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jako barevné bříško Plže č. 3/2012 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 
******************************************************************************* 
 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Cokoliv existuje v okamžiku, 
v čase však zaniká a přestává existovat. 

 
 (Jakov Druskin) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
 
     Na sklonku ledového ledna v redakci zamrzly únorové Listy Ason-klubu a v Plži č. 2 nebyly...  
Mnozí čtenáři si povzdychli a položili si otázku, zda právě na ně vyšel vadný výtisk, anebo ještě 
hůře: nezanikly snad Listy z důvodu úspor docela? Ó nezanikly! Tady jsou! A tolik se toho zatím 
událo… Středisko západočeských spisovatelů předneslo v Masných krámech Laudatio pro Plzeň 
(http://velebny.rajce.net/LaudatioproPlzen.25.1.2012). Jan Vavřička  na webu zveřejnil nejlepší 
nejkratší sci-fi povídky zaslané do druhého ročníku soutěže (http://www.vanili.cz/cz/nejlepsi-
nejkratsi-sci-fi-povidky-roku-2011/r175) a na internetu jsme si přečetli rozhovor Jany Semelkové 
„s ilustrátorem tajemného jména Vhrsti“ (http://www.kultura21.cz/content/view/3867/129). O řadě 
akcí svědčí fotografie, o řadě jiných vypovídají svědci… 
 

 
 
* AUTORSKÉ ČTENÍ EMILA HAKLA V ZACH´S PUBU. 
 
     Od IRENY VELICHOVÉ: Emil Hakl v Zachovi 12. 1.: 
     Účast plzeňské „literární scény“: Marek Velebný, Milena Písačková, Irena Velichová. 
     Dress code publika: pseudointelektuální styl – šátky, podivné náušnice, barevné nehty, 
biobavlna, tvíd a doplňky. 
     Složení publika: dívky (teenage, aby byly před kamarádkami „ty jiné“), postarší ženy, studentky 
humanistiky, pár mužů dotažených jako povinný doprovod, pár mužů jako dekorace na baru 
(program je nezajímá, šli na panáka s barmankou). 
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     Hakl se opil. Měla jsem chuť mu říct, že píše skvěle, avšak čte jako idiot. Ale neřekla. Ale abych 
zas jen nekřivdila. Když zrovna artikuloval dobře, stálo to vážně za to. A když většinu času 
diskutoval s publikem o tom, co přeskočit, a co naopak přečíst, byl chvílemi roztomilý a chvílemi 
na pár facek. Ostatně jako každý chlap. 
     V tradici slavných „oděvních reportáží“ Marka Velebného připojuji pro pamětníky: M. V. měl 
na sobě tvídové kalhoty, pruhovanou košili (fialovohnědou) a tmavomodrou mikinu na zip 
(pravděpodobně bývala černá). Při příchodu bílou čelenku. Čepici prý ztratil...   (Plzeň, 13. 1. 2012) 
 

- I. V. (*1987) píše básně, žije ve Starém Plzenci a v Praze. Kromě psaní se věnuje uměleckému přednesu, 
neprofesionálnímu divadlu a výrazovému tanci. Studuje na DAMU v Praze.  

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Fotky na http://velebny.rajce.net/Emilhakluzacha12.1.2012. 
 

 
 
* STOPY V POVĚTŘÍ JAROSLAVY MÁLKOVÉ. 
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: „Stopy v povětří“ aneb Básnit se může i ve frontě v rybárně: 
     Středa 11. ledna – 16:30 hodin - sál Výstavní síně 13 - prezentace nové básnické sbírky 
Jaroslavy Málkové s názvem Stopy v povětří. Moderoval a zpovídal Jirka Hlobil. Málková 
s úsměvem, sponkou ve vlasech a ve vysokých kozačkách uvedla, že svou knížečku zatím považuje 
za jakési „dítě v pubertě“. K básni „Všechny moje kříže“ řekla, že se vším si v životě musí poradit 
sama a své kříže si nosí s nadhledem. Na Hlobilovu otázku, kdy a kde se inspiruje, odpověděla: 
„Když stojím frontu na kus ryby v rybárně.“ Oblíbené místo pro psaní je pro Jaroslavu Málkovou 
prý její křeslo v kuchyni. Při povídání o sbírce si zavzpomínala na první platonickou lásku a hlavně 
na své působení ve škole na Zámečku, která je nejen pro ni jakousi „zvláštní školou“, plnou 
inspirace a dobrých lidí. Milan Čechura zhudebnil a v mezičasech s kytarou interpretoval tři texty 
Jaroslavy Málkové z její nové sbírky. Dalšími hudebními hosty byli Bára a Michal Šindelářovi. 
Před koncem promluvila jako kmotra knihy paní Karla Erbová. Uvedla: „Mám ji přečtenou.“ 
Tedy nejen knížku. Má přečtenou autorku jako takovou. „Uvnitř to v ní bublá nápady, je v ní štěstí 
i bolest,“ uvedla o autorce Erbová.  
     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/krestsbirkypaniMalkove.11.1.2012. (Plzeň, 17. 1. 2012) 
 

