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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Je trapné, když vás konečně navštíví inspirace...  
a vy nejste doma. 

 

(Lubomír Brožek) 
 

* 
BYLO NEBYLO 

 
     Nabitý listopad vystřelit do podzimní tmy světlici poezie... Hned prvního dne v Polanově síni 
pobesedovala pražská spisovatelka a scenáristka Markéta Dočekalová a nepočetnému publiku 
představila svůj nový román Něco za něco. Ve stejný den a hodinu na druhém konci města pokřtila 
Daniela Kovářová svou čerstvou knihu Oko za oko... Přehnaly se Dny poezie. Knihovna města 
Plzně v Divadle Alfa později oslavila 135. výročí svého založení. A Ivo Hucl z Bezejmenné 
čajovny ve Šťáhlavicích převzal ještě později za sebrané básně v obřadní síni radnice tu hlavní 
Cenu Bohumila Polana... Plzeňské prozaičce Radce Ketnerové se 13. října narodila holčička Karin 
Thea... 

* 
LISTOVÁNÍ 

 

VÍTÁME: 
     Studentky Střední zdravotnické školy v Plzni - Martina Čivišová a Romana Kodýtková – 
se v Ason-klubu neobjevily s prázdnýma rukama. Je jim 15 a 16 let a už napsaly romány! Martinu 
okouzlil horký kontinent. Prostudovala materiály o Ugandě a pokusila se o fiktivní příběh. 
Ve 14 kapitolách, na 106 stranách. Romana zvládla 103 strany, inspirována hudebním prostředím...     
 
     Romana Kodýtková: KLÍČ K MÉMU SRDCI (úryvek z prózy) 
 
