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

Čech. Ročník XVII, 2008, letos Listy č. 9 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 137) z 26. 8. Stran 12, 
náklad 550 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 9/2008 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Člověk, kterému se číst nechce, 

na tom není o nic lépe než člověk, 

který číst neumí. 
 

(Moliére) 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

     … Letošní léto bylo teplé a aspoň trochu literární. Ve čtvrtek 10. července hájila naše barvy 

čtveřice autorů na literárním výletě Kruhu přátel knižní kultury, další trojice o víkendu na festivalu 

Literární Vysočina v Chotěboři. Ve středu 30. července zavítal do Plzně na návštěvu básník Milan 

Šedivý a setkal se tu s některými z nás. Začátkem srpna se Marek Velebný opět stal hostitelem 

skotského prozaika a propagátora skotštiny Matthewa Fitta. Autorka Plže, paní Vlasta Špinková, 

která docela prozaicky pracuje na Finančním úřadě Plzeň – jih, nám věnovala sbírku básní Jak plyne 

čas, vydanou vlastním nákladem v roce 2006 společně s manželem Jiřím Špinkou. A dál?  

 

* LITERÁRNÍ VÝLET KRUHU PŘÁTEL KNIŽNÍ KULTURY. Ve čtvrtek 10. července 2008 

uskutečnil Kruh přátel knižní kultury svůj letní, v pořadí už desátý, literárně vlastivědný výlet. - Že 

už si nepamatujete na ty předchozí? Tak tedy: poprvé v r. 1999 se jelo po stopách Karla Čapka a na Dobříš, v r. 2000 po 

stopách Oty Pavla, v r. 2001 po stopách Bohumila Hrabala, v r. 2002 byly na programu dávné legendy Slovanů i Keltů, 

v r. 2003 jsme sledovali literární stopy Karla Klostermanna, v r. 2004 pátrali po literatuře na Lounsku, v r. 2005 na 

Sobotecku a v Českém ráji, v r. 2006 jsme navštívili Šrámka v Písku a další dávné literáty v jižních Čechách, vloni nás 

zvábil život Jakuba Jana Ryby a osud Káji Maříka. - Kam letos? Název Růže do zámků i do Chyší 

napovídá, že náš „literární” řidič pan Soustružník nás vezl cestou necestou na Teplicko, 

Chomutovsko a …  

 
     Od LUCIE KOUTNÉ: Jako obvykle jsme výlet zahájili u Pekla a v Pekle jsme též skončili.  Při 
prostudování programu leckoho možná napadlo, že je to výlet opravdu nabitý a že se to snad ani 
nedá stihnout. Ale když se to vezme kolem a kolem, stihlo se všecko, protože místa, která jsme 
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neviděli, jsme si mohli alespoň představovat. Obrázek nám pomohli vytvořit naši průvodci, kterým 
chci tímto také poděkovat. Na výlet s námi jel Václav Malina, který se postaral o vsuvky o výtvarném 
umění. Pan prof. Viktor Viktora – přednášel hlavně o literatuře, ale nejen o ni. Památkář pan ing. 
Karel Drhovský – o architektuře aj. Z Asonu jsme se zúčastnili jenom Marek Velebný, David 
Růžička, Helena Šlesingerová a já. Hodně mě potěšila i svačinka, poukázka na teplý nápoj a Plž… 
vše umístěné na každém sedadle a ještě označené jménem. Lepší servis než ve žlutých autobusech 
Student Agency!  
     Naší první zastávkou byl zámek Duchcov u Teplic, kde mají expozici známého benátského  
spisovatele a svůdníka Giacoma Casanovy - ke konci života zde pobýval. Nachází se tu v jedné 
místnosti i jeho křeslo, na kterém údajně naposled vydechl. Kdo naň usedne, stane se z něj 
neodolatelný svůdník. A tak se v něm usadil Marek Velebný s rudou růží v ústech a převzal tak 
štafetu po Milanu Šedivém, který si tu jednou taky sedl. Je to nejspíš jen „průvodcovský folklor“, 
nicméně zní to tak lákavě, že se vždy najde někdo, kdo si chce křesílko vyzkoušet. Kromě Marka si 
tam sedl ještě jeden pán.   
     Kupodivu, když jsme odcházeli ze zámku, na schodišti se na nás dívala bílá paní (její portrét) a ta 
měla zase na starosti hodit růži tomu, kdo byl své dívce věrný. Tak nevím, to je dost podivný 
protiklad, né? Nejdřív si člověk usedne na křeslo, stane se tím svůdníkem a pak má získat růži za 
věrnost? Tak jsme se všichni zasmáli a opustili zámek.  
     Další zastávka - hrad Hasištejn. Hezký, kupodivu dobře zachovalý hrad. Je zde i torzo hradní 
kaple - s křížovou klenbou a kamenným oltářem. Doporučuju ke zhlédnutí, než se kaple rozsype. Z 
věží je báječný výhled na větrné elektrárny, komíny, ale i lesy a kopce...  
     Třetí zastávka – Kadaň. Tady jsme se mohli rozhodnout, zda půjdeme na prohlídku kláštera, 
nebo města. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Já, jakožto milovník památek, starožitností a vůbec 
všeho starého jsem šla do kláštera. Pan průvodce, zřejmě františkán, nám sáhodlouze povídal o 
církevním rouchu, misálu, kalichu atd. Bylo to zajímavé, ale museli jsme ho zastavit, protože jsme 
neměli tolik času. Říkal, že jsme mu na začátku neřekli, že máme málo času. Je zde hezký kostel - ten 
se teď restauruje. Zrovna tam restaurovali fresku, kterou vytvořil jakýsi Cranachův žák. V poschodí 
kláštera je nádherná sklípková klenba - to jsem si musela vyfotit (i za cenu toho, že jsem byla 
napomenuta). Nezbyl nám čas na prohlídku města, ba ani na oběd. Pádili jsme na autobus, protože 
nás čekala ještě jedna prohlídka.   
     Čtvrtá zastávka a poslední - Chyše - zámek + pivovar. Prohlídka zámku byla výborná. Majitel 
zámku - pan Lažanský - má o tom hodně velký přehled. Líbilo se mi, jak mluvil o P. Brandlovi. A 
tady je další zajímavost: Zatímco na zámku v Duchcově mají obraz od Vavřince Reinera, který byl 
spíše freskař, tady v Chyši mají fresku od Petra Brandla, který maloval spíše nástěnné obrazy.  O 
Petru Brandlovi ještě říkal, že za fresku dostal 600 zlatých. Za ty peníze by tehdy byl dům v Praze. 
Brandl byl bohatý, avšak co vydělal, dokázal taky utratit, takže měl pak dluhy, a když umřel, zjistilo 
se, že plátna, barvy a štětce, co mu chtěli zabavit v jeho ateliéru, nejsou jeho. Neměl nic, jen dluhy, 
neměl by ani na pohřeb. Ale město mu vystrojilo „královský pohřeb“. 
     Na zámku pobýval Karel Čapek, avšak prý zde nebyl rád, nevycházel dobře se šlechtickou 
rodinou. Kromě Čapka tu nějakou dobu pobýval i Z. Rykr - malíř. Vytvořil obaly na čokolády - 
Orion, hvězdu Orion, v r. 1940 spáchal sebevraždu. Byl žid a věděl, jak by skončil. Zvláštní - jaký to 
osud má čokoláda. Jen málokdo to asi ví.  
     Ještě jsme poseděli v zámeckém pivovaru. Pivo tu mají opravdu výborné.  
     V Chomutově jsme nebyli, to bychom nestihli. V Manětíně jsme též nebyli. Žatcem jsme 
projížděli. V Žatci mají druhou největší synagogu v Evropě, byla vypálena Němci roku 1938, dodnes 
není úplně opravena. Žatec je nejsušší místo v ČR, největší chmelařská oblast. Byl zde na vojně Ivan 
Wernisch a Václav Malina. Výlet se mi moc líbil a myslím, že jsme toho stihli opravdu hodně. 
(Plzeň, 26. 7. 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. 
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Letos byl výlet naplněn již dlouho před svým konáním. Cca po 
10:00 hod. jsme se blížili přes Bílinu k prvnímu cíli cesty -  tj. zámku v Duchcově. Přivítal nás slabý 
deštík, tak jsme rychle prošli parkem do zámku. Zaujaly mne funkční modely zbraní pro děti 
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šlechticů nebo různé romantické rytiny s latinským a německým textem. Dostali jsme výklad o životě 
G. Casanovy. Využil jsem i možnosti se na chvíli posadit do jeho křesla. Nezjevil se nám kupodivu 
Milan Šedivý, ale v poslední místnosti – knihovně - pomyslný Casanova jako socha v tajném 
výklenku. A David Růžička si vše zapisoval a kreslil do zápisníku. Jen prohlídka ve velké skupině lidí 
byla dost náročná - nevešli jsme se do některých místností. Další zastávkou byl hrad – zřícenina 
Hasištejn. V roce 1491 se tu usadil Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Většina z nás vylezla na věž, 
ze které byl mj. „romantický“ pohled na chladicí věže elektrárny Prunéřov nebo na otočné listy 
větrných elektráren. Na hradních zdech se dobře dařilo drobným kvítkům a mechům. Po malém 
občerstvení jsme pokračovali autobusem dál s vtipným povídáním panů Viktory a Drhovského na 
Kadaň.  Dozvěděli jsme se o velké devastaci města v době uhelného boomu v 60. –70. letech před 
sametovým převratem. Pan profesor sliboval prohlídku kláštera, a tak jsme se zrychleně přesunuli 
z centra ke klášteru. Když jsem zjistil, že po hodinové prohlídce by mi nezůstala chvilka k prohlídce 
města, raději jsem prohlídku kláštera oželel. Toulal jsem se pak centrem a v okolí opraveného 
opevnění, včetně úzké katovské uličky. Pro přátele alkoholu zde byla vtipná socha člověka, kterému 
na rameni sedí opička či ďáblík. Pak nás čekala cesta do poslední zastávky v zámku Chyše. 
Sudetskou krajinou jsme minuli bokem zámek Valeč a za osamocenou barokní katedrálou 
s hřbitovem (tam prý komunisté nosili dlouho květiny na hrob rudoarmějce, než se dozvěděli, že to 
byl vlasovec) jsme zastavili na náměstíčku v Chyších, kde po socialistické přestavbě/devastaci 
nezbylo z hrázděných domů nic. Obešli jsme kolotoče a u vchodu do zámku nám emeritní ředitel 
památkového ústavu pan Drhovský představil majitele - manžele Lažanské. Příjemný výklad nám 
poskytl sám majitel a seznámil nás s bohatou barokní výbavou stropů, historkami o majitelích z rodu 
Kolovratů – Krakovských, o Petru Brandlovi nebo o působení Karla Čapka na zámku jako 
vychovatele. Nakonec jsme mohli ochutnat pěnivý mok z vlastní výrobny zámeckého pivovaru. 
Někteří se od něj nemohli odtrhnout, tak jsme vyrazili zpět trochu se zpožděním. Ještě jsme projeli 
Manětínem a k cíli u Pekla jsme přijeli kolem 21.00 hod. M. V.         
     Fotky na http://picasaweb.google.cz/asonklub/Vyletkniznikultury2008. (Plzeň, 26. 7. 2008) 
- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, fotografuje, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, 

