrana, Josef Kostohryz, Jan Hanč, Zbyněk Hejda a Egon Bondy. 
Součástí dílen je bohatý kulturní program s četnými hosty, jimiž tentokrát budou Jan Štolba, Ivan 
Wernisch, Jindřich Štreit, Petra Váša, Pavel Zajíček aj.  Místo konání:  sokolské tábořiště v Ježkově 
u Zábřeží poblíž Dvora Králové nad Labem (z Doubravice po levé straně zabočit po cestě do lesa). 
Ubytování v lese ve stanech s podsadou. Cena za program, ubytování a stravu: 1.650,- Kč. Počet 
míst: 30. Kontakt: Tereza Vlčková-Burdová, Rašínova 387, 549 01 Nové město nad Metují, e-mail: 
Terez.Vlckova@centrum.cz; František Burda, tel.:  736 176 635, e-mail: feaurmont@centrum.cz. 
Podrobný program na www.arspoetica.cz. 

 
* LETNÍ ŠKOLA KNIHY 2008. Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádá ve 
spolupráci s Ateliérem Ve Větrných Kopcích ve dnech 21. – 25. července 2008 v penzionu 
Šejdorfský mlýn v obci Okrouhlička již II. ročník Letní školy knihy. Letní škola knihy nabízí 
účastníkům návrat do časů, kdy se knihy netiskly, ale psaly, ručně malovaly a zdobily překrásnými 
iniciálami, šily a vázaly do kůží. Každá kniha byla jedinečným dokladem umění lidí, kteří se na ní 
podíleli. Přijeďte si vyrobit svoji vlastní knihu, poznat kouzlo kaligrafie a iluminace. Prožít tvořivě 
jeden letní týden v malebné vesničce na Vysočině. Program je rozčleněn do tří dílen – kaligrafické 
(lektorka Bc. Hana Linhartová), iluminátorské (lektor MgA. Martin Findeis) a knihvazačské (lektor 
Jaroslav Těsnohlídek). Účastníci se ve všech dílnách vystřídají. Na závěr se můžete těšit na referát o 
výstavě Codex Gigas, která proběhla letos na jaře v pražském Klementinu. Zahájení programu: v 
pondělí 21. července 2008 v 15:30 hodin (zápis 15:00 – 15:30 hod.). Předpokládané ukončení: v 
pátek 25. července 2008 v 12:00 hodin. Cena kurzu (v ceně je ubytování a plná penze): 3.300,- Kč. 
Více informací v Krajské knihovně Vysočiny (Marcela Josková: tel. 569 400 493, 
joskova@kkvysociny.cz, http://www.kkvysociny.cz/modul_akce/letniskola_08.aspx). (15. 5. 2008) 

mailto:Terez.Vlckova@centrum.cz
mailto:feaurmont@centrum.cz
http://www.arspoetica.cz/
mailto:joskova@kkvysociny.cz
http://www.kkvysociny.cz/modul_akce/letniskola_08.aspx


 8 

* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ:  Úlety horatiovské aneb Pouliční fraška v klasické básni 
 

     Pamatuj zachovat klidnou mysl i v dobách zlých; Přítel je polovina mé duše; Zlatá 
střední cesta; Blažený je ten, kdo je vzdálen všeho shonu; Užij si dne; Smrt je poslední 
hranice všeho; Nikdo se nerodí bez chyb; K čemu jsou zákony bez mravů; Se smíchem 
říkat pravdu; Nechci se podřídit věcem, chci sobě podřídit dění; Spojovat příjemné 
s užitečným; Nejsem už, jaký jsem býval; Je třeba žít ve shodě s přírodou. 
 