     ...Je zajímavé, jak čas pomalu utíká, když se něčeho nemůžete dočkat. Samozřejmě ani tentokrát 
tomu nebylo jinak. Veškerý volný čas zaplňovalo učení, práce a přípravy na párty. Zkoušek 
s kapelou bylo jenom pár. Původně Radek smluvil několik koncertů, ale z těch nakonec sešlo. Někdy 
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jsme narazili na nespolehlivé pořadatele, jindy se stalo něco s klubem, ve kterém jsme měli hrát. 
Baskytarista muzikanty a mě ujišťoval, že si určitě něco odehrajeme v prosinci. Snad má pravdu. 
     V sobotu jsem se vzbudila v poledne. Bylo třeba, abych se rychle upravila, protože každou chvíli 
má přijít Matěj. Nabídl se, že se mnou půjde nakoupit jídlo a pití na oslavu. Zítra dorazí znovu, 
aby pomohl s výzdobou bytu. Táta odjel v pátek za Kamilem, takže budeme mít byt sami pro sebe. 
     Mates měl chvíli zpoždění, prý potkal nějaké známé a zapovídali se. 
     Konečně kalendář ukazoval patnáctého listopadu. První hosté, Patrik, Aneta a Adam, přišli ve tři 
hodiny odpoledne. Po nich dorazil i zbytek, kamarádi ze školy a spoluhráči, a tak mohla začít ta pravá 
zábava. Maty pustil rádio, nalil pití a nařídil mi, abych se posadila. Jakmile jsem jeho příkaz 
uposlechla, začali předávat dárky. 
     Patrik sehnal CD Arakainu, poslední, které v mé sbírce chybělo. Měla jsem hroznou radost. 
Od Jakuba a Šárky jsem dostala šperky, přesně  takové, které se hodí pro rockery, 
kožený náramek se třemi řadami zlatých pyramidek a řetízek s přívěskem lebky. Má nejlepší 
přítelkyně mi darovala modré triko, které jsem několik týdnů obdivovala za výlohou obchodu, 
ale nikdy jsem si ho nekoupila. Nadšeně jsem vykřikla. 
     ,,Teď můj!“ ozval se Matěj a vrazil mi do ruky modrou tašku s mašlí. Ukrýval se v ní další šperk. 
Tentokrát prstýnek s pentagramem. Pak jsem se podívala na Josefa. Ten svíral několik válcovitých 
balíčků. Držel je opatrně, musí v nich tedy být něco velice křehkého.  
     Jakmile se mi dárky dostaly do rukou, zjistila jsem, že jsou měkké. Balící papír před zvědavýma 
očima skrýval plakáty mých oblíbených kapel. Na dvou z nich dokonce zářily podpisy zpěváků. 
Jednalo se o Arakain a Kabát! 
,,Kde jsi je sehnal?“ vykulila jsem oči. 
,,Když jsem se vám ztratil na tom festivalu v Poříčí, tak to jsem byl v zákulisí škemrat o autogramy,“ 
vysvětlil. 
,,Páni. Dostat se ke Kabátům, tomu říkám zázrak.“ ,,Máš pravdu, ale zařídil to jejich bedňák.“ 
     Potom mi předal ještě dva další plakáty. Ty už byly bez podpisů. Na jednom z nich byl vyfocen 
Ozzy Osbourne a skvělý kytarista Zakk Wylde. Z druhého se dívali členové americké metalové 
kapely Skid Row. 
     ,,Všimni si, stará sestava,“ dmul se Pepa pýchou, ,,Bacha máš přece radši než Solingera, ne?“ ptal se. 
,,Jo, i když používáš slabý slova, já ho přímo miluju!“ usmála jsem se. 
     Radek mi svůj dar předal jako poslední. Nemohla jsem najít ta správná slova. Měl vážně 
originální nápad. Koupil mi mikrofon. Modré kameny na mikrofonu tvořily nápis Julie. 
     Všem jsem nejednou poděkovala, odnesla si nové věci a začali jsme se pořádně bavit. Hudba 
zněla naplno, láhve se vyprazdňovaly a jídla ubývalo. Matěj obsluhoval CD přehrávač. Pomalé písně 
záměrně nechal až na konec. 
     Ve chvíli, kdy zněl krásný ploužák, někdo zazvonil. Že by sousedce právě přetekl pohár 
trpělivosti? Šla jsem otevřít. 
     Za dveřmi ale nestála ta protivná babka v chlupatých bačkorách, čekalo mě příjemné překvapení. Aleš! 
,,Ráda tě vidím!“ vrhla jsem se mu kolem krku. 
,,Já tebe taky,“ sehnul se a políbil mě na čelo, ,,všechno nejlepší, Julinko.“ 
,,Odkud víš, že mám narozeniny?“ 
,,Od Pepy, ale nic pro tebe nemám. Napravím to, slibuju.“ 
,,Nemusíš, oficiální termín je až osmnáctýho. Stačí mi, že jsem s tebou.“ 
,,Tak to rád slyším. Tohle setkání by mohlo být ještě hezčí.“ ,,Vážně?“ 
,,Julie, jsi výjimečná holka, nechci o tebe přijít. Chtěla bys se mnou chodit?“ zeptal se šeptem. 
     Ztratila jsem řeč, asi jsem se tvářila hrozně, protože se ke mně přitiskl a ptal se, jestli jsem 
v pořádku. Sama jsem nevěděla, jedna věc mi ovšem byla jasná. Strach byl překonán, bariéra 
pokořena. 
,,Chci, hrozně moc,“ vykoktala jsem. Několikrát mě políbil a hladil po vlasech. Stáli jsme sevření 
v objetí, když tu náhle někdo vešel do předsíně. Viktorie! Aleš se tiše vytratil. 
,,Julčo,“ začala Viky opatrně, ale nevěděla, co by dodala. 
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,,Nemusíš nic říkat,“ utišila jsem ji, ,,našel se někdo, komu věřím.“ 
,,Proč jsi mi nic neřekla?“ 
,,Nechtěla jsem to zakřiknout.“ ,,S novým kytaristou?“ divila se. ,,Vím, bláznivej nápad.“ 
,,Ne, jenom tomu nějak nemůžu uvěřit. Spoluhráči jsou zakázaný ovoce, to jsi mi vždycky říkala.“ 
,,Pravda, jenže jsem se nedokázala ubránit.“ 
,,Nedělej si starosti, zasloužíš si ho.“ 
,,Díky, jsi ta nejlepší kámoška na světě,“ řekla jsem se slzami v očích a objala ji. 
     Rozhodla jsem se řídit slovy kamarádky. Budu za Aleše vděčná, chci si užít každé chvíle, 
kterou společně strávíme. 
     Druhý den se vrátil táta a spatřil ten binec, rychle jsem se tedy pustila do úklidu. Pak jsem si 
oblékla kožené kalhoty, černé tričko a ověsila jsem se novými šperky od kamarádů. Dnes totiž jedu 
do Prahy, čeká nás nový natáčecí den. 
     Brzy přijelo auto plné dlouhovlasých cestujících. 
     Ve studiu jsme byli až do večera. Během pauzy „na kafe a cigáro“, jak naši přestávku nazval 
Kamil, jsem klukům řekla, co je mezi mnou a Alešem. Bála jsem se jejich reakce, ale spoluhráči tuto 
informaci přijali docela dobře. 
,,Dopřejeme těm hrdličkám soukromí,“ ušklíbl se Radek. 
,,Ráďo, musíš mi poradit s kytarovým sólem. Navíc v tý skladbě nějak pokulhává sladění bicích 
s basou,“ popadl Josef muzikanty za rukávy a vzdálili se. 
,,To jsou blbci!“ smála jsem se. 
,,Hm, ale mají pravdu. Chvilka s tebou by mě určitě dobře naladila,“ chytil mě Aleš kolem pasu. 
,,Jasně. Záhadně bys nabral nový síly, viď?“ 
,,Samozřejmě.“ 
,,Zapomeň, radši si dej cigaretu a kafe,“ zavrhla jsem všechny jeho hříšné myšlenky a šla jsem 
za ostatními...  