žije v Plzni, externě spolupracuje s regionálními deníky. 

 
 

* ASON-KLUB NA FESTIVALU LITERÁRNÍ VYSOČINA V CHOTĚBOŘI. O víkendu 11. – 

13. července 2008 se díky Zoře Šimůnkové, Petru Musílkovi a mnoha dalším v Chotěboři uskutečnil 

už VI. ročník festivalu o psaní, literatuře, autorech a inspiraci - Literární Vysočina. Letos měl 

podtitul Kam oko doslechne a na programu byla nejen přehlídka literárních časopisů nebo 

slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže… Pokoje v hotelu jsme si zamluvili už v dubnu. 

Helena Šlesingerová sice v poslední chvíli musela rezervaci z rodinných důvodů zrušit, Lubomír 

Mikisek, Milan Čechura a Irena Velichová prý ale byli tentokrát s průběhem nadmíru spokojeni… 

 
     OD MILANA ČECHURY: Je mi to skoro až žinantní, ale protože mě o to požádala Helenka Š., 
které nedokážu nic odmítnout, zkusím něco napsat o tom, jak jsem prožil letošní soutěž. Abyste 
pochopili, proč je mi to žinantní. Byl jsem už v Chotěboři dvakrát a bylo to pěkné a literárních 
zážitků jsem měl spousty, jen ty závěry dnů byly takové nemastné a neslané. Při takovýchto akcích 
totiž naprosto jasně platí, že nejenom literaturou jsou živi spisovatelé. Po absolvování čtenářských 
maratónů musí mít každý zákonitě psaného a jakéhokoliv jiného literárního projevu plné zuby. A 
touží po tom odreagovat se. Nejlépe posezením v restauraci jakékoliv cenové skupiny a poplkáním 
s účastníky festivalu o všem možném, jen ne o literatuře. A to mi právě při již zmiňovaných dvou 
ročnících chybělo. Sotva jsme se uvelebili na hospodských židlích, už nám personál oznamoval, že 
za hodinu zavírají a významně mával kasírtaškami. Uznejte, že na nějaké sbratření a sesestření 
nebyl vůbec čas. 
     Už po poslední účasti jsem tedy na tuto situaci žehral a nenápadně naznačoval pořadatelům, že 
by s tím měli něco udělat. A oni udělali. Závěrečný bod letošního programu měl příznačný název. 
Radost až do rána. Hned jak jsem to zjistil, pookřál jsem a začal se těšit ještě víc, než je obvyklé. 
Mladí, začínající, nadšení a ambiciózní autoři mi snad odpustí takové barbarství, ale já už jiný 
nebudu. 