      Toto všechno řekl jako první Quintus Horatius Flaccus (65-8 př. n. l.), lyrik i epik dodnes 
citovaný v morálkou přetékajících okřídlených slovech. Ve své, tedy v Augustově době okolo 
přelomu letopočtu, získal Horatius vavříny především lyrikou, která do latiny převedla metra 
užívaná jen v řečtině. Avšak srdce čtenářů vždycky daleko víc oslovovaly jeho satiry (název od 
satura lanx – mísa plná různých pamlsků); čistě římský literární žánr, založený na rozmanitosti až 
kurióznosti obsahu, kam až literární tabu dovolilo subjektivitě a s tím spojené hovorovosti jazykové 
formy - ovšem jen hrané, protože vybroušené hexametry ani nic jiného nedovolovaly.  
     Literárních úletů v rozmanité satirické míse bychom našli povícero. Ovšem z dnešního pohledu 
na klasika je jistě nejextrémnější otevřenost, s jakou líčí zážitky ze své cesty z Říma do Brundisia. 
Tehdy doprovázel Maecenata, jak se slušelo na jeho oddaného klienta a přítele; o tom se však v páté 
satiře první knihy nedočteme zhola nic. Zato víme, že básníka notně trápilo zažívání, pak komáři a 
falešně v době noční pějící námořník. A dokonce, že v jednom hostinci, ač znaven cestou horským 
terénem, přece jen málo myslel na vlastní odpočinek, neboť: 
 

Tu já bláhovec velký až do půlnoci jsem čekal 
prolhané děvče, než jak jsem byl připraven k rozkoším lásky, 
pojal mě spánek v svou náruč; tu nečisté představy ve snu 
noční mi potřísní šat i břicho, jak naznak jsem ležel. 

 

     Za takovou otevřenost by se nemusel stydět ani Catullus, přesto ani on své fyziologické procesy 
takhle do veršů nikdy nevytesal. Snad je to satirická variace a la římská komedie, či spíše obhroublý 
pouliční mimus, kdo dnes může rozkódovat, jaké konotace se honily tvůrci hlavou. Jedno je ale 
jisté, v Horatiově, tedy v Augustově přeslušné době, volající (byť marně) po návratu k přísným 
republikánským mravům a od distingovaného básníka tyto verše vyvolávaly jistě pocit literárního 
extrému (tedy úletu). I když Horatius psal tyhle verše jako mladý, šedivou hlavou a trvalým 
vavřínem ještě nezdobený. I když satira dovolovala skoro všechno, a jak moc všechno, už se 
z nedochovaného pradíla zakladatele žánru Lucilia nedozvíme. I když v antice byla sexuální 
problematika vnímána daleko přirozeněji (a živočišněji) než dnes. 
     Ani osmá satira není daleka lechtivého námětu: básník se převtěluje - hodně neotřele - v kus 
kmene fíkovníku, z něhož truhlář po krátkém váhání mezi lavicí a Priapem, nakonec vytesá boha. 
Ovšem, jak čtenář zví, boha plodnosti, a zapíchne jej coby strašák do pole („…Jsem bohem/ tedy a 
velkým postrachem ptáků a zlodějů: tyto/ ruka má krotí a rudý kůl, jenž se od slabin tyčí;/ dotěrné 
ptáky však rákosu otep, v mé zatknutá témě,…“). Ovšem toto ještě není „mimo mísu“: Priapos byl 
rituální konvencí zobrazován „rozsévačně plodně“. V závěru skladby však vytesaný bůh ztrestá dvě 
ženy – pokoutní čarodějnice upalující u jeho sochy jakési voodoo. A při té příležitosti použije 
básnický obraz hraničící s uměleckou literaturou (jen si zkuste odmyslet, že to psal Horatius!): 
 

Neboť jak bouchne měchýř, když praskne, tak mocně jsem zahřměl 
rozpuklou fíkovou řití, a ty (čarodějky) hned do města hnaly. 
S velkým tu smíchem a žertem bys spatřil, jak vypadly zuby 
Kanidii a Saganě vysoký účes a z jejich 
rukou kouzelné býlí a stužky určené k čarám. 
 