 
 
     Martina Čivišová: V TEPAJÍCÍM SRDCI AFRIKY (úryvek z kapitoly Z města do pralesa) 
 
,,Mami?“ otevřela jsme dveře do jejího pokoje. ,,Kdy už pojedeme na ty gorily?“ Asi dva dny 
po našem příjezdu jsme se s Richelou a Blaisem domluvili, že tak týden, osm dní zůstaneme 
v Kampale a pak pojedeme hledat perly Ugandy - gorily. A také naše nejbližší příbuzné - šimpanze. 
,,Pojď sem,“ pokynula mi. Bez váhání jsem vešla a sedla si k ní na postel, kde měla rozložený 
notebook a na kterém rychle něco vypnula. Tentokrát jsem ale nevyzvídala, co to bylo. 
,,Včera večer jsem mluvila s Richelou.“ ,,No a?“ 
,,No a představ si, že nedávno v parku jedna z goril napadla turistu. Asi tak sedmnáctiletého. Málem 
to nedopadlo dobře.“ ,,No a?“ 
,,Vláda si vyžádala prozkoumání všech gorilích skupin a udělala takové rozhodnutí.“ 
,,A předpokládám, že nějaký pořádně blbý rozhodnutí.“ 
,,Zkrátka zakázala stopování goril lidem pod osmnáct let.“ 
,,Cože?“ vyskočila jsem z postele, jako kdybych si sedla na ježka. 
,,Je to tak, Týnko. Takže ty gorily asi nevyjdou.“ 
,,To jako kvůli nějakému turistovi vymyslí takovou hovadinu?!“ řekla jsem rozhořčeně. 
,,Jak vidíš, tak jo.“ 
     Začala jsem se shánět po majitelce hotelu. Chtěla jsem si tu informaci ověřit. Zaklepala jsem 
i na její domek, ale nikde nikdo. Ani by mě nepřekvapilo, kdyby zase někam odjeli, pomyslela jsem si. 
     Trochu zklamaná jsem se došourala zpátky na pokoj, natáhla se na postel a pomyslela na Libora. 
Co asi teď dělá? A co Kamila? A babička? Nakonec jsem se rozhodla zapnout notebook a pokusit 
se zahnat chmurné myšlenky. Měla jsem štěstí, na skypu byla Kamila. 
,,Zdar, cestovatelko. Jak je?“ pozdravila mě kamarádka. 
,,Vždyť to sama víš.“ 
,,Aha, takže skvěle, ale chybí ti Libor.“ 
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,,Správně. Ty, Kami, nechtěla bys zaběhnout za babi, abych ji taky viděla?“ O gorilách jsem jí 
neříkala, přece jenom jsem doufala, že se to nějak vyřeší. 
,,No, že seš to ty, tak jo. Dej mi čtvrt hoďky.“ ,,Oukej. dík.“ 
     Zatímco Kamila běhala po Rozstání, já šla do vedlejšího pokoje pro maminu. 
,,Bude volat babi. Nechtěla bys ji taky vidět?“ ,,No samozřejmě. Ráda si s ní promluvím.“ 
     Kamila se opravdu do patnácti minut přihlásila a já uviděla matku mojí mamky. 
,,Paní Klementová, to musíte koukat tady do té obrazovky,“ instruovala Kamila babičku a já jen stěží 
zakrývala pobavený výraz. 
,,Vždyť nic nevidím,“ odvětila, ale pak dodala: ,,Jo tady, hele to je Týnuška! Ahoj děvče.“ 
,,Ahoj babi. Jak se máš?“ 
,,Pořád stejně. Ale co ty? A co mamka? Kde vlastně je?“ 
,,Sedí tady vedle mě,“ posunula jsem se, aby se na obrazovce objevila i máma. 
,,Klaudie, dítě! To je dost, že jste o sobě taky daly vědět.“ 
,,No jo, mami, nějak to nevycházelo.“ Všechny čtyři jsme si povídaly celý večer. I když jsem 
přišla o vycházku s Nabiryí. Naštěstí to chápala. 
,,No, ale musím uznat, že to tam vypadá hezky,“ řekla uznale babi a já si oddychla. 
,,Máš pravdu. Je to tu dokonalé,“ souhlasila mamina. 
,,A co ty, Týnuško. Máš tem nějaké kamarády?“ 
,,Jo jo, mám. Spřátelila jsem se s Nabiryí. Dělá tady číšnici. Dokonce s ní chodím do města.“ A tím 
