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

Čech. Ročník XVII, 2008, letos Listy č. 10 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 138) z 30. 9. Stran 12, 
náklad 550 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 10/2008 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, 

než příležitost mít a nebýt na ni připraven. 
 

(Whitney Young) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

… Jestli má výše uvedená moudrost pravdu, posuďte sami. My v Ason-klubu jsme na nový školní 

rok připraveni byli, přesto jsme pro obrovský nápor nových čtenářů v knihovně museli některé nové 

autory odmítnout. Samozřejmě ne úplně! Několik mladých literátů jsme bohážel museli požádat, 

aby se pro podrobné informace zastavili raději později. A rovněž „trochu později“ vycházejí i tyto 

Listy…  

 

* SPOLEČNÁ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JADRANU.  Dvě uplynulá asonklubí 

posezení v restauraci Jadran – Mediterranée byla navštívena komorně, nicméně obě setkání byla 

velice milá. Ve čtvrtek 28. srpna sem zavítali Milan Čechura, Lubomír Mikisek, Helena 

Šlesingerová a Marek Velebný. Ve čtvrtek 25. září to byli Ivo Fencl, Daniel Mikeš, Radka 

Prokopová, Helena Šlesingerová a Marek Velebný. Tématem hovoru naposledy byla literatura 

pro děti, hlasité čtení a (Danielova) příprava na rodičovskou roli. Radka spěchala do divadla. V ten 

večer ještě netušila, že o zhudebnění jejích veršů (kdysi umístěných v Kulturní kavárně Jabloň) brzy 

projeví zájem Jan Mácha z plzeňské skupiny Stop Time…     

 

* STŘEDISKO ZÁPADOČESKÝCH SPISOVATELŮ V ČESKO-BAVORSKÉM CENTRU 

V SCHÖNSEE.  
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     Od MARKA VELEBNÉHO: Nakonec jsme se ve čtvrtek 18. září 2008 ze SZS sešli u autokaru 

v 18:00 hodin jen dva – Josef Hrubý, který tam jel číst, a já. Po cestě mi vyprávěl, jak se v roce 

1968 spolu s panem Fabiánem setkali v Německu s G. Grassem.  Nebo jsem se dozvěděl, že básně 

pana Hrubého jsou překládány do arabštiny a galicijštiny. Na místě jsme byli něco po 19:00 

hodině. Seznámil jsem se s panem Vrbíkem z centra Bavaria Bohemia, který akci organizoval. 

Jelikož jsme všichni dobře rozuměli německy, nemusel překládat. Ve druhém patře budovy 

zrekonstruovaného pivovaru se do 19:30, kdy akce začala, zaplnil sál. Hlavním bodem programu 

byla vernisáž výstavy grafik a fotografií s názvem „Čechy a jiné kameny“ Jean-Christophe 

Meillana z Provence a čtení Friedricha Brandla z Ambergu a Josefa Hrubého. F. Brandl uvedl 

svou tvorbu tím, že ho nejvíce už jako chlapce inspirovaly výlety po lesích, řekách a kopcích. A 

hlavně túra, kterou v roce 2006 absolvoval po Zlaté stezce z Prahy a Plzně do Ambergu. To byl 

základ básnické sbírky „Žula“ (Granit). F. Brandl četl básně: Na lodi, Milostné dopisy, Nalezené 

věci, Čechy, Začátek a konec, některé jako Metamorfózy, Minerály, Barvy a Skleněná loď četl po 

něm v češtině Josef Hrubý, ale četl i německy. Během večera zazněla i trocha francouzštiny v básni 

- z úst malíře z Provence, který je spřízněn s rodinou F. Brandla. Malé občerstvení a diskuse 

končila po 21:00 hod., kdy jsme se vydali autokarem zpět. Pan Vrbík z centra Bavaria Bohemia zve 

kulturní veřejnost na akce do jejich centra, kam je jednou měsíčně vypravován autokar z Plzně. 

Zájemci ať sledují stránky: http://www.bbkult.net. 

     Fotografie na: http://velebny.rajce.idnes.cz/vecer_Centrumbavariabohemia_18.9.08. (Plzeň, 19. 

9. 2008) 

 

 

* ZBYTKY ILUZÍ VE VÝSTAVNÍ SÍNI „13“. 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Třináctka křtila Zbytky iluzí: 

     Netradiční podvečer zažila 25. 9. 2008 Výstavní síň „13“ v Pražské ulici. Autorka knihy „Zbytky 

iluzí“, odborná asistentka na ZČU Jitka Prokšová, si s nakladatelstvím Nava připravila pro 

návštěvníky křest a čtení ze své novely. Diváci seděli v zešeřelém sále, na jevišti seděla autorka 

s moderátorem Jiřím Hlobilem osvětlena jen lampičkou. J. Hlobil se s autorkou střídal ve čtení, 

které podbarvovala reprodukovaná hudba, a mluvené slovo se střídalo s hudebními klipy 

z obrazovky. J. Hlobil zpovídal autorku o knize, o zálibách a inspiracích. Nakonec ke křtu byl 

přizván kmotr knihy Ivo Fencl ml., který Jitku Prokšovou označil za „kartografku pozadí lidské 

duše“. Následovalo velké množství gratulací od přátel a přípitek. Bylo jen znát, že autorka není 

zkušenou účastnicí literárních akcí, neboť byla z otázek Jirky Hlobila trochu v rozpacích. (Plzeň, 

26. 9. 2008) 

 

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 

* VHRSTI ZVE NA PRÁZDNINY V NEBI. 19. září vydalo nakladatelství Mladá fronta v Praze 

zbrusu novou dětskou knihu Prázdniny v nebi, kterou napsal a nakreslil plzeňský tvůrce známý pod 

pseudonymem Vhrsti. Jeho autorská prvotina Už se nebojím tmy získala v letošním ročníku ankety 

SUK Cenu učitelů za přínos dětskému čtenářství. Prázdniny v nebi na první titul volně navazují, 

takže se čtenáři mohou těšit na nové dobrodružství malého chlapce Štěpána a jeho plyšového 

medvídka Bartoloměje. Autor však slibuje i nejedno překvapení. 

http://www.bbkult.net/
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     Ti, kteří první knížku přečetli jedním dechem, budou určitě překvapeni mnohem větším 

rozsahem, který však není na první pohled příliš znát. Přesto na ně čeká téměř dvojnásobná porce 

textu než u předchozího díla. „Novinkou je i dramatičtější a epičtější příběh se spoustou nových 

postav,“ slibuje Vhrsti. „První překvapení se odkrývá už na obálce, kde medvídka Bartoloměje 

vystřídal rošťácký anděl Vítek.“ Kromě něj se čtenáři seznámí se Štěpánovými rodiči, prarodiči 

i spolužáky. Nejatraktivnějším lákadlem však bude bezesporu bouřkový drak.  