 
 
* AUTORSKÉ ČTENÍ RENÉHO VAŇKA V JABLONI. 
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: V sobotu 14. ledna jsem byl náhodně na poslední chvíli pozván 
do Jabloně na kapelu a čtení. Příjemná pop-reggae dvojice Hippy hou se střídala se čtením. 
Mezitím jsem se dozvěděl, že se jedná o akci nakladatelství Mezera a toto bylo čtení Reného Vaňka 
u příležitosti vydání jeho nové knihy Soma secundarium. Asi by se to líbilo Lee Schröpferové, 
která píše fantasy. Více mne zaujala ukázka z knihy Nezahrada. Když jsem se v rozhovoru 
s pořadatelkou Pavlínou z nakladatelství Mezera zmínil, že nakladatelství znám, i Sašu Gr. a Matheje 
Thomku, ptala se: „Znáš taky Garana?“ a řekla, že ten svět je malej. Jen jako obvykle zklamala 
propagace a v Jabloni nás bylo jen pár. Ale nakonec jsme si na kluky z Hippy hou ve skoro 
prázdné Jabloni zatancovali. 
     Fotky: http://velebny.rajce.net/Jablon14.1.2012_cteniRenehoVanka. (Plzeň, 17. 1. 2012) 
 

- 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. V současné době je zaměstnán u firmy HLS.  
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* 
SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 
* CENY PLŽE 2011. Je to k nevíře: ve středu 8. února 2012 byly v Polanově síni Knihovny 
města Plzně uděleny Ceny Plže už podesáté! A podesáté byla též předána Cena Ason-klubu…  
 