jsem uhodila hřebíček na hlavičku. Babi skoro nadskočila: ,,Ty s ní chodíš sama? V cizím městě?!“ 
,,Ale babi. V Kampale se už docela vyznám. A Nabirye je skvělá kamarádka.“ 
,,Bůhví co se ti může stát. Co když tě někdo přepadne a někam odvleče?!“ 
,,To se nestane. Nechodíme nikam, kde by se to mohlo stát.“ 
,,To nemůžeš vědět. Takovejm padouchům je jedno, kde právě teď jsi. Klaudie, jak jí to můžeš dovolit?!“ 
,,Protože znám Nabiryi, dělala tady, už když jsem tu byla poprvé. Nemysli si, že bych ji jen tak 
s někým nechala jít do města.“ 
,,No, doufám, že víš, co děláš. Ještě, aby se jí tak něco stalo.“ 
     Tři hodiny jsme takhle strávily. Ani nevím, o čem jsme se tak dlouho mohly bavit. Nakonec jsem 
zůstala jenom já s Kamilou. 
,,Tvoje babi nemá chybu,“ usmála se. 
,,To mi povídej,“ musela jsem uznat. 
     Pak už jsem nikam nešla a byla jsem jenom na pokoji. Přece musím vidět gorily, vířilo mi hlavou. 
Otevřela jsem si knížku a začetla se do ní. Natolik mě uchvátila, že jsem se od ní nemohla 
odpoutat a nakonec u ní i usnula. 
     Den poté jsem s mamkou vyrazila do Garden City. I jí se zdejší nákupní středisko líbilo. Já se ale 
hlavně těšila, až jí budu moci ukázat, kde jsem to pro ni zamluvila. Přes smutnou náladu, kterou mi 
včera přivodila zpráva o nesmyslném zákoně, jsem se úplně přenést nedokázala. No nic, teď to 
nezměním, tak si to tady alespoň užiju, usoudila jsem. 
     Prokličkovaly jsme mezi lidmi a mamina se podívala na název firmy a usmála se: ,,Masáže, 
pedikúra a manikúra?“ 
,,Správně. Minule jsem to tady zamluvila. Pamatuju si dobře, jak jsi doma nadávala, že nemáš čas 
zajít si na kosmetiku. No, a když teď jsi na dovolený, tak ať ji máš se vším všudy.“ 
,,Děkuju, Justýnko. Ale zamluvila sis to i pro sebe?“ 
,,Ne, já jsem ještě v dobrým stavu,“ zasmála jsem se. 
,,Ty jsi mrcha. Počkej, až tebe bude něco bolet,“ rozcuchala mi lehce rukou vlasy. ,,A co teda budeš 
dělat?“ 
,,Ještě nemám nic koupeného pro babi a Libora, tak se po něčem podívám. A pak se když tak skočím 
mrknout dolu, prý je tam nějaká výstavka.“ 
,,Tak dobře. Takže,“ podívala se na otevírací dobu, ,,takže v šest tady.“ 
,,Oukej. Měj se.“ A vytratila jsem se hledat vhodné dárky. 
     Ze všeho nejdřív jsem si ale zašla do Snack baru a koupila kávu. Chvilku jsem poseděla, načež 
jsem se jala poohlédnout po nějakém tom dárku. Koukala jsem po výlohách a zrovna jsem se 
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chystala vstoupit do obchodu s přívěšky, když vtom mě oslovil pro mě neznámý kluk: ,,Jambo 
Akello.“ Otočila jsem se a zírala na něj, jak kdyby spadl z Marsu. Hned se mi omluvil, leč 
ve svahilštině a já z toho byla zmatená ještě víc. Nakonec ze mě vypadlo: ,,Do you speak English?“ 
Díky tomu jsme spolu našli společnou řeč. Zopakoval mi omluvu, prý si mě spletl s jeho vlastní 
sestrou. Nebo spíš se svou holkou, napadlo mě. Nicméně jsem se musela smát. 
     Než jsem se nadála, chodil se mnou po obchoďáku a pomáhal mi vybírat dárky. Byl o rok starší 
a z mého pohledu docela sympatický. Měl vyholenou hlavu a zajímavou jiskru v očích. Dobře jsme si 
rozuměli, ale s vybráním dárku pro přítele mi nepomohl. Pro babičku jsem koupila africký kafemlýnek... 