     A o čem tedy vlastně nová knížka je? „Zatímco v prvním příběhu se Štěpán naučil nebát se tmy, 

Prázdniny v nebi mu přichystají další těžkou zkoušku,“ vysvětluje autor. „Bude se muset postavit 

nejen hrozivému bouřkovému drakovi, ale především přemoci vlastní strach.“ Děti tak ve Štěpánovi 

znovu najdou hrdinu, který jim bude velice blízký. 

     Třiatřicetiletý spisovatel, ilustrátor, bloger, komiksový kreslíř a scénárista Vhrsti napsal nebo 

ilustroval již několik dětských knih. Za svou tvorbu získal řadu ocenění doma i ve světě, např. 

Certificate of Excellence od National Press Club of Canada, zvláštní cenu poroty na komiksovém 

festivalu v Bělehradě nebo cenu za nejlepší komiksový web v České republice. Jeho práce je rovněž 

zastoupena ve světové antologii protiválečného komiksu Warburger. Své práce publikuje i 

vystavuje po celém světě, spolupracuje s mnoha společnostmi a časopisy. Charakteristický je svou 

výraznou originální kresbou a optimistickým pohledem na svět. Více na www.vhrsti.cz. (Plzeň, 19. 

9. 2008) 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 1. října 2008 v 19:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně (B. 

Smetany 13) na večer z cyklu Osobnosti Plzeňska I – Miloslav Bělohlávek. Vzpomínku připravil a 

spolu s manželkou Danuší Bělohlávkovou uvádí prof. Viktor Viktora. 

  

* V úterý 7. října v 17:00 hodin jste v rámci Týdne knihoven zváni do Polanovy síně KmP (B. 

Smetany 13) na pořad: A. S. Puškin: Eugen Oněgin. Účinkují: Eva Horká, Kateřina Březinová, Jiří 

Panzner, Rudolf Pellar, Jiří Zapletal st., Jiří Zapletal ml. a Vojtěch Esterle (varhany).  

  

* Ve čtvrtek 9. října 2008 v 16:00 hodin jste v rámci Týdne knihoven zváni do Polanovy síně 

KmP (B. Smetany 13) na slavnostní Pasování dětí na čtenáře. Vybrané a předem přihlášené děti 

z řad čtenářů Ústřední knihovny pro děti a mládež bude pasovat rytíř Jan (Jan Truhlář), 

v doprovodném kulturním programu Tluče bubeníček aneb Šamani, kouzelníci, bubeníci vystoupí 

Milan Benedikt Karpíšek.  

  

* V sobotu 11. října 2008 v 10:00 hodin Vás Městská knihovna Klatovy (Balbínova 59) zve do 

společenského sálu na závěrečný seminář XVIII. ročníku soutěže Literární Šumava 2008. 

 

* Ve středu 15. října 2008 v 19:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (B. Smetany 13) na 

večer s názvem Dochmelná.  Pořad písniček a poezie o pivu (spolu s tradičním překvapením) 

připravil a uvádí Jiří Hlobil. 

 

* V pondělí 20. října 2008 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. s. 

(tel.: 376 312 877, e-mail: hifiklub-klatovy@pcse.cz, www.hifiklub.uhlava.cz) za podpory 

Ministerstva kultury ČR a Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem 

O Přemyslu Pittrovi… aneb Jak „český Schindler“ v roce 1945 zachránil 800 židovských, českých a 

http://www.vhrsti.cz/
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německých dětí. Hostem klubu bude Pavel Kosatík, přední literární historik,  držitel několika 

literárních cen,  autor knih o Ferdinandu Peroutkovi, Janu Masarykovi, Pavlu Kohoutovi, Olze 

Havlové a dalších. - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Přítomnost, 

Národní 3, Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla 

regionálních autorů aj. 

 

* Ve středu 22. října 2008 v 19:00 hodin jste v rámci Dnů francouzské kultury zváni do Polanovy 

síně KmP (B. Smetany 13) na křest publikace Karel Klostermann: Čaroděj ve Vlčím dole. 

Spolutvůrce knihy – překladatelky Janu Hrbotickou a Anne Pougnard a ilustrátora Mikuláše 

Axmana uvádí Viktor Viktora, hudební doprovod: Naďa Pláničková (akordeon) a Tomáš Pohanka 

(violoncello). 

  

* Ve středu 29. října 2008 v 19:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (B. Smetany 13) na 

prezentaci knihy Iva Fencla: Američan zemře v Brdech a jiné. Autora publikace krimi a jiných 

povídek uvádí Jiří Hlobil, spoluúčinkují: Josef Hrubý, redaktor nakladatelství NAVA Viktor 

Steinbach a Vladimír Babnič (hudební doprovod). 

 

* Ve čtvrtek 30. října 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  čtvrtek 30. října 2008 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. 

s., zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem První stránky Babičky přes pelest 

padají… Večer z veršů Františka Halase, úryvků z Babičky a korespondence Boženy Němcové 

připravila a uvadí Hana Kofránková, významná režisérka a recitátorka Českého rozhlasu 3 – Vltava. 
 

* 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 SOUTĚŽ HORALFEST 2008. Ve dnech 14. – 15. listopadu 2008 proběhne ve 

Starém Smokovci ve Vysokých Tatrách IV. ročník festivalu amatérské tvorby Horalfest 2008. 

Literární soutěž je určena neprofesionálním autorům. Lze poslat poezii a prózu s tematikou přírody 

vysokohorského prostředí, krásy hor, člověka a jeho aktivit v horách. Jeden autor může přihlásit 

max. jeden útvar o rozsahu do 5.000 znaků vč. mezer, a to v tištěné a zároveň v elektronické podobě 

(Word, .doc), ve slovenském, českém, případně anglickém jazyce. Uzávěrka je 15. října 2008. 