     Od HELENY ŠLESINGEROVÉ: Přítomné dámy byly možná zklamány, protože Cenu Ason-
klubu za rok 2011 dostal muž. Teprve čtvrtý muž v historii Cen Ason-klubu. (Až dosud bylo 
uděleno 9 cen a 3 čestná uznání, získaly je ale převážně ženy-autorky.) Zatímco mnozí vstoupili 
do Ason-klubu nesměle v dětských střevíčkách, básník, o němž byla řeč, vkročil na zdejší literární 
scénu před rovnými dvěma lety rozhodně jako hotový muž. Přiznal se tehdy (v únorových Listech 
Ason-klubu z roku 2010), že veškeré peníze, co v životě vydělá, investuje do cestování (a proto jich 
moc nemá). Navštívil Afriku, Indii a nepálskou Himaláj, Kavkaz, vlakem projel až na Sibiř a od té 
doby možná ještě mnohem dál.  Dříve hodně sportoval, dnes si užívá sport rekreační. Píše poezii, 
občas své texty obohacuje o kytarový doprovod. V poslední době však více maluje, zejména olejem. 
Ochutnává prý život ze všech sil. Každou vločku, co mu roztála na nose… Ani nám tehdy nedošlo, 
co všechno o sobě prozradil. To až teprve při čtení jeho veršů. Některé jeho básně totiž tak trochu 
souvisejí s konkrétními místy a každá trochu jinak. Některé jeho verše sahají po mrtvém světle 
mrtvého vesmíru. A jiné jsou živé, teplé a krásné. Některé jeho básně jsou barevné (bílé jako sníh,  
růžové jako plameňáci, rudé jako krev, černé jako mamba v noci…). Některé jeho básně jsou jako 
v zimě…  Sněhoprší v nich sněhodéšť, vločka se za vločkou točí, zamrzlé labutě v krách, zamrzlé 
kapky krve, sníh na oltáři k polární záři, na zamrzlé stezce s jinovatkou ve vousech… Občas si 
myslíme, že v našem regionu už známe všechny literáty. A ono ne! Je mu 30 let, vystudoval 
právnickou fakultu (netušíme, zda plzeňskou), pracuje jako advokát v Plzni a žije ve Stodě. Básně 
publikoval třeba v květnovém Plži v roce 2011. Před tvými obrazy/ snad jednou…/ nás…/ 
zamrazí! Dámy a pánové: Jakub Fišer! (Plzeň, 8. 2. 2012) 
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Ceny Plže jinak aneb Maminka a pan režisér mají vždycky 
pravdu: O cenách Plže píšu na bílých stránkách, tak stručně a více z pohledu mé mamky 
(kurzívou). Mezi diváky byla i múza Irena Velichová v červených šatech. Krásná, štíhlá, elegantní 
Irenka. Vezmi si z ní příklad. Mohla by ti poradit, jak na to. Kdo je ten krásnej, elegantní muž 
v obleku s perfektním účesem tady proti nám? To je grafik Plže ze Strašic (Vhrsti). První laureát 
ceny prý měl vše v hrsti. Bude to Vhrsti? Když Helena Š. uváděla nového držitele Ceny Ason-
klubu a zmiňovala  advokacii a místo bydliště, došlo mi, že to Vhrsti nebude. Byl to Jakub Fišer, 
který získal i ocenění v soutěži Vlny modrého delfína. Jakub sice úspěšně tepal poezií do nepravostí, 
ale mít ruku v kapse se prý nesluší. Oba dva Vladimírové na pódiu mamku taky zaujali. Kdo je to 
ten pán, co to uvádí? Je úžasně vtipný. (V. N.) Ten druhý mi připomíná toho básníka z Prahy, 
jak jsi ho loni navštívil (V. G., připomněl Mirka Kováříka). Na otázku ohledně muzikantské 
kariéry Oldřicha Janoty jsem ale neuměl odpovědět. Myslím, že se mamce večer líbil. 
     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/cenyplze8.2.2012. (Plzeň, 12. 2. 2012) 
 

 
 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O ČERVENÉ KARKULCE. 
 
     Od EVY PROCHÁZKOVÉ: Začátkem ledna 2012 jsme v Knihovně Bolevec vyhodnocovali 
literární práce zaslané do soutěže O Červené karkulce. Soutěž sice vyhlásila Knihovna Bolevec, 
ale s nápadem přišel třináctiletý Jakub Šindler - náš dlouholetý a věrný čtenář. Úkol, který vymyslel, 
byl jednoduchý - přepsat známou pohádku jako detektivku, sci-fi nebo třeba romantický příběh. 
Z oceněných příběhů Vám nabízíme dva. 

- E.  P. (*1961) píše básně, povídky, písňové texty a divadelní hry, žije v Plzni, po absolvování Fakulty humanitních 
studií ZČU pracuje jako vedoucí Knihovny Bolevec KMP. 