 

 
* 

SLÁVA HRDINŮM 
U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* AUTOR VHRSTI JE JEŠTĚ VE VÁLCE!  
 
     Od Vhrstiho: Zdravím Vás z dědiny a po delší době posílám info o mimořádné knížce, do níž 
jsem taky přispěl: Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století. Komiksovou formou vypráví třináct 
životních příběhů z válečné fronty, koncentračních táborů, komunistického kriminálu i prostředí 
Státní bezpečnosti. Knihu vydaly nakladatelství Argo, sdružení Post Bellum a Ústav pro studium 
totalitních režimů a je mimo jiné i přehlídkou současného česko-slovenského komiksu. Každý 
z třinácti příběhů třinácti různých lidí totiž zpracoval jiný komiksový autor. Podle koordinátorky 
projektu Jany Fantové byli vytipováni umělci stojící na špici současné tvorby. 
     Do knihy jsem napsal a nakreslil životní příběh skauta Leopolda Färbera a nazval jej 
Hurvínkovy příhody. Nejen názvem, ale i celkovým laděním vybočují Hurvínkovy příhody 
z celkového vyznění publikace. V kontextu s Färberovou veselou povahou jsem si dovolil 
neznázorňovat jeho boj proti nacismu za 2. světové války i komunismu po roce 1948 nijak 
pochmurně či temně. Pojal jsem jeho příběh spíše jako nevšední seriál sestávající z deseti 
samostatných epizod, které skládají dohromady obraz životních osudů statečného a poctivého 
člověka, který navzdory všem křivdám a bezpráví zůstal nezlomeným životním optimistou. 
     Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století (Argo, Post Bellum, Ústav pro studium totalitních režimů). 
ISBN: 978-80-257-0524. EAN: 9788025705247. Formát: 180 stran, vázaná. Cena: 345,- Kč. 
     Doporučuji i další novinky na mých stránkách http://www.vhrsti.cz/novinky.htm, např. o výstavách 
v Praze, Písku či na Slovensku nebo o tom, co je nového v České unii karikaturistů. Srdečně 
zdravím, V. (Plzeň, 6. 11. 2011) 
 

