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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Když někoho přepadne svrbění literatury,  
může to vyléčit jen škrábáním pera. 

 

(Samuel Lover) 
 

* 
BYLO NEBYLO 

 
     Zatímco počasí letošního léta bylo až aprílově proměnlivé, západočeská literární scéna zůstala 
slunečná a klidná. - Marek Velebný pro nás v červnu alespoň obrazem zachytil atmosféru Chodského 
poetického jara v Domažlicích (http://velebny.rajce.idnes.cz/chopoj.cervenec2011). 
     V sobotu 16. července se čtyři zástupci Střediska západočeských spisovatelů (Karla Erbová, 
Jaroslava Málková, Helena Šlesingerová a Viktor Viktora) zúčastnili další valné hromady Obce 
spisovatelů v Praze. Z celkového počtu 613 členů bylo přítomno pouhých 48. A třebaže se opět 
hovořilo o možném zrušení spisovatelské organizace, samozřejmě zůstala zachována. (I když jí 
ukradli i mosaznou cedulku na budově…) Z předsednického křesla zaznělo, že v budoucnu bude 
větší důraz kladen na práci regionů.  A také Karla Erbová ve svém diskusním příspěvku význam 
krajských poboček potvrdila. Svatá pravda! Milan Čechura nás neúnavně bombarduje nápady, 
pozvánkami a výzvami… 

 
 
* LETNÍ LITERÁRNÍ VÝLET KRUHU PŘÁTEL KNIŽNÍ KULTURY. Už potřinácté. 
Ve středu 13. července „Ve znamení raka“. K-rak-ovec – Rak-ovník – Žeb-rák… 
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Letos to vezmu stručně. První zastávkou byla Mariánská Týnice. 
Navštívil jsem ji už několikrát, ale byl jsem nakonec velmi příjemně překvapen zcela 
zrenovovanými expozicemi venkova a města (řemeslné dílny, hospoda, vybavení domácnosti, které 
mnozí účastníci pamatují z mládí). Hosté i hostinský (figuríny) ve staročeské hospůdce byli skoro 
realističtí. Z expozice fotky nemám pro zákaz od průvodkyně. (Anděl s ďáblem v těle? Měla 
na tričku lebku se zkříženými hnáty a nápis Angel). Pokračovali jsme na hrad Krakovec. Zde jsme 
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přes vymezený krátký čas vyslechli velmi zajímavý výklad, který doplňoval dotazy jeden mladý 
návštěvník. Za impozantní zříceninou jsme si na chvilku prohlédli novou sochu Jana Husa. 
V Rakovníku nás provázel po památkách, galeriích a místech spjatých s osobnostmi jako Zikmund 
Winter profesor Viktora, kterého doplňoval ing. Drhovský (upozornil na zachovalý prévet na věži). 
Po přestávce na oběd (někdo dal přednost galerii) jsme pokračovali dál. Jeli jsme přes Křivoklát 
do Zbečna, kde na nás čekal dřevěný Hamousův statek s chlebovou pecí, zemědělským nářadím, 
příjemně studeným sklepem, kozičkou v chlívku a možná Cimrmanovými botami pod postelí. Zde si 
někteří (V. Gardavský a další) koupili med (viz foto), a proto mohu otevřeně sdělit skeptikům 
plzeňského literárního života, že od této návštěvy statku si někteří plzeňští literáti opravdu mažou 
med kolem úst. Následovala poslední zastávka v Žebráku. Cestou jsme projeli kolem romantického 
zámečku, odkud nám kynul kníže Schwarzenberg k návštěvě, ale měli jsme napjatý itinerář, tak 
jsme nezastavili. Žebrák jsem už několikrát viděl, ale rád jsem na něj vystoupal znova. Zrovna 
natírali dřevěné zábradlí na schodech. Potom se ještě nabízela návštěva hřbitova, kam jsme se 
vydali skoro všichni, a také jsme se po výkladu prof. Viktory všichni přesunuli na náměstí. Nikdo 
tam nezůstal, i když se nabízela např. ukázka umělecké litiny. Těsně před Plzní nás skutečně 
zastihla avizovaná bouřka. Letos byl výlet fajn, v podstatě bez chyby. Jen mě od Rakovníka 
příšerně bolela hlava (signál změny tlaku), možná se nad námi skrýval duch nepřítomných 
účastníků.  
     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/vyletklubukniznikultury2011. (Plzeň, 17. 7. 2011) 
 

- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije 
v Plzni, externě spolupracuje s regionálními deníky. Je vedoucím neprofesionálního divadelního souboru 

SOFRANZA. Byl zaměstnán jako dokumentátor v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.  
 