     Ano! Dřevěný bůh-kůl zabzdil, až ženské vypadly zuby! Zase vidíme výjev jako vystřižený 
z pouliční frašky. Avšak mějme na paměti, že Kdo se přes moře plaví, mění nebe, nikoli sebe. A 
Horatius vždycky - i přes svou básnickou licenci - zůstal  Horatiem. 
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     Co ale jednou napsal klasik, to už nezapadlo – či raději po horatiovsku: Vyřčené slovo již letí a 
nelze je přivolat nazpět. Alespoň v otevřené antice ne. O tom ale až příště.  

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

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

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 

* LUCIE KOUTNÁ: Galerie Rudolfinum, Odborný seminář pro pedagogy a zainteresovanou 

veřejnost  (součástí dílna kreativního psaní), 31. 3. 2008: 
     Od 20. 3. 2008 probíhá v pražské galerii Rudolfinum zvláštní výstava fotografií od fotografa 
Gregory Crewdsona. Velkoformátové barevné fotografie jsou jakoby na chvíli pozastavené filmy. 
Na první pohled působí celkem normálně, ale budete-li je delší dobu pozorovat, možná vám poběží 
mráz po zádech nebo vás některé přivedou k zamyšlení. Však mají také hodně společného s filmy od 
Davida Lynche. V každém případě výstava stojí za shlédnutí.  
     Seminář, kterého jsem se zúčastnila, se konal právě v rámci této výstavy. Kreativní dílna psaní 
hororové povídky. Dílnu vedl Ondřej Hník, který učí na pražské pedagogické fakultě. Účastnilo se 
jí asi tak 10 lidí, většinou učitelek a několik učitelů. Dostávali jsme různé úkoly:  
 

1. Vzájemné seznamování. Každý dostal kus novin a měli jsme vytvořit jakýmkoli způsobem 
sama sebe. (Trháním, muchláním atd.) Pak jsme o tom výtvoru i něco málo řekli.     

2. Podobným způsobem vytvořit z novin vlastnost, která nás nejvíc charakterizuje.  
3. Napsat na lísteček, čeho se nejvíc bojím.  
4. Vymyslet k této věci, kterou jsme uvedli (bod 3) sedm asociací. Ty zajímavé jsem si 

poznamenala, např.: zamořená oblast, utajené pokusy s lidmi.  
5. Napsat krátký příběh.  
6. Vytáhnout si lísteček a říkat, co nás napadne. Na lístečcích bylo napsáno např.: struhadlo 

na lidské hlavy.  
7. Vybrat si předmět ze všech, které ležely na podlaze. Říkat, co nám to připomíná, k čemu asi 

může sloužit apod.  
8. Každý dostal fotografii a měl z toho vytvořit příběh, nepopisovat, co je na fotografii, ale jak 

se to může zvrátit. Idyla a opak idyly.  
 