Adresa: Mestský úrad Vysoké Tatry, red. Tatranského dvojtýždenníka, 062 01 Starý Smokovec, e-

mail: hory@hory.sk, miki.argalac@stonline.sk, beata@hory.sk, www.horalfest.sk. Zásilku označte 

heslem „HORALFEST“. Práce bude hodnotit odborná porota (předsedou Ján Petrík, spisovatel a 

redaktor Slovenského rozhlasu). Z vítězných prací bude sestaven sborník. Nejlepší autoři obdrží 

finanční i věcné odměny. Kromě vlastního vyhodnocení soutěže bude na programu setkání se 

zajímavými lidmi, kterým se hory staly nejen životním prostředním, ale i tématem jejich tvorby, 

seminář s rozborem soutěžních textů a samozřejmě neformální setkání lidí stejné krevní skupiny. 

(Ason-klub dostal pozvání přímo od ředitele festivalu, pana Mikuláše Argalácse. Děkujeme!) 

mailto:hory@hory.sk
mailto:miki.argalac@stonline.sk
mailto:beata@hory.sk
http://www.horalfest.sk/
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* SLAM POETRY 2008. Anglické slovo „slam” vyjadřuje ostrý nebo práskavý zvuk. V našem 

případě jde o soutěž v podání poezie - básníci vystupují se svým dílem a jsou posuzováni porotou 

vybranou z diváků. Zaměřují se tedy na to, co sdělují a jak to sdělují, jejich vystoupení bývají často 

inspirovaná hip-hopovou kulturou a pohybují se na pomezí performance a rapu. - Tento nový 

způsob veřejného čtení poezie vznikl v Chicagu v roce 1984. První ze série takových čtení 

uspořádal stavební dělník a básník Marc Smith v jednom chicagském jazz-klubu s názvem „Get Me 

High”. Od roku 1986 se zde prý dodnes „čte” každou neděli. V posledních letech se slamy šíří po 

celé Evropě a navštěvují je stovky diváků. Např. v Berlíně se prý utvořil okruh autorů, kteří se 

vyhráváním slamů de facto živí. - Letos byl u nás vyhlášen VI. ročník celonárodní soutěže 

v slam poetry – klání v autorském přednesu vlastních básnických textů. Pravidla soutěže: 

Základní kolo je přístupné každému, kdo se chce přihlásit. Soutěží společně jednotlivci mužského i 

ženského pohlaví od 15 let výše. Soutěž probíhá ve dvou kolech, přičemž v každém podle 

vylosovaného pořadí vystoupí účinkující s jinou básní dle vlastní volby. Každý má na své 

vystoupení maximálně tři minuty, překročení časového limitu o více než 20 sekund se penalizuje 

ztrátou jednoho bodu za každých započatých deset vteřin. Během produkce není povoleno používat 

žádné hudební nástroje, nahrávky, kostýmy, doplňky ani rekvizity; jediným povoleným nástrojem je 

lidské tělo. Je naopak dovoleno využívat prostředí, které je k dispozici, a prostředky, které 

poskytuje jeviště, tj. mikrofony, stojany mikrofonů, židle na jevišti, uličku mezi sedadly, vše za 

předpokladu, že tytéž prostředky jsou k dispozici také ostatním soutěžícím. Jsou vítány 

nejrozmanitější formy přednesu, s nutným přihlédnutím k tomu, že přednes básnického textu není 

totéž, co zpěv písně. Obsah ani forma nejsou omezeny. Může se číst poezie milostná či sociální, 

hořkosladké osobní zpovědi či komické kousky. Nezáleží na tom, zda básník přednáší své verše 

zpaměti, čte je z listu, anebo tvoří až přímo na pódiu (tzv. free style). Porotu, zpravidla pět- až 

desetičlennou, tvoří na místě zvolení zástupci z publika. Výkon soutěžících se hodnotí známkami 

od jedné do deseti, přičemž deset je nejvyšší hodnocení. Nepočítá se nejnižší a nejvyšší známka, 

zbývající se sčítají. Porota má možnost v případě velkého množství účastníků na místě rozhodnout, 

že ti slabší budou vyřazeni už v prvním kole. Celou soutěž řídí moderátor, který nejprve vybere a 

instruuje porotu, poté se stará o plynulý a rychlý průběh soutěže a má pravomoc rozhodovat na 

místě sporné případy. Během slamu se aktivně zapojuje publikum. Mělo by otevřeně a hlasitě 

reagovat na vystoupení jednotlivých básníků, na bodování poroty nebo na moderování. Diváci 

mohou během vystoupení i po něm fandit či protestovat, tleskat, luskat prsty, dupat, pískat, volat na 

účinkujícího nebo dokonce bučet.  

 

     Ve středu 15. října 2008 ve 20:00 hodin Vás Tomáš T. Kůs srdečně zve do Moving station 

(Nádraží Plzeň – Jižní předměstí) na regionální kolo Slam poetry 2008 pro Plzeňský kraj. 

Moderuje herec HaDivadla Jakub Žáček. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu: 

slam.praha@centrum.cz (do předmětu uveďte „Přihláška Plzeň“!), nebo na tel.: 732 355 614 

(Tomáš T. Kůs). (Pro vítěze opět na ruku 1.000,- Kč a postup do finále do s odměnou 30.000,- Kč!  

 

     „Letos jsem zvítězil v Praze / to jak jsem pochopil / se v Brně platí draze / Jenže já? / já jsem 

synek z Frýdku / nemám klopu a nemám v ní kytku / já nemám ani sako / já jsem z Frýdku pako / Já 

su od Ostravy / já su synek zdravý / předsudky ať každý odloží / matka byla sekretářka v Porubě / a 

otec rubal v podloží / já su Péti Bezruče odnoží!“ slamoval na úvod svého  finálového výstupu 

v celostátní soutěži slam poetry 2007 Jakub Foll - Pražan, jenž vyfoukl Plzeňanu Bohdanu Bláhovci 

druhý celostátní titul… Více na  www.slampoetry.cz. 

 

 

 

www.slampoetry.cz
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* LITERÁRNÍ CENA VLADIMÍRA VOKOLKA 2008. Město Děčín a Městská knihovna Děčín 

vyhlašují XII. ročník soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka. Cílem soutěže je objevovat nové 

básnické talenty a připomenout tak významného děčínského básníka a esejistu. - Vladimír Vokolek 

(*1.1. 1913 v Pardubicích - †23.7. 1988 v Ústí nad Labem) přišel do Děčína na jaře 1946 a až do r. 