     Od LUCIE KOUTNÉ: Už je to taková hezká tradice, kdy se v červenci sejdou kultury (hlavně 
literatury) milovní lidé na parkovišti u Pekla. Proč? Inu, odjíždí se odsud za literárním poznáním. 
Kdeže se to ten K. H. Mácha narodil? A odkud je Jakub Deml? Kde je pohřbený ten a ten?Letošní 
výlet byl račí, takže ho ocenili i všichni raci, včetně mě. Tak jako loni jsme projížděli kolem 
kláštera Plasy a vyslechli si o jeho unikátnosti. (Klášter je částečně postaven na bažině, 
na dřevěných pilotech). Ale je toho víc, čím je unikátní. Byli jsme poučeni a přiznám se, že jsem to 
taky nevěděla – krypta není pohřebiště, ale je to prostor sloužící kontemplaci, sakrální prostor. 
     Naší první zastávkou byla Mariánská Týnice, další unikátní památka – klášter. Na první pohled 
vypadá jako zámek. Červenobílá barokní fasáda. Nejdřív jsme navštívili kostel, který nás ohromil 
svou mohutností prostoru. Stačí se podívat do kopule (Dagmar Hamzíková vymalovala kopuli – 
andělé), kudy proudí světlo dovnitř, ano vskutku Božské světlo. Člověk si připadá jak ve Vatikánu. 
Celý prostor je světlý. Své fotky tu vystavuje Luděk Bouchner. Ty se mi taky moc líbily. „Duše mé 
krajiny. Fotografie z jižního Plzeňska.“ Vyslechli jsme si výklad o Mariánské Týnici, o oltáři 
a freskách, také o sádrové plastice lidických dětí, která je umístěna v kostele. Musím říct, 
že akustika nic moc. Hovořené slovo jakoby se roztříštilo. Nebylo moc rozumět, co průvodkyně 
říkala. Možná by to chtělo lepšího řečníka. Poté jsme se odebrali do prvního patra, kde je muzeum 
a galerie severního Plzeňska. Viděli jsme výstavu jubilantů sdružení Hollar. Jiří Anderle, Tomáš 
Bím, Jiří Sozanský aj. Pak jsme si prohlíželi různá řemesla a dřívější život na severním Plzeňsku. 
Zaujala mě vskutku autentická hospoda. Dřevěné obložení stěn, dřevěné thonetky, špinavý ubrus, 
pípa. A z okna bylo vidět pole. Člověk si připadal jako ve skutečné vesnické hospodě. Akorát to 
pivo nám tu nenačepovali. Líbily se mi malé obchůdky, řemeslnické dílničky. Za výlohou jednoho 
obchůdku jsem zahlédla rakovnické mýdlo. Že by to tam někdo dal schválně, když máme ten račí 
výlet? Pěkná je i škola – dřevěné lavice, na nich břidlicové tabulky. Ostatně prý se napsaný 
text na tabulce mazal kožešinkou z krtečka. No nevím, co je na tom pravdy, nejspíš si to Pavel 
Štýbr vymyslel. Tady by člověk vydržel celý den, ale měli jsme toho na programu ještě mnoho, 
a tak jsme vyrazili. Kralovicemi jen projíždíme. Vystupujeme v Krakovci a jdeme na hrad. Vlastně 
chaloupku, jak jsme se dozvěděli. Není to ani hrad ani zámek. Zajímavý výklad. Nebyl zde 
proveden archeologický výzkum, jenom ten nedestruktivní. Pomocí přístroje byly objeveny další 
prostory pod zemí. O opravách se vedou spory. Zda něco dostavět, či nechat tak, jak to je. Jak nám 
pan kastelán sdělil (a mně se ta věta moc líbila): „Na zřícenině je kouzelné to, že se řítí.“ Výklad 
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byl poněkud dlouhý, a tak jsme pak jen v rychlosti prosvištěli hradem. Rychle do hladomorny 
a zase ven, do sklepení a prozkoumat okolí hradu včetně nové sochy Mistra Jana Husa. Musím 
přiznat, že jsem si ho představovala jinak – více hubeného a s vousem. Mistr Jan Hus zde pobýval 
a je možné, že zde napsal některá ze svých děl.  