http://picasaweb.google.cz/asonklub/Vyletkniznikultury2008
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     Po příjezdu do Chotěboře jsem tuto situaci ještě přiživoval odpověďmi na otázky, jak se mi tu 
líbí, tím, že jsem prohlašoval (uznávám, že s blbým výrazem ve tváři), že ano, ale nicméně se nejvíc 
těším na večer, na posezení a poplkání. Také jsem před odjezdem naladil kytaru a vytiskl si seznam 
písniček, od kterých umím aspoň první sloku. Z toho všeho musí být každému jasné, že mně tentokrát 
o soutěž příliš nešlo. A pak z ní pište reportáž. 
     Přece však se musím o jednom bodu programu zmínit. Bylo to vystoupení spisovatele a 
písničkáře Jiřího Dědečka. Skvělé, nádherné, strhující. Jsem rád, že jsem na něm byl. Všem vřele 
doporučuji. 
     První, co jsme s mým přítelem Lubomírem Mikiskem udělali, byla rekognoskace terénu. Myslím 
tím to, že jsme si šli prohlédnout místo, kde jsme měli večer posedět. Malý bar na náměstí, s dvěma 
stoly po stranách a asi pěti místy u nálevního pultu. Odhadoval bych jeho kapacitu asi tak na dvacet 
lidí bez přílišného mačkání. To bude dobrý, říkali jsme si, stejně jich víc nepřijde. Bůh ví, jestli to 
bylo těmi mými hláškami, ale po deváté hodině mi připadalo, že přišli všichni, kteří na festivalu byli. 
Bar praskal ve švech. Tíživou situaci se barmanka, mimochodem velmi malá a velmi sympatická, 
snažila vyřešit tím, že vyhnala stálé štamgasty od stolů k výčepu. Tím si vysloužila jejich 
nesouhlasné poznámky a také směrem k nám doléhalo dotčené brblání. Trochu jsme měli obavy, 
abychom neupadli do jejich nemilosti. Naštěstí se tyto obavy ukázaly býti liché.  
     Bylo zřejmé, že při takovémto množství lidí existuje jediný společný jazyk, a to sborový zpěv. 
S každým jednotlivě prostě pokecat nešlo. A tak jsem si pověsil kytaru okolo krku, nahlédl do 
seznamu a spustil jsem. Jelikož písničky, které znám, vznikaly někdy po polovině minulého století, 
měl jsem trochu obavy, že je mladší účastníci nebudou umět. Zaplaťpámbu jsem se spletl. Byla to 
paráda. Stál jsem v uličce mezi stoly a řezal do nástroje,  co to šlo. Odměnou za vynaložené úsilí mi 
byl sbor, za který by se nemusela stydět žádná přední hudební scéna. Drnčely skleničky na stolech, 
drnčely skleničky v baru a drnčela okna budov na náměstí. Do toho mumraje dorazila i hlavní 
postava festivalu - Zorka Šimůnková - a záhy splynula s masou zpívajících. I na tanec došlo. Z mlhy, 
vytvořené cigaretovým dýmem, vynořovaly se objímající postavy a v rytmu, který jsem se snažil 
udržovat, předváděly složité pohybové kreace. 
     Nevím, jak to ta obsluhující dívčina dokázala, ale pořád bylo co pít. Občas jsem jukl k baru, kde 
seděli vyhnaní štamgasti, abych zjistil, zda nejsou naštvaní. Bylo to dobré. Hulákali souběžně s námi 
všemi. 
     To celé trvalo asi čtyři hodiny, a když mně došly síly a písně, rozloučil jsem se a odešel do 
blízkého hotelu, ochladit si rozpálené čelo a prsty. Mé přání se mi splnilo. Sbratřil jsem se. A 
sesestřil. I když formou zpěvu. Doufám, že ostatním se to také líbilo. Tak jako mně. V tom, že to 
nebylo až tak špatné, mě utvrdila Irenka Velichová, stálá účastnice Literárních Vysočin. Druhý den 
ráno pronesla větu, která mě učinila spokojeným a šťastným: „Tak takovejhle mejdan tu ještě 
nebyl.“  Ať žije Literární Vysočina 2009! Milan Čechura (Plzeň, 24. 7. 2008)                                                                                     

- M. Č. (*1949) píše básně i prózu, žije v Plzni a zde také pracuje jako prodavač dřeva. 
 

 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JADRANU. Obsluha v plzeňské 

restauraci  Jadran - Mediterranée je nejen dosti rychlá, ale i dosti vstřícná. Při objednávání stolu po 

telefonu na nás vždy reaguje bezmála radostně. A vůbec jí pak nevadí, že nás nepřišlo deset, ale 

jenom dva tři (viz 19. června v podvečer: Schröpferová, Šlesingerová, Velebný). Ve čtvrtek 24. 

července 2008 v 18:00 hodin jsme však výčitky mít nemuseli. Dokonce jsme si do boxu museli 

přidat židli. Jiří Č. Ulrich nám dal nahlédnout do scénáře připravovaného muzikálu Faustiana. 

Autorem hudby je prý Jan Heinl, autorem textů J. Č. U. –  Při pouhém prolistování notové části to 

vypadalo jako veliká legrace. A když pan Jiří přidal živou ukázku zpěvu, nastalo na premiéru veliké 

těšení! Lubomír Mikisek a Milan Čechura se podělili o zážitky z Literární Vysočiny, Mikisek 

navíc o radost z nové knihy. Jeho úplně čerstvý román Když tančí vážky (Carpe diem 2008) čítá 208 

stran, je připravený k prodeji a podle anotace „se snaží přispět k poznání, že stojí za to žít a že lze 

najít v každé situaci její světlejší stránky“ (viz http://www.kosmas.cz/knihy/140593/kdyz-tanci-

vazky). Helena Šlesingerová přinesla sebrané Plže těm, kdo si je v knihovně předlouho nevyzvedli. 

Marek Velebný si přivedl kamarádku Janu z Prahy. Milena Písačková se (s jinou kamarádkou) 
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chystá v září na dovolenou do Indie. Daniel Mikeš se připravuje na novou roli, nikoli ovšem na 

prknech, která znamenají svět. Stane se otcem - už pouhá příprava ho na 100 % zaměstnává. Vybírá 

jméno, studuje odborné knihy a se zkušenými matkami diskutuje jako rovný s rovným. Omluvily se 

Radka Prokopová (protože „…se pakujeme na dovču a to je u nás vždy VELKÁ událost…“) a Lucie 

Koutná („opět budu přítomna jen duchem“). Fotografie Marka Velebného na 

http://picasaweb.google.cz/asonklub/Letni_asonklub24708. 

 

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* KDE KONČÍ SVĚT 2008 – CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY. Na cestě za regionálními 

literárními úspěchy nám to nedalo a ještě jednou jsme se vrátili do knihovny - rokycanské i  

plzeňské – k soutěži Klubu dětských knihoven SKIP. Zatímco v minulém čísle jsme vybírali 

z poezie, tentokrát přinášíme ukázky z malé soutěžní prózy. Jaké že mohou být představy dětí o 

cestách? 

 

Z KNIHOVNY MĚSTA PLZNĚ – KNIHOVNY BOLEVEC: 

 

     Iveta Pevná (*15 let), 1. ZŠ Plzeň, Západní ul. 

     *     *     * 
 

     Holčička stála na vysoké skále. Propast vlastnila její život. Měla rozevřenou náruč a prosila: 
„Pojď ke mně.“ Vnitřní hlas holčičce radil: „Jdi, nemáš co ztratit, uvidíš nový svět a půjdeš novou 
cestou. Nebo se snad bojíš?“ ptal se. Avšak byla tu jedna věc, která ji vždy zastavila krůček od 
jistého pádu. Milovala. Ano, byla malá a byla na rozhraní své osobnosti, ale přesto tohle malé 
děvčátko milovalo. Hlas ji napovídal: „Jen jdi, nikdo tě zde postrádat nebude,“ ale holčička věděla 
o jednom člověku, který stál za to, aby se nepodřídila řeči smrti. Ano, smrt si ji přála. Je přece 
mladá, krásná, chytrá a hlavně inteligentní. Říkala jí: „Zde je tě škoda, pojď za mnou, v mé říši tě 
pochopí lépe než sobecká lidská rasa.“ Když malé Charlotte, ano tak se jmenovala ta dívenka, 
zemřeli rodiče, mnozí si mysleli, že nemá rozum a snadněji se s tím vyrovná. „Jsou jí jen tři roky,“ 
říkali. Ve svém věku nic nechápe. Omyl. Zase se mýlili. Zase to sobectví. On snad někdo měřil míru 
bolesti a chápání, a čím? Elektronikou jako všechno ostatní? Duše je unikát. Malé dítě mnohdy cítí 
víc než vy dospělí. Ale tomu se vy jen smějete. Ano, často vás vídám a vidím, jak kroutíte hlavou a 
myslíte si, že vy jste vyspělí a úžasní a děti mentálně pozadu a nechápavé. Ach. Kdy se poučíte. Z 
mého pohledu absurdní. Ta dívenka tam pořád stojí a pořád máte její život ve svých rukou. Co 
uděláte? NIC! Proč byste měli zachránit to děvče, to je pro vás velice namáhavé. Najdou se tací, 
kteří s holčičkou budou mluvit, že? Ještě aby ne, jste za to přeci placení. Raději ji tam necháte 
zemřít, než byste zahodili svoji povrchnost, povýšenost a hrdost. Co já bych jí pomáhal, jsou tu jiní. 
Nebudu si špinit ruce. Takhle přemýšlíte. Vzchopte se. Vy můžete být na stejném místě jako ona. A to 
teprve potom pochopíte, jak dokážete být sobečtí?  
     Kudy chodím, tam se ptám, je vám váš osud znám? Kráčíte svojí cestou, jež bývá zaprášená a 
zaházená smetím. Kráčíte cestou, na kterou svítí slunce a kde rozkvétají květiny. Když jste mladí, 
cítíte všechno jinak. Při pomyšlení na krásnou věc se vám rozbuší srdce a svírá žaludek, kde cítíte 
motýlky. Malým dětem zase září očička, ve kterých jsou jiskřičky při pohledu na vánoční stromeček. 
Rosteme a uvědomujeme si, co tím ztrácíme. Víte, čím to je? Jako miminko, jako předškoláček máme 
svůj svět. Věříme, toužíme a fantazírujeme. Pak! Přijdou jiní lidé a řeknou, ale Ježíšek neexistuje, 
dárečky nosí maminka s tatínkem. A co udělá naše dušička? Rozbije se a přestane věřit v něco, co 
milovala. A proč? Protože vy na něj nevěříte, tlakem lidí už ani nemůžete, proto si řeknete: „Zkazím 
jim to a povím jim, jak to doopravdy je.“ Už vám nezáleží na tom, jak se budou cítit, jak budou 
zmatení a co ztratí, hlavně že vy uděláte něco pro sebe.  
     Mezitím si holčička uvědomila, co ztrácí. Viděla vzpomínky, které bolí, ale i ty, které byly krásné. 
Vzpomínala na běhání ranní rosou, na smělé pohledy chlapců, ale i na smrt své lásky. Myslíte, že to 
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bylo tím, že nešla podle značek a rozcestníků? Ne! Měla svůj názor a chtěla žít tak, aby ji život těšil. 
To se však nelíbilo, čekal ji tedy trest. Nikdo necítil ty žhnoucí slzičky, které stékaly k srdci. Tu 
mučivou bolest vědomí. Platí za vás. Za vaše chyby.  

 

Stojíte opodál a čekáte, až skočí,  

křičíte, klejete, nic vás nezajímá,  

dívenka stojí, pláče a zarytě mlčí,  

člověk, kterého milovala se jí promítá. 

A ona vzpomíná a vzpomíná. 

 

Cítí tu lásku, kterou dostávala,  

než z jeho očí jiskřičky vyprchaly,  

jeho laskavá duše a slova jí pomáhala,  

a pak jeho tělo pochovali.  
 

     A co mezitím dělala naše parta hecující smrt? Přemýšlela, kam zahrabe její tělíčko a zbaví se tak 
problému. „Pšššt,“ říkali. Kdepak náhrobek s vyrytým jménem, kdepak památka a květiny, kdepak 
vzpomínka. Temný les předurčili budoucnosti. Temné místo, kam se neodváží žádný člověk. Proč to 
zlo? Kde se vzalo? Nevíte však, jak silná osobnost před vámi stojí. Nevíte, co ochotna ona jest 
udělat, aby překročila práh svých možností. Co se v ní ukrývá, na co asi myslí. Hledí nepřítomně, 
ručičky má svěšené, je lehce nahrbena. Domníváte se, že je na konci sil, ale opak je pravdou. Rostou 
jí křídla, o kterých snila. Chystá se odletět do hlubin porozumění.  
     Vidíte někdy své děti plakat? Sedět mlčky u okna? Jak pozorují volnost letu ptáčků? Přemýšleli 
jste někdy, co cítí? Co se v těch dušičkách děje? Neospravedlňujte se tím, že je to dítě a vy jej 
nechápete. Stačí slovo. Jedno jediné slovo, aby ta nejistota, co se v nich zmítá, opustila jejich dětský 
svět. Při narození pláčeme, když odcházíme, lidé, co nás milovali, pláčou. Jsou i tací, co odcházejí 
bez kapičky slzy. Jaké si to uděláme, takové to máme. Nelžete si. Moc dobře víte, že v některých 
případech není na vině jednotlivec. Ale zase ta chtivost, hrabivost. Omlouváte se slovy - chci přece 
něco dokázat - . 
     Často přemýšlím, jak blízko k sobě měli kdysi. Za vlády králů a velkých bojovníků. Válčili o 
území, o moc. Ale síla bratrství byla nepřemožitelná. Ano, zradili se, ale čím to, že za sebe pokládali 
životy? Vyvíjíme se, získáváme zkušenosti, vynalézáme. Kdo nás nezná, myslí si, že jsme šťastní. 
Kdyby však viděli, jak jsou naše duše, vlastnosti a nutkání věčně zašpiněné, nevěřili by. Kdepak se 
asi stala chyba?  
     Co oči nevidí, srdce nebolí. To si myslí o slepých lidech naivní lidé. Vidí víc, než vy. Cítí to, co vy 
nikdy nebudete. Pohledy na svět se liší. Někdo o něm mluví jako o tančících vílách, o nebi plném 
hvězd, jež září na hladinu vody, někdo však zažívá volné pády a pak dopad na tvrdou zem. A pak ta 
láska. Hříšná, vášnivá, spalující, tajemná, krásná, a spousta protikladů.  
     Holčička mezitím prošla celým svým dosavadním životem. Tak říkajíc zametla svoji cestičku. Ta 
dívenka nebyla jediná. Takových malých holčiček a chlapečků je stále víc a víc. Uvědomují si, jak je 
krásné cítit lásku a jak je mocná bolest. Ale stále věří na pravou lásku a touží po ní. Máme geny, 
které nám určují, jak bude vypadat naše cestička? Život se nedá pochopit a ani to nezkoušejte, jen se 
víc vciťujte do druhých lidi. Přinese vám to nejen nové zkušenosti, ale hlavně lepší pocit sebe sama!  