1954 zde byl ředitelem Okresní knihovny. Básně a eseje publikoval zejména po uvolnění 

cenzurních tlaků koncem šedesátých let a poté v samizdatu. - Dvanáctý ročník soutěže je zaměřen 

na poezii a je určen mladým lidem, kteří trvale žijí v České republice. Pořadatelé rozdělili soutěžící 

do tří věkových kategorií: 15 až 18 let, 19 až 24 let a 25 až 35 let včetně. Příspěvky o max. rozsahu 

10 stran strojopisu A4 ve třech vyhotoveních posílejte na adresu: Městská knihovna Děčín, ředitel 

Mgr. Ladislav Zoubek, Raisova 3, 406 55 Děčín IV, tel.: 412 530 728, 412 530 976, e-mail: 

reditel@dcknihovna.cz, www.dcknihovna.cz. Obálku označte heslem „LCVV 2008“. Soutěž je 

anonymní, práce nepodepisujte, na zvláštní list papíru uveďte jméno a příjmení, datum narození, 

adresu trvalého bydliště, školu či zaměstnání. Dále připište souhlas se zařazením Vašich osobních 

údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. Bez těchto údajů 

nemohou být příspěvky do soutěže přijaty. Autor, který již 2x za sebou získal jedno z prvních tří 

ocenění v minulých ročnících LCVV, nebude opětovně zařazen mezi vítěze. Uzávěrka je 15. října 

2008 (rozhoduje razítko pošty). Pětičlenná porota bude hodnotit tematickou i formální úroveň 

zaslaných příspěvků, zaměří se zejména na styl textů a na jejich myšlenkovou naléhavost. Všichni 

soutěžící budou začátkem prosince 2008 pozváni na slavnostní večer do děčínské knihovny, kde 

budou oceněné texty reprodukovány, a k této příležitosti bude rovněž vydán tištěný sborník 

nejlepších prací. 

 

* VLNY MODRÉHO DELFÍNA 2008. Vladimír Babnič a o.s. Literární vysočina vyhlašují III. 

ročník literární soutěže Vlny modrého delfína, tentokrát na téma Čas na změnu. Lze zaslat poezii 

a prózu o max. rozsahu 2 strany A4. Na vítěze čekají finanční odměny (za 1. místo 3.000,-, za 2. 

místo 2.000,- , za 3. místo 1.000,- Kč). Práce v elektronické podobě posílejte od 1. do 30. 

listopadu 2008 na adresu: babnic@hls.cz. Autor uvede jméno a příjmení, rok narození, adresu, 

telefon a e-mail. Výsledky budou vyhlášeny únoru 2009 v Plzni. Přesné datum bude včas oznámeno 

na http://www.literarnivysocina.cz a http://www.zora.bloguje.cz. Ze soutěže jsou vyloučeni členové 

poroty a organizátoři festivalu. Odesláním textu do soutěže dáváte současně souhlas s jeho použitím 

v rámci propagace soutěže. 

 

* ŽENA 2008. Prachatické muzeu v rámci výstavy Je jaká je – Žena a její svět vyhlásilo letní 

literární soutěž na téma Žena. Soutěž je určena dětem i dospělým bez věkového omezení a bude 

hodnocena v kategoriích do 14 let a od 15 let výše. Lze zaslat báseň, povídku nebo fejeton. 

Uzávěrka je 31. října 2008. Adresa: Prachatické muzeum, Velké náměstí 13, 383 01  Prachatice,  

e-mail: muzeum@prachatickemuzeum.cz, http://www.prachatice.cz/muzeum/cz. Zásilku označte 

heslem „Letní literární soutěž“. Nejzajímavější příspěvky budou uveřejněny v  podzimním čísle 

Zpravodaje Prachatického muzea a na webových stránkách. Na vítěze čeká volná vstupenka do 

muzea na rok 2009 a zajímavé knižní ceny: Katalog k výstavě Je jaká je, Sborník Prachatického 

muzea, Zlatá Stezka. - Výstava Je jaká je – Žena a její svět probíhá od 11. 6. do 7. 9. 2008. Jak název napovídá, 

pokouší se odlehčenou formou představit ženský svět v jeho rozmanitosti a mnohotvárnosti. Množství zajímavých 

exponátů, figurální výjevy, ale i nezbytné dámské titěrnosti prý jistě zaujmou a pobaví i návštěvníka rodu mužského. 

 

* KOUZELNÝ KLÍČ 2008. Psychiatrická léčebna Bohnice vyhlásila IV. ročník literární soutěže 

Kouzelný klíč. Soutěž je určena bývalým i současným pacientům a zaměstnancům psychiatrických 

léčeben v Česku. - Cílem soutěže je i vytvořit pomyslný literární most spojující léčebny a jejich 

obyvatele, kteří svými verši a prózou dovolí nahlédnout do svého nitra a lépe se vcítit do světa 

mailto:reditel@dcknihovna.cz
mailto:babnic@hls.cz
http://www.literarnivysocina.cz/
http://www.zora.bloguje.cz/
mailto:muzeum@prachatickemuzeum.cz
http://www.prachatice.cz/muzeum/cz
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duševně nemocných. Kouzelný klíč přispívá k vzájemnému pochopení a porozumění, dává také 

možnost tzv. zdravým lidem poznat, jaké jsou styčné plochy mezi citovým a obrazným světem 

básníků a prozaiků duševně nemocných a tzv. zdravých. V neposlední řadě si pacienti mohou 

literární tvorbou zpestřit pobyt v léčebně a ukázat, co dokáží, a že mnohdy umělecké ztvárnění 

jejich prací vypovídá o nevšedním uměleckém nadání a tvůrčím zápalu. Proto tedy Kouzelný klíč. 

Klíč, který otevře bránu k vzájemnému porozumění a pochopení. - Téma je libovolné, žánr 

neomezený. Lze zaslat poezii (max. 5 básní) a prózu (max. 5 stran textu), psané na stroji nebo na 

počítači. Uzávěrka je 15. prosince 2008. Adresa: Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, 181 

02 Praha 8, tel.: 284 016 111,  pl@plbohnice.cz, http://www.plbohnice.cz. Práce bude hodnotit 

anonymně odborná porota, výsledky budou vyhlášeny koncem března 2009. Vítězové obdrží 

diplomy a zajímavé ceny. Vybrané příspěvky budou vytištěny ve sborníku. 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* MAREK VELEBNÝ: Andrej Krob na besedě v Březnici: 

     V pátek 23. 5. 2008 jsem byl docentem J. Beranem, přednostou plzeňské psychiatrické kliniky a 

organizátorem kulturních akcí v Březnici, pozván na komponovaný pořad s názvem „Fenomén 