     Cestujeme do Rakovníka, kde máme více času na prohlídku. O Zikmundu Winterovi nám 
na zahradě Muzea T. G. M. moc hezky povídal pan profesor Viktor Viktora. Pak nás vedl ulicí 
a ke každé tabulce na domě měl povídání. Zde bydlel violoncellista... atd. atd. Znalosti pana 
profesora jsou neuvěřitelné, vždycky nad tím žasnu. Dostali jsme rozchod na oběd. Společně 
s maminkou a Vladimírem Gardavským jdeme prošmejdit zdejší Rabasovu galerii. Tohle bude 
naše polední potrava. V nové Rabasově galerii je výstava – Rudolf Riedlbauch (malba), Milan 
Vácha (sochy), Jiří Altman (grafika). Moc hezké. I celá galerie se mi moc líbí. V té druhé galerii 
(také Rabasově), je stálá expozice malíře Václava Rabase. Taky je tady židovská synagoga. 
Aktuální výstava – René Řebec. Takové vtipné obrázky.  
     Po zběžné prohlídce Rakovníka míříme do Zbečna, kde je moc krásný původní statek – 
Hamousův statek. Všecko to tu prolejzáme a žasneme nad tím. Já fotím jak divá. Sklep – 
katakomby, malé místnůstky, ložnice, černá kuchyně, půda, chlívek s kozou, v otevřeném okně malé 
kuchyně jsou červené muškáty a forma na beránka. Je moc hezké, že ještě dnes existují takováhle 
místa. Na zahradě si roste starý ořech. Dovedu si představit, že bych tu strávila celý den. I několik 
dnů. Seděla bych v zahradě a poslouchala třeba básně nebo román. Anebo bychom se společně 
s dalšími pisálky bavili o literatuře, o umění. To by bylo náramné. Anebo bych napsala 
povídku o zvědavé koze, kterak prolezla celý statek, až z toho byla pak nakonec tak unavená, 
že usnula hospodáři v posteli. Ale tomu to nevadilo, protože byl taky nějak unavený (možná nejen 
z toho hospodářství, ale i z turistů), a tak usnul pod ořechem.  
     Už jsme zase hnáni na další zastávku, ale to už je vlastně naše poslední - hrad Žebrák. 
A nedaleko jeho poněkud bohatší bratr Točník. Ale my nejdeme na Točník, jdeme si prohlédnout 
Žebrák. Jméno dostal údajně podle prvního návštěvníka hradu, jímž byl žebrák. Z hradu je 
překrásný výhled a je to zase moc pěkné místo na rozjímání.  
     Kousek popojedeme a vystoupíme u hřbitova ve vesnici Žebrák. Zde totiž odpočívá rodina 
Nejedlých a další slavní. Však za ně mluví i krásné černé litinové náhrobky se zlatým písmem.  
     Všecko jsme stihli, úsměv od řidiče jsme vypili i s tím kafem, a tak už zbývá jen jediné – vydat se 
domů. Marek mi v Žebráku na náměstí řekl, že nebude mít o čem psát, že nedošlo k žádnému 
průšvihu, nikde jsme nebloudili, i hřbitov jsme stihli. A ještě něco bych měla podotknout: 
samozřejmě jsme dostali nové číslo Plže se spoustou čtení. A musím říct, že paní Jana Tichá 
(tak jako jiní jsem ji hledala, jestli s námi necestuje alespoň coby jakýs duch) nás pisálky, Ason-
klub, literární soutěže atp. pěkně sepsula. Nedovedu si představit, že by se lidi na Plže skládali, 
protože to by nejspíš Plž nebyl. Já to nevnímám tak, že jsou upřednostňováni jen někteří. Prostor 
je dán všem, kdo něco tvoří, a to i v soutěžích. Jsem ráda, že jsem paní Tiché způsobila minulou 
reportáží z výletu radost, avšak (nechť se na mě nezlobí) ona mně svým textem takovou radost 
nezpůsobila, spíš naopak. Děkuji za moc krásný výlet. Fotografie: 
https://picasaweb.google.com/117823606147722069763/LiterarniVylet1372011?authkey=Gv1sRg
CPKHho3Kjr705QE#   (Plzeň, 17.7. 2011) 
 