 

 
 

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY ROKYCANY: 

 

     Ondřej Havlíček (13 let), ZŠ Rokycany, Čechova ul.  

     CESTA KE KNIZE 
 

     Už jako malé dítě jsem měl rád knihy. Každý večer mi je předčítala maminka, aby se mi lépe 
usínalo. První kniha, kterou si pamatuji, že mi maminka četla, se jmenovala Rumcajsova 
loupežnická knížka od Václava Čtvrtka. Rumcajse jsem rád sledoval i jako Večerníček v televizi, 
patří mezi mé nejoblíbenější pohádkové postavy. Samozřejmě mi maminka četla spoustu dalších 
knížek, pohádky nepředčítala, ale vyprávěla. Vypravovala mi příběhy, které si pamatovala ze svého 
dětství, nebo si je jen vymýšlela, což bylo moc pěkné. 
     Nemohu se zapomenout zmínit o časopisu Čtyřlístek od Jaroslava Němečka, který mám rád 
odmala. Když jsem ještě nedovedl číst, stačilo mi prohlížet si obrázky a byl jsem spokojený. Oblibu 
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tohoto dětského obrázkového časopisu o čtyřech kamarádech jsem zdědil po svém tatínkovi, ten je 
také v dětství velmi rád četl. Přestože je mi už čtrnáct let, nezanevřel jsem na Čtyřlístek a stále ho 
rád pročítám. Příhody mých oblíbených hrdinů jsou vydávány každý měsíc a já vždy netrpělivě  
čekám na nové číslo. Není to jediný časopis, který čtu, v knihovně si půjčuji  i Kačera Donalda. 
     Co se týče knih, mezi mé oblíbené autory patří Eduard Štorch se svými dobrodružnými příběhy 
z pravěku. Měli jsme ho mimo jiné číst jako povinnou četbu, takže jsem byl vlastně trochu rád. 
Pokaždé, když jsem dočetl jeden díl, naléhal jsem na maminku, aby mi pořídila další, protože se mi 
Štorchovy příběhy velice zalíbily. Již jsem přečetl snad všechny, a tak mi moje sestra dala jako 
dárek k svátku přihlášku do Městské knihovny v Rokycanech. Byl jsem z toho nadšený. V knihovně 
jsem objevil knihy od autora Thomase Breziny, které mě svými tajemnými dobrodružstvími uchvátily. 
Dodnes zůstávám věrný tomuto spisovateli, knih napsal opravdu hodně, a tak je co číst. Zatím jsem 
si od něj přečetl dvě série knížek, a to Klub záhad a Dračí srdce. Třetí už mám rozečtenou, jmenuje 
se Čtyři kamarádi v akci. Na těchto knihách se mi nejvíc líbí napínavost příběhů a navíc je kniha 
obohacena o zvláště zapeklité hádanky, které musí čtenář vyluštit. 
     Doufám, že si brzy opět najdu oblíbeného autora, abych měl co číst, až „přelouskám“ všechny 
knihy od Thomase Breziny. Můj kamarád mi doporučil autora Jaroslava Foglara. Od něj jsem již 
četl Rychlé šípy, ale chtěl bych si přečíst i známou knihu Kluci od Bobří řeky. A nejen tuhle, ale i 
zbytek jeho děl. Věřím, že mě tento autor nezklame, protože jeho knihy jsou čteny již po generace. 
Moje cesta ke knize tedy pokračuje směle dál. 

 

 
 

Jaroslav Ženíšek (8. B), ZŠ Rokycany, Čechova ul.  

CESTA K ČLOVĚKU 
 

     Už odmalička žijeme společně s rodiči mého otce, nejspíš proto jsem jako malý měl více rád je. 
K matce mé matky (babi Maruš) jsme chodívali jen na návštěvy. Vánoce, Velikonoce, narozeniny a 
svátky, ale i jen tak o víkendu či v normální pracovní den. Chodil jsem k ní rád, protože jsem věděl, 
že u ní budu mít dveře vždycky otevřené. 
     V roce 1998, tedy před deseti lety, babi Maruš vážně onemocněla. Nevím, kdy až jsem se to 
dozvěděl, ale deset let to není. Babi Maruš měla hodně sil se záludnou nemocí bojovat, možná kvůli 
nám, svým vnoučatům, nebo kvůli něčemu jinému. Má nejbarevnější a nejvíc zarytá vzpomínka na ni 
je tato: Moji rodiče se rozhodli, že pojedou s partou kamarádů na Moravu. Tatínkovi rodiče byli 
v práci. Tak jsme víkend strávili u babi Maruš. 
     Jednoho dne jsme se rozhodli, že půjdeme s Luckou (což byla babiččina fenka) na procházku. Šli 
jsme do lomu, kde se dříve těžil kaolín. Cesta byle schůdná jen obtížně, jelikož den předtím pršelo. 
Cesty v lomu jsme znali velmi dobře, a tak když jsme se dostali do nejhlubšího místa lomu, viděli 
jsme před sebou samé jílovité a kaolínové bahno. Nejdřív jsme to chtěli obejít, ale ta cesta byla 
velmi dlouhá a my jsme museli na oběd a navíc Lucka už nemohla. Nám dětem projití bahnem 
nevadilo, měly jsme však na sobě boty do školy, ale Lucka byla jezevčík, a proto by bahnem 
neprošla. Bahno nebylo dlouhé, nedalo se však obejít. 
     Tenkrát se babička zachovala jako pravý hrdina. Vzala nás a Lucku a jednoho po druhém přes 
bahno přenesla. Babiččiny boty vypadaly hrozně, a jelikož to byly jediné boty, které byly od bláta, 
rozhodly jsme se, že babičce boty vyčistíme, aby oběd byl dřív hotový. Babičku jsme ten den 
prohlásili za hrdinu. 
     Z tohoto víkendu si také pamatuji, že jsem se naučil jezdit na kole. Kolo bylo sice rozbité a staré, 
dokonce mělo vypuštěnou zadní pneumatiku, ale byl to skvělý pocit, že už to umím. 
     Jak jsem stárl a začínal si uvědomovat, že se babička nikdy úplně neuzdraví, začínal jsem ji mít 
čím dál tím víc rád. Když se babička po několika letech dozvěděla, že bude mít další vnouče, byla 
šťastná a asi jí to dodalo sílu žít. Když se Lukášek narodil, chodila s ním na procházky po vesnici. 
Záludná nemoc však nad babičkou začala vyhrávat. Na procházce s Lukáškem už neměla sílu 
vytlačit kočárek do kopce. Síla jí ubývala. 
     Zákeřná nemoc nad ní bohužel zvítězila. Na babičku si vždy vzpomenu jako na milou, hodnou, 
obětavou a pracovitou ženu, která neváhala obětovat se pro své blízké. 
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* Ve čtvrtek 18. září 2008 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na další literární večer. Účinkují: Karla Erbová, Kateřina Sachrová, Jan Sojka, David Charvát 
a David Brabec. Vstupné 50,- Kč. 
 