 
 

* CENA BOHUMILA POLANA. 
 
     Od Marka VELEBNÉHO: Předadventní podvečer 25. listopadu 2011, jdu spolu s přáteli 
z Antidivadla na radnici na předání Polanovy ceny. Moje první Polanova cena. Ne moje, ale Iva 
Hucla. Ale jsem na ní poprvé. Slavnostní projevy primátora, Jarky Málkové, Heleny Šlesingerové. 
O Huclově sbírce Ostrovní básně je řečeno například: opožděný debut, výběr z celoživotní tvorby, 
meditativní básně, filozofická reflexe, prostoupení přírodou. Sám oceněný skromně ve své řeči 
vzdává poctu poezii. Nakonec malé občerstvení od pana primátora pro všechny. Více na 
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/108-8053-v-plzni-byla-predana-
prestizni-cena-bohumila-polana.html 
     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/polanovacena25.11.11.  (Plzeň, 26. 11. 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.  
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* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve čtvrtek 1. prosince 2011 v 17:30 hodin jste zváni do Knihkupectví Bux.cz (Obchodní centrum 
Plaza Plzeň) na setkání s Danielou Kovářovou nad knihou Oko za oko. Autogramiáda a beseda 
s autorkou. 
 
* V pátek 2. prosince 2011 v 16:30 hodin jste zváni do Přednáškového sálu Západočeské galerie 
v Plzni (Pražská 13) na křest hudebního CD spisovatele a textaře Milana Čechury Plzeň 
spisovatelská. 
 
* V pátek 2. prosince 2011 v 19:30 hodin Vás neprofesionální divadelní soubor Sofranza zve 
do Golem Clubu (Praha 1, Na Perštýně 18) na poslední uvedení části představení Hele, pojďme 
do divadla. Povídková hra nejen o mužích a ženách v režii Františka Zatloukala. Hrají: Miroslav 
Herejk, František Zatloukal, Edita Jarošíková, Tereza Zatloukalová a Jana Antošová. 
 
* Ve čtvrtek 8. prosince 2011 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do čítárny dětského 
oddělení (B. Smetany 13) na tzv. Knihofon – čtení do mikrofonu s dětmi a pro děti. 
 
* V úterý 13. prosince 2011 v 10:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 
pro děti a mládež (B. Smetany 13) na Čtení pro nejmenší. 
 
* V úterý 13. prosince 2011 v 17:00 hodin jste zváni do Velkého studia českého rozhlasu Plzeň 
(nám. Míru 10) na křest básnické sbírky Evy Kulované Vánoční snění. Pořadem provází Jaroslav 
Kopejko, přednes Martina Samková a Antonín Kaška, hudba Čestmír Kunz a Miroslav Mašek. 
 
* V pátek 16. prosince 2011 v 16:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve do kostelíku 
Všech svatých v Plzni na Roudné na předvánoční zastavení regionálních spisovatelů. 
 
* V neděli 18. prosince 2011 v 19:00 hodin Vás soubor Sofranza zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sady 9) na reprízu hry Miroslava Horníčka Louka pro dva. Hořká komedie o touze 
po moci a intrikách, která se může odehrávat před sto lety, ale i v současnosti. Král, královna, rádce 
a potulný mnich. Hrají Kristýna Sladomelová, Michal Peleška, František Zatloukal a Robert Šmíd. 
 