- 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. 

 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 7. září 2011 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve do Kulturního 
centra Starý Plzenec (Smetanova 932) na akci s názvem Básnické retrospektivy. Účinkují básnířky 
Jaroslava Málková, Tamara Kopřivová a Karla Erbová.  
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* Ve čtvrtek 8. září 2011 v 19:00 hodin Vás Jiří Č. Ulrich a soubor Amceth zvou do Divadla 
Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na reprízu hry Lenky Langronové Markýza – psychodrama 
o ženě, toužící po lásce. Hraje Soňa Kratochvílová.  
 
* V sobotu 10. září 2011 v 10:00 hodin Vás Obvodní knihovna Doubravka (Plzeň, Masarykova 75) 
zve na akci Vezmi knihu na procházku - výšlap s knihou za pohádkou na Chlum.  
 
* V pondělí 12. září 2011 v 19:00 hodin Vás Jiří Č. Ulrich a soubor Amceth zvou do Divadla 
Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na derniéru hry Past na milence – komedii o podivném 
čtyřúhelníku milostných citů.  
 
* Ve středu 21. září 2011 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na 
Památky skryté v krajině - filmový dokument Aleny Jílkové a Vladimíra Nového (ZČU) 
s komentářem autorky a Viktora Viktory. 
 
* Ve středu 21. září 2011 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na Textapealový večer -  společný pořad souboru Sofranza a kapely Dialog Acoustic band, 
ve spojení bluesové hudby Jana Máchy, Lenky Čechurové a Martina Adamovského. Povídky 
mladého povídkáře Jana Paura bude interpretovat autor a Markéta Irová - Jansová.  
 
* Ve čtvrtek 29. září 2011 v 19:00 hodin Vás Jiří Č. Ulrich a soubor Amceth zvou do Divadla 
Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na premiéru autorské hry J. Č. Ulricha Život talentovaného 
motýla - lyrickou hudební  tragikomedii o lásce mezi motýlicí a člověkem. Hraje a tančí Markéta 
Šebestová. 
 
* V pátek 30. září 2011 v 19:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 
2) na večer poezie Alice Hekrdlové a Lubomíra Mikiska v podání členů divadelního souboru 
Amceth. 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2011.  Muzeum Blansko vyhlásilo XXXIX. 
ročník literární soutěže Františka Halase. Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 
do 29 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované verše, psané na stroji nebo počítači, o max. 
rozsahu 10 básní, ve třech vyhotoveních. Uzávěrka je 23. září 2011. Adresa: Muzeum Blansko, 
Zámek 1, 678 26 Blansko, e-mail: lsfh@centrum.cz, http://lsfh.bloguje.cz. Zásilku viditelně 
označte heslem „HALAS 2011“. Texty bude hodnotit odborná porota ve složení Miroslav 
Chocholatý, Vojtěch Kučera a Martin Stöhr, která určí vítěze a navrhne též nejlepší práce či 
úryvky k otištění bez nároku na honorář. Pořadatel si vymiňuje právo publikovat z prostorových 
důvodů též úryvky ze zaslaných prací. Výsledky budou vyhlášeny na setkání autorů a poroty 
v prostorách blanenského zámku v druhé polovině října 2011.  
 
* ŘEKNI NĚCO 2011. Literární dílna pro mládež v rakouském Grazu vyhlásila literární soutěž 
na téma Řekni něco. Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku 8 – 18 let z celé Evropy, kteří píší 
v němčině. Vybraní finalisté budou pozváni na týdenní mezinárodní workshop, v jehož průběhu 
napíší vlastní text, který na závěr mohou během veřejného čtení přečíst. Nejlepší texty budou 
publikovány v knize a na internetových stránkách literární dílny. Na jaře 2012 proběhne 
ve Štýrském Hradci slavnostní čtení oceněných literárních textů. Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2011. 
Více na www.literaturwerkstatt.at. 
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PARDUBICKÉ STŘÍPKY 2011. Středisko východočeských spisovatelů ve spolupráci 
s Krajskou knihovnou v Pardubicích, za podpory Magistrátu města Pardubic, Pardubického kraje, 
Elektrárny Opatovice n L. a firmy Goldfein CZ, s. r. o., vyhlašuje III. ročník literární a výtvarné 
soutěže Pardubické střípky. Soutěž je určena dětem a mládeži a bude hodnocena ve věkových 
kategoriích: 3. – 5. roč. ZŠ, 6. – 7. roč. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, 8. – 9. roč. 
ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, 1. – 2. roč. SŠ a odpovídající ročníky víceletých 
gymnázií, 3. – 4. a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. V literární části lze zaslat 
původní a dosud nepublikovanou poezii (3 básně) či prózu (1 práci o max. rozsahu 5 stran) 
na volné téma O čem často přemýšlím, o libovolné slohové formě, ve třech tištěných 
vyhotoveních, zároveň také v elektronické podobě (ve fontu Ariel nebo Times New Roman, 
o velikosti písma 12). Autor uvede jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, školu a třídu, kterou 
navštěvuje, a jméno pedagoga, který práci doporučil. Práce bude hodnotit odborná porota, nejlepší 
díla budou odměněna zajímavými cenami a postupně uveřejňována v bulletinu Kruh SVčS. 
Uzávěrka je 16. října 2011. Adresa: Krajská knihovna v Pardubicích – oddělení regionálních 
a kulturních služeb, Sukova tř. 1260, 530 02 Pardubice, tel.: 466 500 754, 466 513 131 (Hana 
Cihlová), e-mail: cihlova.okpce@volny.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 16. listopadu 
2011 v Domě hudby v Pardubicích. 
 