Hrádeček aneb Duchové pod Břečtejnem“ v sále zámku v Březnici. Docent J. Beran vedl diskusi 

s režisérem Andrejem Krobem, který byl krátce v roce 1966 kastelánem na Březnici, a proto jsem již 

podruhé vyfasoval od pana Berana videokameru a natáčel pořad. Dozvěděl jsem se zajímavé věci: 

A. Krob režíroval tehdy s místními žáky technické školy (do Březnice se přestěhovala z nynějšího 

Pavlovova pavilónu LF UK v Plzni na Lochotíně) představení hry Král Ubu v rytířském sále 

březnického zámku. Tehdy s ním vyhrál na přehlídce v Hronově. Byli se v tom roce 1966 na to 

podívat mj. pan Havel a režisér Grossmann. Václav Havel prý využil asi dva týdny pobytu na 

březnickém zámku k dopsání své hry „Ztížená možnost soustředění“. Krob poskytl Havlovi s Olgou 

dvoupostel v Pálfyho zámecké knihovně. Tou dobou měl A. Krob na Hrádečku chalupu, a tak se 

v Březnici zrodila ve V. Havlovi myšlenka pořídit si na Hrádečku také bydlení. A. Krob hovořil o 

undergroundu a představil pak svůj film o fenoménu Hrádeček, o jeho geniu loci. Hrádeček se 

nazýval Břečtejn neboli Silberstein. Film byl o historii Hrádečku a o životě a akcích Václava Havla 

a Charty 77. Mezi povídáním a filmem zahrála jeho dcera Silvie Krobová na akordeon a klavír. 

Nakonec pan režisér dostal od pana kastelána knihu povídek o Březnici.  

     Fotky s režisérem Krobem, kastelánem Bartákem, s mým otcem a se mnou na: 

http://picasaweb.google.cz/asonklub/Andrej_krob_breznice. M. V. (Plzeň, 29. 5. 2008) 

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

externě spolupracuje s regionálními deníky. 

 

* ONDŘEJ HNÍK: Na Vysočinu se budu rád vracet: 

     V Chotěboři se letos o prázdninách uskutečnil již 6. ročník festivalu Literární Vysočiny. Třetím 

rokem jsem jeho pravidelným účastníkem, ale také přispěvatelem do stejnojmenné literární soutěže 

pořádané v rámci festivalu. Letošní ročník měl vskutku pestrý program, od pátku 11. do neděle 13. 

července jste mohli mezi jinými slyšet písničkáře Pavla Lutnera, který zároveň celé dění uváděl, 

básně populárního českého básníka J. H. Krchovského, energický zpěv talentované Terezie 

Palkové, která hraje stejně dobře na akordeon jako na klávesy, nechyběl ani můj oblíbený básník a 

písničkář Jiří Dědeček. O korespondenci Boženy Němcové velmi poutavě vyprávěla prof. Janáčková 

z Filozofické fakulty UK v Praze. Na tzv. Literárním molu se představily literární časopisy, weby a 

mailto:pl@plbohnice.cz
http://www.plbohnice.cz/
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další zajímavosti. Po duši vždy pohladí poezie Petra Musílka, básníka širší veřejnosti bohužel ne 

zcela známého. Vlastní tvořivost jste si mohli vyzkoušet v dílně tvůrčího psaní. Na závěr si Ti, kdo 

vydrželi, mohli vychutnat strhující divadelní adaptaci Dostojevského povídky Řád, o kterou se 

postarali členové pražského amatérského divadla Refektář. Ať mi odpustí Ti, které jsem v zápalu 

ještě čerstvých dojmů nejmenoval. 

     Těší mě, že mohu po pouhých třech ročnících existence Literární Vysočiny konstatovat, že 

festival má díky schopné organizaci, kvalitnímu programu a možná i pohodovému rytmu klidného 

města vzestupnou tendenci. Ale co mě těší především, je skutečnost, která na mnohých festivalech a 

kulturních akcích zdaleka nebývá pravidlem: Literární Vysočina vytváří příjemnou, až domáckou 

atmosféru pospolitosti, která stmeluje tvůrce i netvůrce různého věku, různých zájmů a různého 

uměleckého naladění z různých koutů Čech, Moravy i Slovenska, kteří si večer i mezi programem 

mohou popovídat o své literární nebo hudební tvorbě, o tom, co slyší a vidí v průběhu kulturou 

nabitého dne, o tvorbě svých oblíbených i jiných autorů, o kultuře i všedních starostech, kde si 

mohou povyměňovat kontakty a cenné rady, načerpat inspiraci. Už za touto domáckou pospolitostí 

a inspirativní atmosférou se na Vysočinu budu rád vracet. Zároveň zdravím všechny, kdo se letos 

Literární Vysočiny účastnili. Ahoj, Váš Ondra Hník (Praha, 11. 8. 2008) 

 
* RADKA KETNEROVÁ: Eva Musilová – Kurz tvůrčího psaní aneb Jak psát hezky česky, 1. 

díl: Tuto knihu Evy Musilové jsem původně začala číst s nevelkým nadšením a pouze jako doplněk 

ke svému literárnímu vzdělávání se. Základní školu mám dávno za sebou a s ní i všechna otravná 

slohová a jazyková cvičení, kterými nás tehdejší osnovy počastovaly. Pak mne však zaujala kapitola 

Vlivy angličtiny. Přiznám se, že na některých příkladech jsem si vylámala zuby a byla bych uvítala, 

kdyby cvičení věnovaných této problematice bylo v knize více. Jinde jsem se dozvěděla, čemu se při 

psaní vyhnout a čím naopak text oživit. Oceňuji také kapitolku Když píšete pro děti, s textem 

zabývajícím se specifiky tvorby pro děti jsem se dosud nesetkala. V závěru díla najdete rozbory 

různých literárních útvarů a po odstavcích rozpitvané chyby nebo naopak vhodné obraty. Můžete si 

tak vyzkoušet, co jste si z četby zapamatovali. 

     K této publikaci se nakonec vracím docela často, někdy proto, abych si ověřila správnost toho, 

co jsem napsala, jindy zase kvůli oživění si některých pouček. (Plzeň, 11. 8. 2008) 
- [R. K. (*1974) píše prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty a Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni, 

v současnosti je na mateřské dovolené.] 