     A tohle jsem tvořila. Napsala jsem, že se nejvíc bojím smrti. Z těch asociací si vybavuji jen dvě: 
nehoda, nemocnice. Někdo se bál nemohoucnosti, neschopnosti cokoliv dělat aj.  
     Krátký příběh: Na stole se povalovaly noviny, které už dlouho (už nevím, jak dlouho) nikdo 
nečetl. Jen mi to připomnělo, že bych ji měla navštívit… moji kamarádku. A tak jsem se zase ocitla 
v nemocnici, nesnáším nemocnice a hlavně taková ta oddělení, kde lidi čekají na smrt. Čekají? 
Ošklivá nehoda, ale pořád je naděje, že se z toho dostane. Já si nemohu dovolit beznadějnost. 
Někdo musí věřit. Teď se raději nedívám na katastrofické, hororové filmy ani žádné dokumenty. 
Vlastně i zprávy mě kolikrát děsí. Chodím brzy spát, ale stejně nějak nemůžu usnout. Někdy se třeba 
uprostřed noci vzbudím… (dál jsem nedopsala).  
     Vytáhla jsem si lísteček: Obří hák. Nejen já, ale kdokoliv k tomu mohl něco vymýšlet. Právě 
v tom to bylo zajímavé. Mě napadl hák, který je někde v masnách, na prasata.  
     Předmět – vybrala jsem si krabičku od filmu. Vzpomněla jsem si na film Zvětšenina, kde hlavní 
hrdina (fotograf) vyfotil v parku pár lidí a později, když to v laboratoři vyvolával, zjistil, že je tam 
v křoví mrtvola. Také mě napadlo: Je vrah, který někoho vyfotí, udělá fotky a negativem pak oběť 
uškrtí.  
     Podle fotografie, kterou jsem dostala jsem vytvořila tento příběh:  
     Učitel tance – hlavní postava. Jde ven, zakouřit si. Na parkovišti se setká se zvláštním člověkem 
a ten po něm něco bude chtít. Nadchne ho pro svůj plán. Ze začátku vše vypadá nevinně. Učitel 
tance sbírá drobnosti – šperky tanečnic, které mu věnují. Až se jedna do něj zamiluje. On ji pozve 
k sobě domů, sebere jí veškeré šperky a dá ji do mrazáku… Tam už jsou tři kolegyně z kurzu, 
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zmrzlé. Chce utéct, avšak dveře nejdou otevřít. Pak přichází učitel a zmrzlé dívky zabalí do beden a 
vyexpeduje podivínovi z parkoviště… (dál jsem nedopsala). Všechny můj příběh pobavil.   
     Ale atmosféra toho večera nebyla děsivá, naopak jsme se tím dobře bavili. Děsivá se mi trochu 
zdála hudba znějící z jiného sálu, jak tam filharmonie cosi zkoušela. Líbilo se mi i povídání o psaní. 
Někomu třeba dělalo potíž napsat příběh. Paní profesorka, která nás večerem provázela s Ondrou, 
měla zajímavé otázky. Např. jestli si to představujeme, když něco píšeme. A každý to má jinak – 
někdo vidí film, někdo jednotlivé obrazy, divadlo apod. I jsme se dohadovali, jestli je možné si nic 
nepředstavovat, jestli jsou slova, pod kterými si nic nevybavíme. Já jsem si pak zpětně uvědomila, 
když jsem tak přemýšlela o tom všem, že je vlastně možné i „vypnout vybavování obrazů“. Když 
něco poslouchám, tak kolikrát si nic nepředstavuju. Stalo se mi to i při dílně. Připadá mi to jako 
taková obranná reakce. Bára mluvila o zapomenutých věcech, částech lidských těl na patologii. 
Ostatní se tvářili vážně. Já to však brala jako informaci, nepřišlo mi to děsné. Naopak, když píšu 
příběh, nejde to, aniž bych si to před tím nepředstavila. Dílna se mi moc líbila. (Praha, 17. 4. 2008) 

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

v Plzni a v Praze, kde momentálně pracuje v Uměleckoprůmyslovém muzeu. 
  

* IVO FENCL: Svět knihy 2008, Výstaviště Praha: 
     O letošním Světě knihy bych mohl napsat moc stránek (nebo aspoň tak dlouze jako loni), ale chci 
být stručným. Byl to 14. veletrh, ve čtvrtek tam nejezdím, ale v pátek rád, a letos jsem dokonce 
podepisoval pár knížek, přičemž mne pobavili „notoričtí“ sběratelé autogramů. Oslovili i mne, aniž 
si to nezasluhuji. A jak že jednají?  
     Dají vám kartičky i jakousi tabulku. Jenže já o svém podpisu: „Ale to je bezcenné. Respektive: 
cena mínus deset.“ Pak: „Leda kdybych náhle umřel…“ Zaklepal jsem to. „Pak by cena hupla na 
korunu. Jednu.“ 
     Naproti prodávali Kinga, i koupil jsem nejnovějšího (román Blaze) a bavil se na téma s paní 
Marcelou a překvapilo mne, jak dost se české nakladatelství snaží krále hororu oslovit i dostat na 
veletrh! Jsou naivní? Později jsem v davu potkal i jeho agentku, mladou to Američanku, která 
hovoří perfektně česky, a to mne naopak překvapilo, že ani ona se s ním nikdy nesetkala. „A přijel 
by? Co myslíte?“ „Možnost nulová, pane Fencle!“ „Anebo mínus deset, že.“ „Tak.“ 
     Přespal jsem v Praze u známých a vyděsily mne sobotní výstavní davy. Vpodvečer jsem se přece 
vzpamatoval a šel ke stánku Návrat domů, kde včera prodávala jistá půvabná Jana, a omluvil se, že 
jsem s ní nezašel na kávu a… Tu ke mně přiskočil její kolega, snad ještě mladší než ona, a počal mi 
vysvětlovat fakta o rodičovství, knihy na ono téma tam totiž prodávali, nicméně mladík se nějak do 
toho zamotal a já trpěl. Jistě, jsou lidé, kteří hned seženou šéfa a doporučí, aby hocha vyrazil. 
Nejsem ten typ. Ani nevěřím, že bude někdo od nich tyto Listy číst, anebo on, a tak jenom uvedu, že 
to byl spíše odrazovač zákazníků, ale že jsem pasivně přitakával, až jsem se konečně rozloučil se 
lží: „Ještě se stavím.“ Byl to blbec. Ale od Boha, neboť já aspoň nemohl otravovat tu studentku 
knihovnictví! 
     Ostatně jsem sobotní odpoledne trávil se spolužačkou z gymnázia, která se kdysi vdala do Prahy. 
Měla to štěstí, že hlavní akce, na kterou jsem ji zavlekl, ušla: Ceny Akademie sci-fi. 
     Ondra Neff tam sice nebyl, fotografoval Peru, nicméně nominovali ho za Tušení podrazu o 
Ludvíku Součkovi. Nevyhrál, zvítězil František Novotný a jeho sága Valhala. 
     A další vítěz? Seděli jsme na Akademii s Danou vedle manželů Tomanových a pan Toman byl, 
jak známo, celoživotním šéfredaktorem Ábíčka. Něco už tušil a… dočkal se. Až na konci mu dali 
cenu za celoživotní dílo, on za ni dojatě děkoval a připomněl letmo obrovské náklady, ve kterých 
jeho komiksy (Kruan a jiné) vyšly, i (snad) chystaný film. Jeho paní byla dojata a on po pořadu 
pěkně mimo, takže málem přestal komunikovat. Chodil po výstavišti jako ve snách. 
     A neděle? To jsem přece zašel za studentkou Janou a dali jí volno. Ona… si prý něco koupí. 
Vybírala a najednou vidím spisovatele Martina Petišku, známého monarchistu a člena Společnosti 
Sherlocka Holmese. Došlo na konverzaci a potvrzuji, že pověsti o jeho image neklamou. Schválně 
chodí… Ale ne, to se nepíše… Již loni jsme se spolu bavili na to téma, že kdyby se u nás měnilo 
zřízení na monarchii, stal by se nejspíš českým králem nikoli Martin, ale jistý mladíček Zvonimír, 
jenže ten zase neumí česky. Ale je potomek Otty von… I když… Dnešní monarchisti připouštějí i jiné 
možnosti a koneckonců taky šance krále nešlechtického původu. Odvolat se lze jak na Přemysla, tak 
na selského krále Jiříka. 
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     A kdo ještě? Párkrát jsem potkal Alexandra Tomského a čirou náhodou si zrovna koupil jeho 
knihu citátů z Chestertona. I podepsal se - a hned věděl i aforismus: Alkoholik i abstinent jsou na 
tom ve vztahu k alkoholu stejně. Oba ho vnímají jako drogu, smál se: „Vy jste ňákej smutnej!“ 
     Setkal jsem se také např. se spisovatelem a novinářem Pavlem Vernerem, který má mnoho 
společného s Plzní a v neděli četl ze své nové detektivky, nicméně nebyl sám, v prostoře vyhrazené 
PENu četl verše třeba i Josef Hrubý, s kterým jsem první den připutoval vlakem... A drby? Ne, 
současnou sekretářku Klubu jsem oslovit nedokázal, je až příliš šarmantní a Pavel by mne možná 
zmlátil. A dost, budu končit – a odkazuji tímto na kvalitní Vhrstiho článek na totéž téma na síti! A 
kým skončím? Páralem. 
     Ten „psaný“ nikde nebyl, nicméně po trhu chodil skoro denně a v neděli se dokonce vynořil na 
autogramiádě Jaroslava Mareše. Jen Páral a já, jinak nikdo nepřišel. Tedy na začátek. 
     Kdo je pan Mareš? Kryptozoolog a autor dvaceti knih, které mám. Procestoval 106 zemí. Když 
jsme se rozloučili, vzpomněl jsem zase na pana Párala, který už mezitím zmizel, a začal si před 
onou studentkou neslýchaně vymýšlet, jak by - asi - proběhlo naše setkání s ním. Včetně dialogů. 
Jenže tu jsme na něj vskutku narazili a věřit mi nemusíte, ale na mé rádoby vtipné otázky přišly 
takřka nachlup ty odpovědi, jaké jsem už předtím z legrace vymyslil. Jaké, které, čí? Stejně byste 
nevěřili, nicméně uvěříte snad, že tu studentku i zlehka objal. Na rozdíl ode mne! 
     P. S. Syna jsem nevzal a litoval toho nejvíc na škole kresby Lucie Lomové, tvůrkyně známých 
myšek. A tak mi aspoň dokreslila do své knihy Anča a Pepík II bubliny na téma Filip a Starý 
Plzenec. 
     On ale třeba i Arnošt Goldflam měl na veletrhu svou „školu“. Psaní. O tom ale již opravdu viz 
Vhrsti, anžto on tam totiž vydržel mezi všemi těmi mladými déle!!! Howgh. (Starý Plzenec, 28. 4. 
2008)                                                                         - I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 

 

* VOJTĚCH NĚMEC: Orwelliáda: 
     Lidé mi říkají všelijaké věci, jedna taková se týkala tolerance, tedy přimhouřených očí. Napadaly 
mě různé polohy, vyberu z nejzajímavějších: došlo mi, že měšťáctví ve jménu solidarity a tolerance 
a podobných vymožeností je od jádra prožrané pokrytectvím, protože když občan zatne zuby a 
chová se k těm, které nenávidí, jako k nejbližším, není to projev slušnosti, ale přetvařování. Takoví 
„slušní“ lidé pak mluví o tom, jak moc pro ně znamená upřímné jednání, fair play atakdál, a my, 
kteří jim vidíme do pusy a dál, jimi musíme opovrhovat, abychom si zachovali důstojnost skrz ně k 
sobě samým. Ve společnosti dospělých lidí je to běžné, ba dokonce nutné k přežití. Dovolím-li si 
kunderovskou mluvu, napíšu: Být absolutně dospělý znamená být absolutně lživý. Ti, kteří mluví 
podle toho, co doopravdy cítí, jsou většinou „tolerantních“ považováni za blázny nebo infantilní 
snílky nebo za obojí. Tedy: člověk už nemůže věřit nikomu kromě sebe, nejde se spoléhat na cizí řeči 
– jsou to většinou jen drby, pomluvy nebo zdvořilostní vycpávky času, aby se nenudilo. Je to 
civilizační deformace: posedlost sociálním statutem, honba za známostmi i přes mrtvoly slov. A 
vůbec: samo slovo v tomto paradigmatu ztrácí váhu, stává se peříčkem v průvanu. Jak se vytrácí 
upřímnost ze slov, jazyk je zranitelnější k dalším malformacím: je buď oklešťován (mám zde na 
mysli například internetovou „mluvu“, která se tiše vkrádá i do „reálných“, nevirtuálních 
rozhovorů), nebo zneužíván ke lživé diplomacii politiků. Degenerace morálky (neboli zakrnění 
svědomí) vede nutně k degeneraci jazyka. Lidé si uvědomili, že to, co říkají, si stejně vpravdě 
nemyslí, tak proč promluvě dávat takovou důležitost? Je to jakási rezignace na smysl vět – s 
jazykem se zachází jako s kusem hadru a co je horší, pomalu se to stává normou. Nad jazykem se 
přestává přemýšlet – není k tomu důvod. Je pouhým prostředkem k dorozumívání, umělecká funkce 
je zatlačena násilím do pozadí, implicita je překryta explicitou vyjadřování. Jazyk je postupně 
přetavován do amorfní hmoty, dává se přednost slovu mluvenému před psaným, v popředí je zvuk 
samotný, žádná složitost znaků. Masy zhýčkané obrazem sice umějí číst, ale potíž je v tom, že 
povětšinou nemusejí, a pokud náhodou musí, tak nechtějí, a ti pak sedí, louskají text a rozumí jen 
částečně, klouzají po povrchu jako bruslaři a nikdy nespadnou pod led, tam to totiž nepříjemně 
studí. Jsou pak nešťastní, že nerozumí, přitom ve skutečnosti jen nechtějí porozumět, anebo to 
zkrátka neumí. To se pak někdy stává, že z oné nešťastnosti vyvedou nějakou hloupost, vylévají si 
vztek jinde. Čtenáři se ptají autorů: Co jsi tím chtěl říct? Co to znamená? Dožadují se vysvětlení. 
Ti, kteří vědí, že odpověď nedostanou, jen prskají vzteky na všechny kolem, přitom je chyba v nich. 
Zamyslíme-li se nad rostoucí potřebou korektorů v prestižních redakcích novin a časopisů, bude 
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nám jasné, že se něco nekalého děje. Říkám tomu „krize jazyka“ - lidé ho přestávají umět správně 
používat, lidé se nepřizpůsobují úzu, naopak jazyk se musí přizpůsobovat lidské lenosti a někdy i 
blbosti: Na obrovských billboardech se objevují brutální mutilace (vzpomínám si na nedávný 
případ olympijských her v Číně – tam bylo strašidlo kontaminace) apod. Hlavní je obraz, 
nejjednodušší symbol, nevyžadující žádnou vyšší mozkovou činnost. Dříve byl obraz doprovodem 
textu, dnes je tomu naopak. Vzpomeneme-li si na Orwellův newspeak a newthink, a srovnáme fikci s 
dnešní realitou, zamrazí nás: Pokud vykastrujeme (zvláště učiníme-li tak dobrovolně, ze své vlastní 
pohodlnosti) jazyk, vyrabujeme i své myšlení, mozek se přestane zabývat složitými záležitostmi, 
naučí se jich bát. Stane se zranitelnějším vůči propagandě životního stylu, módy, vkusu. Stane se 
snadno ovladatelným těmi, kdo jsou u moci, ze své vůle se vzdá osobní svobody, prioritou se stane 
bezpečí, sociální jistota, maximální komfort (vypůjčím si zde slovník demagogů a reklamních 
sloganů), to vše na úkor nezávislého názoru, ku prospěchu pravd prezentovaných v televizních 
diskuzích, v písních nejprodávanějších zpěváků. Nabízí se otázka: Co s tím můžeme dělat? Dělat se 
nedá nic, ale je možné udržet si zdravý rozum? V zachování nadhledu a kritického myšlení vidím 
jedinou naději. Potíž (a její mohutnost se dá srovnat se starým zlým Goliášem) je v dalších 
generacích, pro něž všechno, co jsem na těchto řádkách zkritizoval, bude naprosto v pořádku, 
neškodné, ba dokonce žádané. Můžeme jen doufat v příchod Davida (nebo snad Šimona a 
Matouše?) s prakem. (Cheb – Ústí nad Labem, 15. 5. 2008) 

- V. N. (*1983) je básník a prozaik, žije v Chebu a nyní studuje Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem (obor 

čeština – angličtina). 

 

* LUCIE KOUTNÁ: Návštěva domu Arqua Petrarca (Casa del Petrarca): 
     V pondělí jsem se vrátila z pětidenního zájezdu po Palladiových vilách v severní Itálii. Italský 
renesanční architekt Andrea Palladio má letos výročí – 500 let od svého narození.  
     Náš autobus zastavil na parkovišti pod kopcem. Pak jsme všichni stoupali směrem ke kostelu, 
v podstatě jsme ani pořádně nevěděli, kam jdeme a co uvidíme, věděli jsme jen, že naším cílem je 
dům, v němž pobýval básník Francesco Petrarca. Dům patřil šlechtické rodině Carrara a Petrarca 
tam pobýval coby host. Procházeli jsme kolem starých kamenných domů z neomítnutých kamenů, 
ulice byla obložená stánky s různými rukodělnými věcmi, většina věcí – spíš takové cetky.  
     Přišli jsme na takové malé náměstíčko u kostela. Před kostelem byl Petrarcův hrob. Prohlédli 
jsme si kostel a pak jsme se vydali do „Petrarcova domu“. Stáli jsme u vchodu do zahrady. 
Malebná zahrádka s geometricky zastřihaným živým plotem připomínajícím bludiště. Takřka celá 
zastíněná stromy. V zahradě rostly krásné růžové růže - ty jsou k vidění na mnoha místech v Itálii a 
daří se jim tu. Někde rostou volně v prostoru, někde jsou zavěšené na pergole a jinde se pnou po 
zdi. Kromě růží tu ještě rostly oleandry a jiné okrasné rostliny. Čekali jsme, až budeme moct 
dovnitř. Dům má malé místnosti, a tak se tam tolik lidí nevejde. Do prvního patra se vchází po 
schodišti ze zahrady. Stěny domu jsou zdobeny krásnými freskami, které jsou z pozdější doby (16. 
století) a znázorňují výjevy z Petrarcova života a z jeho literárních děl. Malby jsou po celých zdech 
a dokonce i na krbu. Rovněž stropy jsou moc hezky vyzdobené, dřevěné. Jsou původní, ze 14. století. 
V prvním patře je též pokoj, v němž básník zemřel. Je zde i původní nábytek.  
     Z oken v prvním patře je výhled na tuto nádhernou kopcovou krajinu (kopce jsou sopečného 
původu) a střechy starobylých domů. Opravdu kouzelné místo, tady by se to tvořilo jedna báseň. Na 
pobytí zde jsme měli jen hodinu, pak jsme se vraceli do autobusu, čekala nás cesta do Vicenzy. 
Kromě Petrarcy jsme si připomenuli Danta Alighieri, na náměstí Pizza dei Signori ve Veroně je 
jeho socha. A samozřejmě jsme nemohli vynechat proslulý Juliin balkón ve Veroně. Za těch pět dní 
jsme viděli moc vil a památek - římská aréna ve Veroně, Teatro Olympicko – renesanční divadlo od 
A. Palladia, Villu Rotondu, kapli Scrovegni v Padově s freskami od Giotta a mnoho dalších. Viz net 
- http://picasaweb.google.com/LuckaKoutna/SevernItLie. Fotky v tomto albu budu postupně 
doplňovat, takže sledujte. (Plzeň, 17.5. 2008)  

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 20. 6. 2008. Těšíme se na Vaše příspěvky! 
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