* Ve středu 24. září 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně KmP 
(Plzeň, B. Smetany 13) na křest básnické sbírky Karly Erbové Ulita.  Autorku i ilustrátorku Janu 
Jeremiášovou uvádí Vladimír Novotný. Hudební doprovod Jaroslav Kopejko (fagot) a Petra 
Brabcová (flétny). 
 

* Ve čtvrtek 25. září 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. 
 

* 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 
 

* KNIHA JE KAMARÁD… TUTO SI PŘEČTI 2008! Šárka Junková, autorka knih pro 
dospívající dívky a členka Obce spisovatelů, ve spolupráci se ZŠ Vsetín-Sychrov a za podpory 
Nadace Děti-kultura-sport vyhlašuje soutěž s názvem Kniha je kamarád… tuto si přečti! Soutěž je 
určena žákům základních škol z celé České republiky. Úkolem je napsat  krátkou zprávu o knize, 
kterou jste přečetli (třeba  o prázdninách) a která vás, jak se říká, „dostala“. Prostě a jednoduše: 
nemohli jste se odtrhnout, nechtělo se vám od ní odejít, nechtělo se vám spát, jít k vodě, hrát na PC, 
ale jen číst a číst a dozvědět se, jak to s hrdiny dopadlo.  Lze poslat např. anotaci, obsah či pouhou 
upoutávku, která zaujme vrstevníky a přiláká je, aby si knihu také přečetli. Soutěžní text může být 
libovolně dlouhý, ale musí obsahovat jméno autora knihy (u zahraničních knih i překladatele), 
ilustrátora (pokud jsou v knize ilustrace) a vydavatele. Můžete připojit též vlastní ilustraci. Soutěžící 
uvede jméno a příjmení, věk, adresu školy, třídu, kterou navštěvuje, e-mail apod. Uzávěrka je 30. 
září 2008. Adresa: Základní škola Vsetín-Sychrov 97, 755 01 Vsetín, e-mail: SarJun@seznam.cz. 
Zásilku označte heslem „Kniha“. Práce bude hodnotit porota složená z žáků ZŠ Vsetín-Sychrov a 
spisovatelky Šárky Junkové. Texty budou vystaveny a publikovány na webových stránkách školy i 
autorky. Ceny pro vítěze (knihy, hlavolamy a sladkosti) poskytne Šárka Junková a oceněným budou 
zaslány poštou.  
 

* SOUTĚŽ O LITERÁRNÍ SCÉNÁŘ HRANÉHO TELEVIZNÍHO FILMU 2008. Česká 
televize vyhlašuje soutěž o původní literární scénář hraného televizního filmu. Cílem je otevřít 
cestu novým scenáristům i aktuálním tématům. Soutěž je určena autorům, kteří ke dni uzávěrky 
nedosáhli ještě větu 30 let. Lze zaslat původní literární scénář třiceti až osmdesátiminutového 
hraného televizního filmu, v českém jazyce, bez tematického a žánrového omezení, vytvořený a 
určený výhradně pro tuto soutěž. Vzorovou ukázku takového scénáře najdete na webu. Uzávěrka je 
30. září 2008. Adresa: Česká televize, Centrum dramatické, divadelní a hudební tvorby,  Kavčí hory, 
140 70 Praha 4, http://www.ceskatelevize.cz/ct/vyberova-rizeni/konkurzy.php. Obálku označte 
heslem „Soutěž“. Autor připojí (kromě osobních údajů a kontaktů) písemné prohlášení, že zaslané 
dílo vytvořil sám a ručí za jeho původnost. Práce bude posuzovat porota složená z dramaturgů ČT a 
externích spolupracovníků. Tři nejlepší scénáře budou odměněny částkou 50.000,- (1. cena), 
30.000,- (2. cena) a 20.000,- Kč (3. cena), tato odměna bude vyplacena do jednoho měsíce od 
vyhlášení výsledků. Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit. Výsledky budou zveřejněny 
na internetových stránkách ČT nejpozději do 30. listopadu 2008. Ocenění autoři budou zároveň 
vyrozuměni dopisem. Některý z vítězných scénářů může být navržen Českou televizí k realizaci. 
V tomto případě se autor doporučeného scénáře a ČT zavazují uzavřít do dvou měsíců od data 

mailto:SarJun@seznam.cz
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převzetí ceny licenční smlouvu, kterou autor poskytne České televizi výhradní licenci ke všem 
způsobům užití za odměnu, která je dle zásad honorářové politiky České televize obvyklá. 
Nevyžádané rukopisy scénářů se nevracejí a ČT nenese odpovědnost za náklady autorů spojené 
s jejich účastí v soutěži. 
 

* SOUTĚŽ FESTIVALU LITERÁRNÍ VYSOČINA 2009. Klub AUT, o. s. Quo Vadis a  o. s. 

Literární Vysočina, kolektivní člen Obce spisovatelů, vyhlašují další, už VII. ročník soutěže 

festivalu Literární Vysočina. Soutěž je věkově a tematicky neomezená. Lze zaslat poezii a prózu, 

obojí o max. rozsahu 3 strany textu (ve standardním provedení bez grafických úprav, o velikosti 

písma 12). Každý příspěvek doplňte o jméno a příjmení, rok narození, poštovní adresu, e-mail, 

telefon i mobil. Práce se přijímají pouhý jeden měsíc: od 1. října do 31. října 2008. Pouze 

v elektronické podobě je posílejte na e-mail: L.Soutez@seznam.cz. Odesláním textu do soutěže 

dáváte zároveň souhlas s jeho použitím v rámci festivalových aktivit a propagace akcí Klubu 

Literární Vysočina a o. s. Literární Vysočina. (Ze soutěže jsou přirozeně vyloučeni členové poroty a 

organizátoři festivalu.) Texty bude hodnotit odborná porota, výsledky budou slavnostně oznámeny 

na festivalu Literární Vysočina, který se uskuteční v červenci 2009 v Chotěboři. Přesné datum a 

bližší informace postupně naleznete na www.leonet.cz/petrmusilek a www.zora.bloguje.cz.  
 

* 

DEN POEZIE 
 

* DEN POEZIE K VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA HYNKA MÁCHY. Tradiční Dny poezie, 
které se konají ve dnech okolo 16. listopadu (datum narození K. H. Máchy), připomínají pražští 
pořadatelé... 
 

     Od MARTINA ZBORNÍKA: Den poezie - V zrnku písku vidět svět: 
     Již po desáté proběhne ve dnech od 10. do 23. listopadu po celých Čechách básnický festival Den 
poezie (www.denpoezie.cz). Podstatou festivalu, který se bude i tento rok konat pod záštitou 
Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl.m.Prahy, je jak upozornit na všechny, kteří po celý rok něco 
literárního pořádají, tak připravit řadu pořadů pro veřejnost po celé naší republice. Každoročně si 
tak připravuje v jednom čase řada kulturních sdružení, škol, knihoven i jednotlivců na různých 
místech své vlastní básnické akce, Společnost poezie, která akci zastřešuje, tiskne plakáty s 
upozorněním na tyto společné programy, upozorňuje všechna média, zvykem bývá, že záznam z 
některých akcí přijde natočit Česká televize a Český rozhlas. V minulém roce tak pro radost sobě i 
druhým připravili své vlastní programy lidé v 50 městech a vesničkách, o nich i o akcích z let 
minulých se můžete pro inspiraci dočíst na www.volny.cz/denpoezie. Podtitul letošního ročníku 
festivalu ponese téma „V zrnku písku vidět svět“. Pokud se chcete ke Dnům poezie v tomto roce 
připojit, pošlete na e-mail: denpoezie@basnici.cz do 15. září 2008 tyto údaje o svém programu: 1) 
název svého pořadu (vyjádření poezie přednesem nebo pohybem, výtvarnem či jinými výrazovými 
prostředky); 2) jeho stručný popis; 3) jméno a kontakt na organizátory; 4) datum, místo a čas 
konání akce. Kdybyste se na cokoli dalšího chtěli optat, můžete tak učinit i telefonicky: Bernie 
Higgins (274 813 800), Zora Šimůnková (604 410 915) či Martin Zborník (608 234 844, 
martinzbornik@post.cz). (Praha, 2. 7. 2008) 
 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
  

* VOLNÉ ČTENÍ POEZIE A PRÓZY - ŽIDLE 2008. Avantgardní tvůrčí skupina Prašivina 

z Rokycanska, která podle vlastních slov „loví v kalných vodách fantasmagorie”, zve všechny zájemce 

v sobotu 20. září 2008 na už XI. ročník netradičního autorského aj. čtení Židle 2008. Sraz bývá 

okolo 13:00 hod. (bude upřesněno) s vlastní židlí (počítá se i rybářská stolička) před hospodou U Pily 

ve Strašicích, odkud se vyrazí do brdských lesů. Na programu recitace poezie autorů z řad účastníků i 

jiných, výstavka donesených fotografií a obrázků, vítána jsou další nehmotná i hmotná díla 

k předvedení. Závěr akce jako obvykle večer v restauraci Koupák. Bližší informace a fotografie 

z předchozích ročníků na http://prasivina.wz.cz/index.php. Kontakt: prasivina@zde.cz.  

mailto:L.Soutez@seznam.cz
../../../../Documents%20and%20Settings/kotrousova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK466/www.denpoezie.cz
../../../../Documents%20and%20Settings/kotrousova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK466/www.volny.cz/denpoezie
mailto:prasivina@zde.cz
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* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 

*VHRSTI: Kresby z Řecka 

„Předpokládám, že z Vaší dovolené v Řecku bude v Plži cestopisná reportáž,“ napsala mi Jana 

Horáková. 

     Ale kdež! Vždyť na naší báječné dovolené nebylo ani zbla literárního. A copak bych tu mohl psát, 

jak jsme se potýkali s městskou hromadnou dopravou v Aténách a se šíleným silničním provozem 

vůbec, jak jsme procestovali Andros, jak jsme v ruinách zaniklých vesnic ochutnávali sladké plody 

morušovníku, jak jsme si udělali výlet na Peloponés do někdejšího hlavního města Nafplia, jak mě 

po skvělém koncertu etnické hudby ve vesničce Paiania poučoval brilantní Tunisan do pozdních 

nočních hodin o hraní na tibetskou mísu? Jak jsme sami v úmorném vedru šplhali do kláštera 

Panachrandou nebo jak jsme na jednom z několika místních potůčků hledali fontánu Sariza? A kolik 

senzačních místních specialit jsme ochutnali v malých rodinných tavernách i v aténských 

restauracích? Prostě, celkem normální dovolená. Pravda, udělal jsem docela slušnou tržbu ve 

známém aténském knihkupectví Eleftherudakis, ale ani to není zrovna hodnotná informace. 

     A tak mě napadlo, že když není co psát, mohl bych se pochlubit několika skicami, které jsem si na 

Androsu zaznamenal. To by mohlo vypadat aspoň trochu „umělecky“, že? (Plzeň, 10. 7. 2008) 
- [V. (*1975) je prozaik, ilustrátor, komiksový kreslíř a scenárista, žije v Plzni.] 
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* JANA HORÁKOVÁ: V „Mládeži“ je SPLAV! 

     Respektive – přeloženo do češtiny spisovné – v Ústřední knihovně pro děti a mládež (u Heleny 

Šlesingerové) je k dispozici Sobotecký Pravidelný Lehce Avantgardní Věstník – z 52. ročníku 

Šrámkovy Sobotky – festivalu českého jazyka, řeči a literatury. Pro neúčastnily nemá tu atmosféru, 

leč za prolistování a pročtení stojí, zvláště poučeným protagonistům literárního života, kterými 

čtenáři Plže jsou. 

     Vždy jsem svou reportáž ze Šrámkovy Sobotky končila sladkou vzpomínkou na hojně a právem 

navštěvovanou soboteckou Stázu (cukrárnu). Tak ta byla i tento rok nepřetržitě v obležení. A stejně 

tak si nelze nevšimnout neustálého dohledu nad městem, který drží zámeček Humprecht. A na 

místním hřbitově stále věčně odpočívají básníci Fráňa Šrámek a Václav Šolc a dramatik Oldřich 

Daněk a mnozí další. Však jsme je hned brzy po příjezdu zašli navštívit. 

     A co je tedy v Sobotce nového? Samozřejmě zcela dosud nepoužité bylo téma letošního ročníku, a 

to Mají si co číst? Upřesňuji – týkalo se nejen literatury pro děti a mládež, ale především otázek 

dětského čtenářství. 

     Program byl (ostatně jako vždy) vskutku pestrý, třebaže jsem vstoupila do „rozjetého vlaku“, 

tedy přijela až v polovině týdne, kdy už se to lámalo do druhé půle. Seminář o osvojování dětské řeči 

Filipa Smolíka začal se zpožděním, namísto poslechu rozhlasové hry Krabat jsme byli na návštěvě 

v Šrámkově současném bydlišti a odtud zašli na Humprecht. Průvodkyně kladla často kontrolní 

otázky, leč… tři ze šesti návštěvníků byly učitelky. Ale čas prázdnin – čas obrácených rolí.  

     Autorské čtení Petry Hůlové na zahradě Šrámkova domu (prezentovala svoji poslední knihu 

Tajga) nemohlo odradit od vlastního čtenářského zážitku. Malou perlou bylo večerní představení 

olomouckého divadla Dávno, dávno již tomu - Božena Němcová v postmoderním zpracování - 

s rozmanitým využitím forem, hříček, aluzí, se šansony, parodiemi, ale i tak vážně, až mrazilo 

v zádech. Však sklidili - Miroslav Ondra a Ivana Plíhalová - bouřlivý potlesk (více – viz Splav! č. 6). 

     Ve čtvrteční přednášce Poezie a její současný dětský čtenář doc. Jaroslav Toman 

z českobudějovické pedagogické fakulty připomněl nejen renomované autory (Lukešová, Frynta, 

Žáček), ale poukázal i na současnost nejen stagnující, ale i varující - publikovanou tvorbou autorů 

diletantů, veršotepců (př. Holuša, Fenclová, Smejkal…). Druhým tématem byl vztah současných dětí 

v jednotlivých etapách jejich vývoje k poezii (př. kolem devátého roku děti prý natrvalo přecházejí 

od poezie k próze - syžetovému žánru s přímými motivy, poezie je přijímána spíše v písňových 

textech - Uhlíř-Svěrák, Suchý). Mimořádně rozsáhlou diskusi museli uzavřít pořadatelé z časových 

důvodů. (V diskusi doporučená literatura: Mgr. Jarmila Sulovská: O práci s poezií pro děti). 

     Odpolední seminář Ondřeje Hausenblase o kritickém myšlení byl ukázkou vynikající 

vysokoškolské výuky analytické práce se studenty, potažmo se žáky - viz Splav! (obdobně informace 

o změnách programu - př. na autorské čtení se nedostavil Jan Beneš alias Emil Hakl, stejně jako 

dopoledne na prezentaci zástupci nakladatelství Meandr). Ke Splav!(u) odkazuji i na program 

páteční, s doporučením hlavně k reportáži o přednášce prof. Aleny Macurové Jen ať čtou…! 

(cokoliv). 

     Vyvedl se závěrečný Večer dílen v sále sobotecké spořitelny, tradičně v režii Hany Kofránkové a 

Jiřího Šlupky Svěráka (hudební doprovod), včetně vystoupení dětské dílny s parodovaným rytířským 

příběhem. Třemi účinkujícími (Tomáš Křikava, Olga Novotná a Marie Lehocká) měla v závěrečném 

programu festivalu zastoupení i Plzeň. 

     Úplný závěr Šrámkovy Sobotky patřil nejen symbolicky dětem. Především pro ně uvedl soubor 

Čmukaři ve zrenovovaném městském divadle Solnice představení Medvídek Pú, zdařilé celkem 

herecky – leč po výtvarné stránce bylo patrno, že program je na repertoáru již nejméně patnáct let a 

rekvizity ještě snad zdědili herci po chudých předcích. 

     A pak už se jen na zahradě Šrámkova domu zpívalo. Díky pořadatelskému týmu a redaktorům 

Splav!(u) je Šrámkova Sobotka jedním z mála festivalů, kde se s dnes tak neatraktivním zájmem o 

český jazyk a literaturu setkávají všechny učitelské generace, včetně té nastupující. Mají často jiné 

postoje, ale společný přístup – ryzí vztah ke své „práci“. Jana Horáková (Plzeň, 7. 7. 2008) 

 
- J. H. (*1958) působí jako redaktorka Plže, překladatelka poezie a tajemnice KPKK při KmP, žije v Plzni. 
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* IVO FENCL: Zemře Američan v Brdech? 

     Američan zemře v Brdech je má sbírka povídek týkajících se také radaru, to jistě, ale řekl bych, 

že víc v jakési surreálně snové poloze (viz delší povídka Hvízdající chatrč a také próza titulní). A 

kdo má za to, že se v takové poloze o radaru psát nemá nebo nedá, ať mě tedy „holt“ nečte. 

     A jinak? Shrnul jsem dost různorodé práce více i méně kriminálního ladění. Právě pojem 

kriminální si totiž vykládám dost volně. A končím knihu tím pádem i dost cituplnou (řekl bych) 

prózou Za mámou, fiktivním to výňatkem z deníku osamělého kluka mířícího na kole a deštěm na 

hudební festival v Hrádku u Rokycan. S touhle črtou jsem kdysi vystoupil na setkání spisovatelů a 

výtvarníků v Maďarsku, do maďarštiny byla také přeložena a pro rozhlas ji zpracoval a načetl 

režisér Miroslav Buriánek. 

     V knížce však objevíte i „klasickou“ námořní historii o lidojedství v opuštěném člunu (Sedm 

korun) či další mou variaci na horory z panoptika voskových figurín (Sešla jsem se s Lorencem). 

Jestli chybí nebo nechybí humor, musíte posoudit sami, ale každopádně je zde i Zločinný život 

Ellery Harkinse - parodie na různá ta důstojná líčení spiritistických sedánek. 

     Nechybí ani obrovští a ošklivě žabí nepozemšťané ničící Prahu a nechybí ani zevrubné líčení tzv. 

stalkingu ve „skvrňanské“ próze Pronásledování paní Ivany, která postoupila i do semifinále 

soutěže Literárních novin. A jestli radím, abyste si to koupili? Ano. (Starý Plzenec, 24. 7. 2008) 
- I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 

 

* RADKA KETNEROVÁ: František Hrdlička – Průvodce po literárním řemesle (základy 

tvůrčího psaní): Knihu spisovatele, překladatele a pedagoga Františka Hrdličky jsem si přečetla 

s chutí a touhou získat alespoň nějaké teoretické poznatky z oblasti tvůrčího psaní, ve které jsem 

naprostý (kurzy ani specifickým studiem) nepoznamenaný samouk. A nebyla jsem zklamána. Vedle 

kapitol věnovaných klasickým literárním žánrům (esej, báseň, povídka apod.) se autor věnuje 

typologii postav, stavbě monologu a dialogu, nechybí ani pasáž pro budoucí scenáristy a autory 

tolik populární fantastické literatury. Zcela jistě pro pesimisty je pak určena kapitola Radosti a 

strasti řemesla, ve které se lze např. dočíst, že i U. Eco pochodil s románem Jméno růže až teprve u 

dvacátého nakladatele a lektoři nepřijali pozitivně ani Irwingův Svět podle Garpa. Vzkaz pro ty 

z nás, kteří máme zvyk číst některé knihy odzadu: Najdete tam bezvadný rejstřík v knize probíraných 

děl (obsahuje spoustu tipů pro další četbu), výběr ze studijní literatury a  literárních postav. 

Příručka obsahuje také množství úkolů a praktických cvičení, škoda jen, že chybí prostor pro jejich 

záznam a vypracování, mohla by tak vzniknout velmi pěkná interaktivní publikace a zápisník pro 

začínající autory. 

     Osobně se domnívám, že jen podle knihy se nelze naučit psát, ale rozšířit si obzory, osvěžit si 

teorii ze SŠ, získat další motivaci a překonat tvůrčí krizi vám tento titul určitě pomůže. 
- [R. K. (

*
1974) píše prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty a Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni, 

v současnosti je na mateřské dovolené.] 
 

 

 
 

 
 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 22. 9. 2008. Těšíme se na Vaše příspěvky!  

(V elektronické podobě potěší…) 

 

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

KONTAKT: 

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

tel.: 378 038 221, 378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

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

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