 

* RADKA KETNEROVÁ: Eva Musilová – Kurz tvůrčího psaní aneb Od fejetonu po román, 

2. díl: Nadšení z prvního dílu jsem si s sebou přinesla i k četbě dílu druhého, který mne ovšem 

nakonec docela zklamal. Autorka se v publikaci věnuje sice zajímavé oblasti jednotlivých 

literárních žánrů, podle mého však pouze schematicky a povrchně. Úvod je věnován problematice 

příběhu a jeho struktuře, postavám a dialogům. Jediné, co mne zde skutečně zaujalo, byla tak 

trochu matematická teze: „1/3 knihy tvoří akce, 1/3 dialogy a 1/3 popis“. Oproti prvnímu dílu jsem 

také postrádala příklady a cvičení. Pokud má knížka v názvu slovo „kurz“, byly by zde úkoly pro 

čtenáře více než žádoucí. 

     Druhá část knihy se zabývá jednotlivými žurnalistickými žánry. V této části jsem si alespoň 

zopakovala, jaký rozdíl je mezi fejetonem a glosou, přiznávám, měla jsem v tom mírný chaos. 

Pohledy z praxe, kterými je kniha v závěru doplněna, jsou sice jedinečné v tom, že je vyprávějí 

literárně aktivní autoři, ale nemohu se zbavit dojmu, že jimi autorka pouze jaksi bezmyšlenkovitě 

doplnila svoje stručné dílko. Časem se k tomuto textu ještě pokusím vrátit, třeba v něm naleznu 

poklad, v této chvíli se mi to, bohužel, nepodařilo. (Plzeň, 11. 8. 2008) 
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* MAREK VELEBNÝ: Závěť Gedenona Macka: 

     Před dvěma týdny mi skotský přítel a spisovatel Matthew Fitt povídal o svém společníkovi 

Jamesi Robertsonovi z jejich projektu „Itchy-coo“, kde vydávají knihy pro děti. Robertson dělal 

editora. Nyní se bude věnovat hlavně psaní knih. Matthew Fitt vyprávěl, s jakým úspěchem a 

ohlasem se setkala Robertsonova nová kniha „Závěť Gedeona Macka“. Koupil jsem si ji a musím 

přiznat, že jsem se do ní začetl a velmi příjemně mně překvapila. Jedná se o závěť, příběh faráře, 

který se setká s ďáblem, taková jeho životní sága. V příběhu se s nenuceností objevuje politická, 

společenská i ekonomická situace Skotska od padesátých let 20. století. Nástup televize, odklon lidí 

od víry, krize místního průmyslu, výsledky voleb apod. Hlavního hrdinu Gedeona pozorujeme 

v dospívání, ve vztahu k rodičům, láskám. Jméno jeho ženy - Jenny - se mi i ve své tragičnosti 

spojuje se stejnojmennou postavou milenky z filmu „Forrest Gump“. Kniha mne jako ateistu 

zaujala i debatami o víře či spíše tím, že hlavní hrdina je farářem skoro proti své vůli. Děj se odvíjí 

i okolo tajemného kamene, který je možná jen v Gedeonově fantazii. Příběh je zajímavý popisem, 

barvitým vyprávěním, používáním hovorových slov, otázkami po smyslu života i smrti. V závěru je 

poutavé vyprávění o setkání s ďáblem a reakcemi okolí Gedeona Macka na jeho vyprávění. M. V. 

(Plzeň, 18. 8. 2008) 

 

* STANISLAV ŠRÁMEK: Statistika nuda je… 

     …má však cenné údaje, neklesejte na mysli, ona vám to vyčíslí… takhle nějak byla písnička 

v pohádce a je to náhodou pravda, čísla jsou nuda, ať jde o statistiku, nebo identitu – také čísla. 

Neklesl bych na mysli, kdybych si přečetl článek od pana Velebného a přitom se nedozvěděl jeho 

rok narození. Ale je to obráceně – přečetl jsem snad už sto článků od Marka Velebného, protože on 

je ten obětavý, kdo píše články o všech literárních aktivitách, kterých se zúčastnil, a kdyby to byly 

pouhé čtyři věty, například jel jsem tam a tam, byl tam ten a ten, dělalo se to a to, akce celkem good 

– tak jeho ročník narození redakce připojí pod článek vždy, to znamená, že už jsem stokrát četl, kdy 

se pan Velebný narodil, a k tomu mohu říci jen „to nám to utíká“ (začal jsem číst PLŽ zhruba před 

třemi lety díky své přítelkyni). A také si se zájmem přečtu fejetony paní Zemančíkové, aniž jsem se 

dozvěděl, kdy se narodila, a trápím se proto? Samozřejmě že se zájmem čtu i další práce. 

     V takové Americe a možná i jinde v Evropě by se nám to stát nemohlo, tam jsou respektovány 

důvěrné údaje o občanech a věk je mezi nimi na prvním místě. Dokonce si tam můžeš změnit 

identitu několikrát (jména se mění dost běžně), jestliže to z nějakého důvodu potřebuješ ke svému 

lepšímu uplatnění. A vůbec nejhůře se chová český bulvár – možná že má naše netaktnost kořeny 

kdesi v „totalitě“, kde každý byl soudruh a soudružka, mohli jsme si tykat s kýmkoliv a věk nebyl 

vůbec důležitý – proto se teď stalo jakousi posedlostí diskriminovat své spoluobčany vzhledem 

k věku. Soutěže pro mladé, příležitosti pro mladé, jako mladej jsi „in“, jako dříve narozenej jsi 

„out“, a snad proto je nutné to vědět? Český bulvár zveřejňuje věk pomlouvaných celebrit jaksi 

radostně, jakoby bylo jasné, že jde o ponižující drby a důvěrná fakta a oni si můžou dovolit je 

předhodit veřejnosti – tak třeba čteme: „Iveta Bartošová (44) už zase byla nadrátovaná a musela 

být proto dopravena do protialkoholní léčebny (pokolikáté Iveto?). Rozhodně už nepřichází 

v úvahu, že by otec jejího syna Artura (11) Štaidl (69) jí nadále ponechával syna ve vlastní péči. 

Iveta (44) je z toho zdrcená, stejně jako její současný přítel Franta Vomáčka (39) a přemýšlejí o 

krocích, které podniknou…“  Asi takhle. Obdivuji trpělivost  českých občanů postižených 

identifikací, v Americe by z toho byla řada soudních procesů. A myslím, že i články autorů 

přispívajících do časopisu PLŽ by se obešly bez věkové ozdoby o autorovi - možná, jestli to musí 

opravdu být, by stačilo prozradit je jednou a pak už je to snad zbytečné. Samozřejmě, když jde o 

kuriózní záležitost, například když příspěvek autora vypovídá o tom, jak je zhnusen životem, 

zklamán ženami a sexem a rád koketuje se smrtí, a podle věku je mu patnáct let, je to svým 

způsobem rarita, ale jsou snad pánové Ulrich, Čechura, Šedivý nebo Fencl rarity? A pokud jde o 
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dámy? Tam už je vůbec velice indiskrétní uveřejňovat jejich data narození – já osobně si každou 

dámu, jejíž práce mě zaujala, představuji jako mladou a krásnou, tak  proč musím za každou cenu 

být přesně informován a ztrácím tak prostor pro osobní fantazii? Vím, všichni se tváří, že jim to 

nevadí, ale mnoho autorů by jistě ocenilo, kdyby jejich důvěrné údaje zveřejňovány nebyly. 

     Tak to je všechno, co jsem chtěl a troufl si redakci periodika PLŽ napsat. Doufám, že můj článek 

nikoho nenaštve, to by mně bylo líto, protože to jsem neměl v úmyslu, ale myslím, že by bylo dobré 

se nad tímto problémem alespoň zamyslet. A pokud by mně bylo dáno snad za pravdu a identita 

autorů byla vynechána, asi by to pár lidí ocenilo. S přátelským pozdravem ing. Šrámek Stanislav 

(Plzeň, 19. 8. 2008) 

 

* IVO FENCL: Jak se píše Američan: 

     Víte, setkal jsem se s teorií o zpupném nitru psavce. Tím nitrem podle ní prý zvučí následující a 

jim podobné úvahy: Hm, hm, něco už mi vydali, což pokračovat? A psavec usedá před monitor. 

Musím zase něco sesmolit, ale co téma, hm, hm. A koho ještě urazit? Poštvat na sebe? 

Putina? Bushe? Václava Klause? Anebo jenom tu, co mi dala košem? Dobře, něco vyberu, jenže 

ze kterého konce uchopit to klubko? Saprlote! 

     Co myslíte? Vyhlíží kalný tok Ivových myšlenek obdobně? Bohužel ne a musím zklamat. 

     Ale ani u jiných autorů tomu takhle nebývá, jak mi jistě dosvědčíte a jak sám naznačím na 

příkladě své poslední knížky Američan zemře v Brdech (NAVA). 

     Že ji neznáte? Sestává z osmi povídek. Ta titulní se navíc skládá z tří částí. 

     První část vznikla ze záznamu mého osamělého cyklovýletu do Slavkovského lesa. Střední pasáž 

jest podobně zpracovaný zápis o vycházce s dětmi. Taky mé (z Plzence do Šťáhlav). 

     A co finále? Asi byste hádali, že se mi zdálo, ne? Omyl. Těch pár kuriózních stránek jsem si 

vymyslel, tedy až na to, že v Poříčí opravdu léta starostuje můj spolužák z gymnázia ing. Pavel 

Čížek, který… Mě zabije, sotvaže si knihu přečte. 

     Druhá povídka? Jmenuje se Sešla jsem se s Lorencem a vznikla podle mé kresby panoptika 

voskových figurín. Původně šlo o ilustraci románu, který jsem co kluk datloval na stroji a dnes 

existuje v pár kopiích. Padouchem tam je „ďábelský doktor QQ“, ale půjčil jsem si jej z 

obrázkového seriálu v časopise Ohníček. QQ si původně vysnil Vojta Steklač a já ho jenom zapojil 

do nových dobrodružství. Ano, dětinských. To mi došlo brzy, ale perokreseb byla škoda, ne? A tak 

jsem nejméně k jedné vymyslil nový příběh: Slepenec (vyšel v mé knize Zabiju Putina v Karlových 

Varech), ale pak ho přepsal… a vzniklo tohle. A kde zůstal ten obrázek? Dál spí zastrčený už ve 

skříni – v listech původního románu. 

     V knize následuje próza Hvízdající chatrč. Jak ta vznikla? Víte, když jsem pošetile zběhl z 

Karlovy Univerzity ke kartografii, žil jsem porůznu po Čechách na tzv. lokalitách a obvykle ve 

zřícenině nějakého baráku anebo (v létě) třeba ve škole u Chebu. U Rakovníka jsem jednou 

mapoval terén s jistým Mírou Košařem, který mě vyslal i do zarostlé, opuštěné zahrady: abych 

zjistil, jakou končí hranicí. Šel jsem, byly tam stíny a vysokou travou jsem se brodil dál a dál. Až 

vzadu se mi to zdálo strašidelné. A zvláštní. Bylo mi dvaadvacet, ale měl jsem před vojnou a vnímal 

ještě skoro jako dítě. Později vše popsal, ale definitivní verze vznikla, až když jsem se seznámil s 

budoucí ženou jiného kolegy a toužil zasadit nás tři do příběhu, jehož kulisami se stane (to je 

nápad!) právě ta strašidelná zahrada, kterou bych už dnes bohužel nenašel. 

     Co v knize následuje? Próza Sedm korun. Odehrává se na širém oceáně! Taky zážitek? Ne. Je 

inspirována jediným existujícím románem E. A. Poea Příběhy Arthura Gorgona Pyma, který jsem 

četl několikrát a mám ho tak rád, až jsem mu věnoval i odbornou studii, již mi kdysi blahosklonně 

pochválil i sám Josef Škvorecký. Po boku Gorgona Pyma vězí ale v Sedmi korunách i ozvuk románu 

Tarzanův návrat, který mám ještě radši než slavný první díl Tarzana. A jak v Pymovi, tak v tomto 
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Tarzanovi je líčena obdobná „loterie smrti“, kterou navíc později vtipně zparodoval Z. M. Kuděj v 

knize Tarzanova babička. 

     K další próze Zločinný život Ellery Harkinse mě pro změnu inspirovala známá legrácka z knížky 

Literární poklesky slavného kanadského humoristy Stephena Leacocka a má epizoda s hadrem a 

vědrem je odsud dokonce přímo převzata (sorry, Stephene!) 

Tak, a stojíme u povídky Pronásledování paní Ivany. Tu jsem prožil, jak je napsána, a dodávám: 

bohužel. A můj katastrofický sci-fi horor o gigantických žábách z vesmíru? Působí naivně, což? 

Však jsem ho taky vymyslel a napsal již v devíti letech a krom pár úvodních vět jsem letos nezměnil 

ani čárku. A zda jsem se v těch devíti rocích inspiroval i Válkou světů H. G. Wellse? Samozřejmě! 

Ale taky její pověstnou rozhlasovou adaptací od Orsona Wellese, i když tu jsem nikdy neslyšel. A 

závěrečné Za mámou? 

     Tak tento příběh malého cyklisty jsem opět osobně prožil, tedy krom onoho úvodu a finále 

s otcem, jenže já to prožil až nedávno, kdy mi bylo již dvaačtyřicet, a neputoval na koncert v 

Hrádku za žádnou mámou, nýbrž za jistou dámou a jejím přítelem… Takže tak se píše knížka 

povídek. V mém případě. (Starý Plzenec, 24. 8. 2008) 

- I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 

 

* RADKA KETNEROVÁ: Křest knihy Manuál pro začínající maminky (Smart Press 2008): 

     Dne 28. 8. 2008 jsme se s manželem zúčastnili křtu knížky Manuál pro začínající maminky, do 

které jsem dvěma texty přispěla i já. Publikace obsahuje autentické příběhy, názory a rady českých 

matek a je průvodcem pro ženu od početí, věnuje se porodu a péči o dítě, zabývá se některými 

problematickými obdobími a jevy (neplodnost, rizikové těhotenství, dětské nemoci…). Autorka Jana 

Abelson Tržilová doplnila knížku nejen svými vlastními zkušenostmi z období mateřství, ale i 

množstvím fotografií těhotných žen, matek a dětí. Nechybí zde ani odborné komentáře gynekologa a 

pediatra, rejstřík doporučené literatury a užitečné internetové odkazy.  

     Křest knihy proběhl v pražské restauraci Cristoff a za kmotry jí byli: Bára Kodetová, Kateřina 

Procházková, Pavel Šporcl a všechny děti, o kterých se v ní píše. Křtilo se stylově kojeneckými 

lahvičkami s mlékem. Moje příspěvky lze nalézt v kapitolách Takhle se čeká a Maminky 

doporučují. Pro našeho syna Radima bylo asi největším zážitkem jarní focení do knihy, které si 

tehdy k mému velkému překvapení velmi užil. Osobně mě zatím v knížce asi nejvíc zaujaly kapitoly 

A jdeme do školky a  Jak přežít mateřství a nezešílet v kostce. (Plzeň, 29. 8. 2008) 

 

* JIŘÍ BRUTHANS: Vážení v Plži, 

     nejprve Vám chci poděkovat za naše literární sdružení Vzdorospolek. Za co? Za otištění vývěsky 

o naší soutěži čtvrtého ročníku O nejpůsobivější báseň roku 2007 (Stříbrná bula). Bylo to už před 

mnoha měsíci, ale díky tomu se od vás z Plzeňska, kde náhodou čirou se narodila moje matka 

(Přeštice), přihlásilo velmi hodně lidí. Z  celkového počtu 71 básníků jich od vás bylo 9, což 

představuje 9,9 %. My samozřejmě provozujeme celostátní počin, avšak těší nás, že tak daleko od 

kutnohorského okresu je o nás takový zájem. Středočechů bylo 25 %, stejně jako Pražáků, 

plzeňským se ještě vyrovnal kraj Vysočina. Pak už to bylo po pár procentech. Samozřejmě mluvím o 

loňském ročníku, který se po dvou letech ukončil letos na jaře. A v celkovém hodnocení si plzeňští 

nevedli vůbec špatně. Byl to konečně plně obsazený ročník - tento čtvrtý - a mohli jsme vyhlásit 

vítěze i v odborné rovině (vítěz získá putovní Zlatou bulu). Doposud to bylo jen po rovině veřejné 

(vítěz získá putovní Stříbrnou bulu). 

     Letošní ročník se nese v jiných počtech, opět se přihlásilo o několik lidí více - celkem 75. Už je v 

plném proudu, ročenka Pár střípků 2008 s vybranými básněmi je vydaná, nyní se vyjadřují čtenáři - 

čili veřejnost - dle daných pravidel. 
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     Ovšem připravujeme šestý ročník, a protože je už soutěžících dost, trošku jsme upravili název 

soutěže: O českou báseň roku. Potěší nás hojná účast básníků z Vašeho kraje. 

     Mohli bychom na oplátku také zveřejnit něco o vašem Plži v naší ročence Pár střípků, stačí se 

domluvit; jsem ochoten k Vám do redakce zavítat a domluvit se osobně. 

     Mějte se moc příjemně a hodně štěstí s vydáváním Plže, je to pěkný slovesný sborník. Jiří 

Bruthans, jednatel lit. sdruž. Vzdorospolek (11. 8. 2008) 

 

* JAN VAVŘIČKA: Dobrý den: 

     Posílám pochvalu Milanu Čechurovi za tradičně vtipné a osvěžující dílko. Mikropovídka 

„Čtvrtek“ je eroticky jiskrná a žoviální lahůdka. Děkujeme za příjemné čtivo k relaxaci u moře! Ze 

Stříbra zdraví Honza Vavřička (Stříbro, 5. 9. 2008) 

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

 

* MARKÉTA IROVÁ: Poezii sluší cihlová gotika: 

     Krásného slunného dne 6. září bylo v prostorách gotického kostelíku v nedalekých, nevelkých, 

ale zato dojímavě malebných Čečovicích představeno pásmo za Vladimírem Havlicem Via 

Dolorosa. Zatímco autorka, Míša Pánková, skromně a pro mnohé inkognito usedla mezi diváky, 

recitátoři, Blanka Hejtmánková a Jindřich Kout, se v převlecích ujali přednesu. Někteří možná již 

pásmo znáte, a tak víte, že bylo psáno pro dva hlasy, pro muže a ženu, pro Blanku a Jindřicha. 

Pozná se, když má recitátor k básni vztah, a tady to bylo více než patrné. Oba jako by se stali 

ztělesněním jednotlivých obrazů pásma. Oba jako by prožili a znovu prožívali úryvky ze svého i 

cizího života. Bylo to… fascinující, a to ani nezmiňuji technickou stránku přednesu, které na 

dokonalosti ubíral snad jen hluk zvenčí a trousivý příchod mnohých diváků. Obzvláště příjemná 

ovšem byla atmosféra kostelíku. Byli jsme nadšeni z těch prostor – ty oprýskané malby, ta pokora 

sálající z prochladlých zdí… Bralo to dech i bez poezie. S ní však tam dýchat nebylo potřeba.  

Markéta Irová (Plzeň, 15. 9. 2008) 

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

jazyk) pracuje jako redaktorka v nakladatelství Fraus. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 10. 2008. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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