* Ve středu 21. prosince 2011 v 17:00 hodin jste zváni do Galerie J. Trnky (nám. Republiky 40) 
na křest knihy veršů Josefa Hrubého s ilustracemi Jaroslava Hausnera Klíče k městu. 
 
* Ve středu 21. prosince 2011 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na tradiční Vánoční večer s Jiřím Hlobilem a jeho hosty. 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 
* ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2012. Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje XI. ročník literární 
soutěže Řehečská slepice. (Blízko Řehče leží např. okresní město Jičín.) Soutěž je určena 
neprofesionálním autorům České republiky bez věkového omezení. Lze zaslat dosud nepublikované 
a do jiných soutěží nepřihlášené práce žánrů poezie, prózy a písňového textu, psané na stroji 
nebo počítači o max. rozsahu 3 básně/2 normostrany (pro poezii) a 3 normostrany (pro prózu), 
ve čtyřech vyhotoveních. (Práce, které nebudou splňovat zadání, budou ze soutěže vyřazeny - např. 
texty většího rozsahu, psané rukou atp.). Vyhlašovatel má na mysli zejména příspěvky humorné, 
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v nichž nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě lidově sranda. Motto tohoto ročníku 
zní: „Všude dobře, v Řehči nejlíp aneb Odrodilci se vracejí!“ Soutěž probíhá ve třech 
kategoriích, a to: 1. poezie na téma „Místo, kam se rád vracím“ (cílem je upozornit na zajímavá 
místa, která literáty inspirují, nemusí se jednat o Řeheč, pořadatelé budou tolerovat i práce 
nehumorné, budou-li upřímnou výpovědí o místech srdci blízkých); 2. próza na téma  „Veselé 
příhody z cest“ (humorné, satirické zpracování); 3. písňový text na motiv lidové písně „Černý 
cikán“ (valčík, min. 3 sloky, bude je hodnotit Řehečské kvarteto). Soutěž je anonymní. Práce 
označte heslem, k textům přiložte stejně označenou zalepenou obálku, v níž uvedete opět ono heslo 
(tj. značku, symbol svých prací), jméno a příjmení, rok narození, povolání či školu, kategorii, 
v níž soutěžíte, adresu vč. PSČ a vlastní podpis, kterým se zavazujete, že souhlasíte s podmínkami 
soutěže. K nim patří, že vyhlašovatel si vymiňuje právo použít soutěžní práce k propagaci soutěže 
pro případné další ročníky a uveřejnit práce ve sborníku bez nároku na honorář. Vítězové obdrží 
„humorné” věcné ceny a diplomy. Pořadatel si vyhrazuje právo některou z cen případně neudělit. 
Autor zvláště zdařilé práce dostane zvláštní cenu - Řehečskou kraslici s právem používat titul kohout 
nebo slepice roku 2012. Bude-li vydán sborník vítězných prací, obdrží jej vítězové zdarma. 
Uzávěrka je 13. ledna 2012. Adresa: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka, e-mail: 
slepice@rehec.cz (anonymita soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání 
práce e-mailem). Zásilku označte heslem „Řehečská slepice 2012”. Rovněž je možné přiložit práci 
na disketě nebo CD (bez grafických úprav a v běžných textových editorech, např. Word). Vyhlášení 
výsledků se uskuteční pravděpodobně 14. dubna 2012. Více informací na stránkách www.rehec.cz.  
 