* 
OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 
* ŠÁRKA ŠANDOVÁ: Dnes mám svátek a vzpomněla jsem si,  
     že mi udělal radost můj kraťoučký článeček, který jsem našla v Listech Ason-klubu. Chtěla jsem 
poděkovat. Jestli jste si ty poslední Listy Ason-klubu osobně prohlédli, určitě jste nebyli spokojeni. 
My jsme byli zklamaní. Nešlo totiž už jen o moc tmavé stránky a obtížně čitelný tisk, ale také 
o nedokončené práce a prázdné stránky. Jak jsem již psala, máme velký okruh věrných čtenářů. 
Tady v malém městě, jak v Konstantinkách, tak i v Bezdružicích, v Polžici a v dalších malých 
obcích není tolik lidí, kteří by si mohli číst z internetu, o to více čtou časopisy a hlavně jsou věrni 
knihám. Protože více čtou ženy (jako asi všude), jsou v oblibě romány a povídky. Je mi líto, že jsem 
nemohla přednést opravdu krásný sonet, který nabídla do Listů Ason-klubu paní D. H. (určitě 
Hermannová?) celý. Musím říci, že když jsem začala přednášet, dost lidí si opravdu myslelo, že jde 
o Shakespeara - vynechala jsem totiž záměrně úvod. Jenomže bohužel sonet není celý, hned mě 
někdo upozornil, že v roce (asi 2003), kdy sonet od pana Ulricha (také oblíbený autor) vyšel 
v Listech v podobě soutěže, měl určitě ještě nejméně jednu sloku, a to „…světlo v svět, horší než 
světobol je někdy světská sláva...“ A to tam úplně chybí, škoda, protože král Claudius (pan Ulrich) 
společně s neznámou slečnou Lydií (jak ráda bych ji znala) mohl být také nesmrtelný. Docela 
hezký příběh o černém puntíku zase nemá žádný začátek a pak je pár úplně prázdných listů. 
Je jasné, že si s Listy Ason-klubu zahrál tiskařský šotek. Alespoň jednu věc jsme zjistili, což nás 
potěšilo, že paní Hermannová existuje a píše. Mysleli jsme, že už ne. Zjistila jsem, že píše moc 
hezkou poezii do Webmagazínu Rozhledna. Ona je totiž mezi čtenářkami tady dost oblíbená. 
Dříve, když občas vyšlo něco od ní v Listech, četli jsme vždycky nejdřív to. Ať už povídka, příběh 
nebo třeba reportáž - vše bylo moc hezké a dobře se četlo. Je vtipná. Třeba jak psala o loňském 
literárním výletu do kraje K. H. Máchy - jak potom všichni účastníci výletu spěchali do fronty 
na WC či jak se spřátelila s ďáblem v hradu Houska - jsme se hodně nasmáli. Chceme ji 
pozvat k nám někdy na besedu, protože je určitě moudrá, příjemná a hezky píše. A Vám všem jsem 
chtěla za nás všechny poděkovat za to, co pro západočeskou literaturu děláte - myslíme si, 
že děláte opravdu hodně, a dokonce si myslíme, že bez vás by „naše“ literatura nebyla vůbec 
vidět. Kdybychom my tady na venkově neobjevili Plže a Listy Ason-klubu, nevěděli bychom moc 
věcí.  Přinesla jsem tenkrát náhodou Plže na náš recitační kroužek… Tak moc děkujeme a ať se 
vám stále daří. Šáry Š.  (Konstantinovy Lázně, 30. 6. 2011)                                                                                    

 5

mailto:cihlova.okpce@volny.cz


* IVO FENCL: Plzeňská ikona:  
     V pátek 15. 7. bylo vyhlášeno Plzeňskou ikonou deset nesouměřitelných osob. Šlo, myslím, 
o lehce absurdní výběr: vždyť mnohé profese nejsou srovnatelné a jiné zase až příliš vázány 
na výkon funkce. Ale nešť. Horší mi připadá, že jsem se ze všech spisovatelů ocitl v užší nominaci 
jen já (!), když tedy nepočítám Vhrstiho (=hlavně výtvarník) a prof. Viktoru (nepíše beletrii). 
O čem už tohle asi svědčí? Anebo to, že básník se do užší čtyřicítky nedostal ani jediný? 
     Nevhodná mi rovněž přišla „šance pro zesnulé“ - a nic proti Emilu Škodovi, ale kolik dalších 
osobností by šlo najít mezi nežijícími! 
     „Ikonami“ se, jak známo, letos stali Jiří Holenda, František Radkovský, Vladimír Koza, 
Jaroslav Slípka, Martin Straka, Vladislav Třeška, Václav Pilous, dramatik Antonín Procházka, 
ředitel ZOO Jiří Trávníček a starý skaut Petr Vaněk. Do užší skupiny byli navíc nominováni i Vhrsti, 
Fencl a Viktora (za ty psavé) a kromě nich i fotbalisti Limberský a Čech, ředitelé Fojtíček, Burian 
(divadelník) a Bernard, autobusák Tůma, anatom Kos, proděkan Kotlan, sochař Bocker, malíř 
Bukovský (známý, pravda, i jako literát z Plže), architekti Soukup a Boudník, výtečný pedagog 
Lašek, biolog Cais, vrchní sládek Prazdroje Berka, zasloužilý diskžokej Březina, světově známý 
skladatel Březina, pěvec Kusnjer, kytarista Škabrada, lékař Holeček, fyzik Motl, další zasloužilý 
skaut Mertens, herec Stránský, bavorský (!) sládek Groll a... Karel Gott. Hm, a jako celek i celá 
skupina Tleskač. Dalších komentářů se raději zdržím. (Starý Plzenec, 5. 8. 2011) 