* TRAPSAVEC 2012. Sdružení Avalon (Draculea) vyhlašuje XXXVIII. ročník literární soutěže 
Trapsavec. Soutěž je tematicky zaměřena na práce o přírodě a trampování, soutěží se v próze 
a poezii, a to ve třech věkových kategoriích (autoři do 23 let, nad 23 let a Oldpsavci - ti, co již 
v Trapsavci získali tři a více cen bez ohledu na věk). Každý účastník může zaslat max. 
3 povídky o rozsahu max. 4 strany A4 a max. 3 básně (celkem tedy jeden soutěžící nejvýše 
6 prací). Účastí dává autor pořadatelům právo uveřejnit práce ve sborníku nebo je použít k propagaci 
soutěže ve spřátelených časopisech a serverech. Uzávěrka je 29. února 2012. Adresa: 
soutez.trapsavec@seznam.cz,  www.trapsavec.cz. Do e-mailu uvádějte své občanské jméno, 
kategorii, případně i adresu a věk. Zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků bude všem 
doručeno e-mailem. Stále zůstává také možnost posílat své práce (stačí v jediném vyhotovení) 
běžnou poštou na adresu: Iva Draculea Spurná,  Klapkova 33, Praha 8 – Kobylisy. V takovém 
případě uveďte požadované údaje o autorovi na přiložený lístek a přiložte ofrankovanou obálku 
se zpáteční adresou k zaslání zvadla. Nejlépe ohodnocená práce autora do 23 let může získat čestné 
uznání Malý Trapsavec. Nejlépe ohodnocená práce bez ohledu na kategorie získává hlavní cenu – 
Zlatého trapsavce. Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se 
soutěže a vydávat jim sbírky. Slavnostní oheň s vyhlášením výsledků se bude konat poslední 
květnový víkend – 26. a 27. května 2012. 
 
* Na webových stránkách Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, který je věnován 
čtenářství (http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/litSouteze.htm), naleznete aktuální 
přehled cca 150 literárních cen a soutěží.  
 

* 
OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 
* MATOUŠ VINŠ: Jak si svět váží básníků? …aneb Zpráva z hudebně-recitačního večera: 
     Naštěstí se najdou dobré duše, jako třeba jistý pan kavárník ze Strakonic, které dají tomuto 
šlechetnému umění prostor. A kupodivu se najde i několik odvážlivců, co se nebojí přijít si do 
kavárny pár básní poslechnout. Spíše se tam ale vyskytli pouze náhodou a nevarováni před 
vedlejšími účinky poezie pak nebyli schopni vstát ze židle.  
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     Dne 13. října 2011 tak mohlo těch několik omráčených náhodných návštěvníků kavárny Quo 
Vadis vyslechnout ukázky z tvorby jistého Luboše Vinše, který se na místo osobně dostavil a dokonce 
i sám básně recitoval (jak troufalé!). Hřebíčkem do rakve oněch ubohých lidí pak byly roztodivné 
zvuky nejistého Matouše Vinše, které kdosi vydával za hudební doprovod k básním. Jediný skutečně 
umělecký dojem mohl v divácích zanechat pouze jeden z jejich řad poté, co byl z neznámých důvodů 
vyzván, aby s M. V. něco pořádného zahrál. Jeho jméno prý má zůstat utajeno. (Ale jmenuje se 
Honza Mrázek a je to mimochodem skvělý herec.) 
     Pokud někdy v náhlém záchvatu roztržitosti přijdete na podobné vystoupení, a neznámá dvojice 
vám začne Vinšovat příjemnou zábavu, doporučujeme místo urychleně opustit, či se alespoň 
nenápadně vytratit na toaletu. Matouš Vinš 
 

- M. V. (*1995) je básník, syn spisovatele Luboše Vinše, žije v Blatné. 
 
 
     A snad ještě (pro úplnost) báseň, která dala onomu večeru název: 

 
JAK SI SVĚT VÁŽÍ BÁSNÍKŮ? 
                                          (21. 9. 2011) 
dostal jsem nabídku 
skládat a přednášet 
pohřební řeči 
 
tak si svět váží básníků 
 
do krematoria jednou nohou? 
 
ani náhodou! 
 
odmítl jsem 
zdvořile 
 
Luboš Vinš 
 

- L. V. (*1959) píše básně i prózu, žije v Blatné, působí jako soukromý učitel angličtiny a překladatel. 
 

 
 
 

 

 
 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 27. 12. 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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	LISTOVÁNÍ
	SLÁVA HRDINŮM
	(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY