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

* MAREK VELEBNÝ: Vitinka 2011 aneb Kam se ztratila sedmá rota: 
     Na sever od Rokycan ve vísce Vitinka jsem měl možnost v polovině července se poprvé účastnit 
slavné pánské jízdy Antidivadla. Již můj příjezd byl vskutku nezapomenutelný, neboť jsem sice 
vystoupil na zastávce Osek, rozc. Vitinka z autobusu, ale bylo to za statkem v jiném směru, a tak 
mne, zvaného Bebleba, jednotka zvláštního určení (Brabčák, Charvy a Socha) pomocí satelitní 
techniky dost dlouho naháněla po kraji.  
     Po srazu všech účastníků, ochutnávce vín a zapisování do Sochova deníčku se přikročilo 
ke grilování. Vrchním grilovačem byl zvolen na vlastní žádost jako nejmladší Honza Paur. 
V mezičase nás Patka postupně vozil po blízkém lese a loukách v unikátním německém vozidle 
Opel Kadet z roku 1939, na který byl patřičně hrdý. Neohroženě jsme se prodírali vysokými 
kopřivami, projížděli lesní cesty přes kořeny stromů a přes pole. Patka nabízel další a další jízdy. 
Sedl jsem si do starého Opelu znova, když přijel na kole Kraťas.  
     Byl pozdní večer, 15. červenec 2011, vyjížděk čas… Tentokrát to Patka zatočil doleva 
ke Kokotským rybníkům. Najednou na nás za lesní křižovatkou padla divná mlha, ochladilo se. 
Měl jsem vtíravý pocit, jako bych se ocitl v černé díře nebo se propadal časoprostorem… 
Opravdu. Vyděšeně jsem se podíval po Patkovi i Kraťasovi a nakonec i na sebe. Měli jsme na sobě 
německé uniformy. Les se zdál stejný, ale bylo v něm více bříz. Jeli jsme rozbahněnou lesní cestou 
kolem nějakého dřevěného stavení. Zastavili jsme. Na domku byl nápis v azbuce a okno bylo 
zalepené novinami. „Ještě, že jsem měl ve škole ruštinu,“ říkám Gefreitrovi Patkovi a pokouším se 
přečíst něco ze záhlaví novin Pravda. Datum 22. červen 1941. TASS oznamuje slovy generalissima 
Stalina, „što Sojuz sovětskich socialističeskich respublik zachvatili Germanskie vragi 
Gitlerovskovo wehrmachta“. Podívám se na své hodinky. Ukazují datum 15. července 1941. 
No těpic. Ta mlha byla opravdu zvláštní, propadli jsme se v čase o 70 let zpět. Právě naše hrdinské 
oddíly wehrmachtu drtí v ruské stepi zbabělé židobolševické oddíly Rudé armády. I když Ukrajinci 
se k nám chovají přátelsky, nosí nám jídlo a jejich děvušky nám smíchy ukazují zlaté zuby. 
Vzpomínám, jak jsme s naším Opelem před necelými dvěma roky v srpnu 1939 byli v Brestu a tiskli 
si ruce s komanďirem Kozlovem, když jsme si dělili Polsko. A dnes jsme už prošli skoro celou 
Ukrajinu. „Však se také na našem Opelu, skvělé práci velkoněmeckých soudruhů, hrdě vyjímá 
hákový kříž,“ hlaholí Gefreitr Patka a dodává: „Za chvíli jsme v Moskvě a bude nám patřit celý 
svět.“ Už se stmívá. Scheisse. Najednou se boříme do toho mastného bláta na cestě. Před námi 
cedule: „Gorod Vitinka“ a „Kokotskoje“. „Werdammt nochmal.“ Úzké gumy Opelu Kadet se boří 
do bláta. S Kraťasem vyskakujeme a hledáme kusy větví, které podkládáme pod pneumatiky. Nic. 
Gefreitr Patka se pokouší auto vymanévrovat jednou na jednu, potom na druhou stranu. Tlačíme 
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zepředu i zezadu obaleni blátem. Patka vytahuje torzo nářadí, rozprostírá pod auto deku. Nejde to, 
ještě více se s autem boříme do bahna. Máme se vrátit, nebo tady nechat věrného Opela přes noc, 
než dorazí posily? „Fakt to nedokážeme, zavolej ostatní,“ říkám Patkovi. Nakonec po marném 
více jak půlhodinovém boji s bahnem volá Gefreitr Patka vysílačkou kamarády ze sedmé roty. 
Patka mi ještě nařizuje, abych si jako nejtěžší sedl na zadek auta, ale ani to nepomohlo. 
Zamyšleného Kraťase necháváme hlídkovat u auta a vydáváme se vstříc záchraně. Už je skoro 
tma, když vidíme posily v šedých uniformách wehrmachtu. Jsou to naši - Feldwebel Charvy, 
Brabčák a Leutnant Socha s baterkami. V šesti lidech už je snazší vyprostit 750 kg váhy Opela. 
Napínáme svaly a boříme do bláta a rašeliny své vojenské sandály. Zapadneme ještě jednou, 
ale na kluzké cestě tlačíme auto tak, že se otočí, a potom již se konečně dostáváme na pevnější 
zem. Z dálky slyšíme štěkot pušek a samopalů. Doufejme, že to není zbytek Rusů. Zatím jsme 
postupovali celkem bez větších bojových šarvátek a ztrát. Škoda, že jsem si nevzal svoji Leicu, 
abych zachytil vyprošťování auta, mohl by to být pěkný šot do týdeníku ze zpráv z Východní fronty. 
Socha s kamarády kleje jak pohan. „Du werdammte Arschloch, Scheiss Kerl, měli jsme být raději 
na základně. Příště si dávejte větší pozor.“ Naskakujeme všichni, tj. nás šest do Opela. Já, 
tj. Bebleba se Sochou sedíme na zadku auta a zády se opírám o Charvyho. Přejíždíme nějaký 
bludný kořen, ta divná mlha se začíná trhat. „Tudy doprava na křižovatce,“ velí Leutnant Socha. 
Svíravý pocit, padání do černé díry. Najednou je mlha i uniformy pryč. Jen auto je stejně 
zablácené. Ale my jsme zase v roce 2011, večer 15. července. „Teda chlapi, to je jízda, to je jako 
na splašený krávě,“ užívá si Socha. „Na tohle nikdy nezapomenu, snad nám tam Paur nechal 
na grilu ještě nějaké maso.“ Fakt, byla to sice fuška, ale kdy se člověku zadaří jet v Opel Kadetu 
z roku 1939 a ještě si vyzkoušet, jak to asi vypadalo na Východní frontě před 70 lety a jak se asi 
cítili vojáci wehrmachtu. Ještě, že nás to nepřeneslo do roku 1942 a dál. Ví bůh, jestli bychom se 
z toho dostali živí. Večer film „Kouř“. Druhý den ráno vínko, tj. pohoda, klídek, tabáček (z vodní 
dýmky), povinná návštěva pohostinství v Oseku. Při odchodu v pozdním odpoledni si všímáme 
na baru naloženého hada v lihu… Můj čas na pánské jízdě Antidivadla se chýlí ke konci. Takže 
nakonec můžeme přepsat i dějiny, že se operace Barbarossa na východní frontě zúčastnila i malá 
jednotka Čechů (nebo Sudetských Němců) v uniformách wehrmachtu - Leutnant Socha, Gefreiter 
Patka a Kraťas, Feldwebel Brabčák a Charvy a Oberchütze Bebleba.  
     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/vitinka.cervenec2011. (Plzeň, 17. 8. 2011) 
 

 
 

* LUCIE KOUTNÁ: Když jsem ještě studovala na pedagogické fakultě,  
     zapsala jsem si volitelný předmět Literatura a kýč a to jsem ani netušila, jak to bude 
zajímavé a jaká švanda to bude. A tak jsem se na ten předmět vždycky těšila. Ale myslím si, že s panem 
docentem Vladimírem Novotným jsem se seznámila již dříve – ve Velharticích - a vždycky s ním 
byla legrace a moc hezky nám přednášel. A už vůbec si nedovedu představit, co by byl Plž 
bez šéfredaktora VLNO, no to radši ani nepomyslet. Každoročně tu máme i vyhlašování Cen Plže. 
Amerika má Oscara a my máme Ceny Plže. Je to pro nás takový svátek. Když se o tom časopisu 
pan docent rozhovoří, jako by to bylo jeho dítě, není se co divit, my všichni máme Plže moc 
rádi a jsme za něj vděčni. A tak Vám přeju vše nejlepší k narozeninám, pane docente Novotný, 
zdraví, radost, hodně inspirace, a ať nám literatura a Plzeňský literární život vzkvétá! Za Ason-
klub Lucka Koutná  (Praha, 2. 8. 2011) 
 
* JANA HORÁKOVÁ: Utajit lze leccos: 
     Zvláště ve veřejném prostoru. Ba i v literárním měsíčníku. A to především tehdy, týká-li se to 
šéfredaktora. Podařilo se například nám blízkým plžotvůrcům již téměř před rokem utajit, že se 
Vladimír Novotný stal dědečkem. Rodinné žezlo klanu Novotných tak po jeho synovi Petru Jediném 
může převzít vnuk Jonáš. Zatím je to však dosud takové malé plže. Někomu je ale dodnes utajeno, 
že Velký Plž sídlí v Zalitavsku (tedy za říčkou Litavkou v Chodouni), že má vedle dobré knihy rád 
jak dobré francouzské červené víno, tak i dobré jídlo, třebaže není naštěstí plží kanibal. A ačkoli se 
možná o nás plžích redaktorech dá říct, že co nevíme, to nenapíšeme, dovolujeme si s odvahou 
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nám vlastní prozradit, že Vladimír Novotný je narozen ve znamení Lva. Je s podivem, že ve Zvěrokruhu 
není plž, ač je opravdu k zamyšlení, jaké zvíře je asi panna. Náš šéf – samozřejmě jako Lev – je zvíře 
velké. A nejen jako rusista je v Rusku jednou nohou doma. A také nám radí už více než deset let 
(před zrozením Plže stál u založení literární přílohy Spektra). Tím narážím na otřepané české 
pořekadlo dob dnes již dávných, snažíc se dojít k jádru plže. Náš Plž totiž oproti psu nezná rasy. 
Těch prvních pět let bylo ryze z hlediska věku podle užitého rčení: „neaprobovaných“, s těmi 
dalšími pěti roky již V. N. alias E. P. potvrzuje svoji rostoucí plží autoritu. A tak laskavý 
čtenář po nakopnutí jediné plží nohy jistě už pochopil, co se snažím naznačit: Vladimír Novotný 
oslavil letos v srpnu své 65. narozeniny.  
     Gratulujeme a držíme plží tykadla. Jemu i nám plžomilcům -  že se k nám do Plzně i přes různé 
překážky stále připlžuje a že stále bojuje a oroduje za zajištěné plžení a dbá na jeho kvalitu. 
Ať s námi ve zdraví plží další léta i zimy.  –jho (Plzeň, 23. 8. 2011) 
 

 
 

* IVO FENCL: Zdi zbavený (mikropovídka): 
„Představ si, že mě má láska zbavila pohledu na zeď!“ řekl mi kamarád u piva. 
„Na zeď Sing Singu?“ 
„Ale ne. Na svou Zeď. Mluvím o Facebooku.“ 
„Kurva, to taky vím, že nemluvíš o Zdi na konci vesmíru,“ napil jsem se rtuti. „To je tak hrozné?“ 
„To je hroznější, Lorenci, než si ty vůbec dokážeš představit.“ 
„No, ale já si, náhodou, dokážu představit skoro všecko,“ polil jsem se kyselinou. 
„Nedokážeš. Tohle je ještě hroznější. To se nedá absolutně s ničím srovnat.“ 
„Ale ne!“ žil jsem i dál s chutí. 
„Ale jo! Představ si - třeba, že se tvá láska miluje se svým klukem, jo? Ale najednou vstane 
a přijde k tobě a donutí tě, aby ses taky postavil, jo? Představuješ si to? A potom ti klidně 
sebere i židli pod tebou a řekne ti, že máš okamžitě, ale okamžitě vypadnout a už se nevracet 
a nikdy se už na ně dva nekoukat.“ 
„Hm. Tak to by tedy bylo opravdu hrozné!“ zapálil jsem si cigaretu, i když nekouřím. „No, a to ti 
snad láska udělala, Marvine?“ 
„Ale ne, ty mě ale vůbec neposloucháš, Lorenci. Má láska udělala něco tisíckrát horšího!“ 
„A co?“ začal jsem strašlivě tuberácky kašlat. 
„Člověče, já už prostě nevidím, co si Jorika dává na Zeď!“ 
„Tak to je tedy opravdu, ale opravdu tragédie, Marvine, a zvlášť, když ti ta holka předtím 
sebrala i tu židli, co-o?“ a dopil jsem radši pivo. 
„A proč by mi měla upírat židli? Nevíš náhodou?“ 
„Ale jasně, jasně, uklidni se. To byl jenom příklad, rozumím.“ A spadl jsem jako hruška pod stůl. 
Svíjel jsem se v křečích. 
„Ale žádný příklad, Lorenci, ty jsi úplný pitomec. Ty by sis měl dát vyšetřit nejen ledviny, ale i hlavu. 
Já tam přece docela klidně můžu sedávat a taky toho někdy využívám, když zrovna nic legračního 
nehrají v divadle, ale pochop: Jorika mě včera zbavila své zdi!!! 
A zpod stolu uslyšel drkotání zubů a nefalšovaně uděšené: „A dost! Nestraš.“ 
Ale nestrašil a dokonce i takové věci se můžou stát. 
Tedy v Hitchcockových filmech.                                                               (Starý Plzenec, 10. 7. 2011) 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 9. 2011. 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.: 378 038 200, 378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

e-mail: asonklub@plzen.eu; http://www.knihovna.plzen.eu  
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