 3



     Vojtěch Jakoubek (14 let) 
     ČERVENÁ KARKULKA 
 
     Byla náhoda, že procházel zrovna tudy… Ale jelikož i detektiv jako on potřeboval dovolenou, 
rozhodl se pro pracovní dovolenou… tedy spíše cestu kolem světa. Jmenoval se Sherlock Holmes, 
známý detektiv, který se řídil svou neomylnou intuicí. Šel celý den z Postoloprt do Brna, kde mu 
měl jet vlak. Ucítil kouř, v dáli uviděl chaloupku. Prošel okolo, bylo už pozdě odpoledne… Z okna 
na něj zavolala nějaká žena. „Dobrý den! Jestli dete přes les, nemohl byste ve vesnici za lesem 
najít moji dceru? Má všechno červené, a také proto se jmenuje Červená karkulka.“ „Dobře…“ 
odpověděl Holmes svojí bídnou češtinou. Jak šel lesem, viděl pod sebou stopy, zřejmě Karkulčiny. 
Náhle se před ním otevřela mýtinka, na které rostly sedmikrásky. Popravdě jich tam moc nezbylo. 
Objevil další stopy, byly podobné, jako měl tenkrát Pes baskervillský. Na větvičce byl kousek šatů, 
červených. Ačkoli byl na pracovní dovolené, začínal cítit vzrušení. Vydal se tedy po stopách 
Karkulky, jako náhodou šly oboje stopy stejným směrem. Když v dálce uviděl malou vesničku, 
začal se bát o Karkulku. Když došel do vesničky, uviděl myslivce, jak stojí u babiččina domku. 
Rozběhl se, cítil vzrušení. „Co se stalo?“ zeptal se myslivce. „Pojďte dovnitř, než bude pozdě!“ 
zařval myslivec. Naskytl se jim strašný pohled. Vlk tam ležel a spal. Rozpárali mu břicho a vyndali 
Karkulku a babičku. Holmes začal uvažovat, kdo sem toho vlka poslal. Bylo to těžké… Pak si ale 
všimnul, že vlk je ocejchovaný. Na znaku stálo F. V.… „Vím, co to je,“ řekl myslivec. „Je to znak 
koní z Kolince!“ Vyrazili na koni. F. V. znamená Franta Voral, dělá s koňmi. Když dojeli do Christova 
a našli Frantu, dělal, že o ničem neví. Vyslechli tedy i jeho ženu… měla popálené ruce. Stačil 
menší psychický nátlak a přiznala se, že vlka poslala ona. Ale proč, to nechtěla říct. Pak ale 
udělala něco, co nikdo nečekal. Skočila k myslivci a vytrhla mu pušku z ruky. „Stát! Ani hnout! 
Ruce nad hlavu! Zůstanete tady!“ Poslechli… Za chvíli byl slyšet výstřel… Vyběhli ven, v kaluži 
krve tam ležel Franta… a jeho žena byla tatam. 
 
     Jakub Šindler (13 let) 
     ČERVENÁ KARKULKA 
 
     Inspektor Remid právě pročítal spisy k případu, pak zavolal na svého pomocníka, aby předvolal 
vlka k výslechu. 
Po chvíli vlk přišel a hned kňučel: 
„Pane inspektor, já tý Karkulce ani její babičce nic neudělal, na to sem dost vychovanej.“ 
„Tak to se ničeho nemusíte bát, ale radil bych vám, abyste se přiznal,“ otočil se k němu Remind. 
„Stejně si musíme zopakovat fakta. Takže před třemi dny 21. 9. přišla na policii slečna Červená 
Karkulka dále Č. K., že má podezření, že ji někdo sleduje. Přečtu vám zápis rozhovoru s Č. K.: 
 

Slečna Č. K.:  
Inspektor ve službě:  
Slečna Č. K.:  
 
Inspektor ve službě: 
Slečna Č. K.: 
Inspektor ve službě: 
Slečna Č. K.:  
 
Inspektor ve službě: 
Slečna Č. K.: 
Inspektor ve službě: 

Halo? Je tu někdo? 
Ano!  
Pane inspektore, já jsem se přišla svěřit. Mám takový pocit, že mě někdo 
sleduje. 
Popište mi ho. 
No, vypadá jako vlk. 
Jaký vlk? Ten lesní? 
Ano, říkám vám to jenom proto, aby o tom někdo věděl. Zítra jedu 
k babičce, bydlí až za lesem. 
Děkuji vám. A ehm mějte se dobře. 
Doufám, že jsem vás nevyrušila z práce. 
Ale vůbec ne. Ale jděte už, mám ještě něco na práci. 

 

„Tak co na to říkáte, vlku?“ otočil se prudce inspektor. 
„Co bych měl říkat?“ 
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„Na vašich zádech je holá lysina a je ve tvaru kopýtka – byl jste zraněn jelenem. Soudě podle 
vašeho stavu, nežijete v čistém prostředí. Za uchem máte nalepený bonbon a vaše srst je cítit 
po benzínu. Vy žijete ve špinavém lese!“ díval se na něj s neskrývaným zájmem inspektor. Vlk 
se usmál. „Jste dobrý detektiv. Dobrá. Slečna Červená Karkulka odhodila do mého lesa plechovku 
od Coca-coly. Chodil jsem od té doby za ní a chtěl jsem jí domluvit,“ dořekl vlk. Inspektor pohlédl 
do papírů. 
„Poté, co slečna Karkulka byla u vás, odjela za babičkou a vy jste ji sledoval.“ 
„Ano,“ potvrdil vlk. 
„Dále jste přišel do domečku její babičky…,“ pokračoval a vlk dopověděl: „…vešel jsem tam a vlezl 
si do postele, jelikož jsem byl unavený. Pak přišla Karkulka. Probudila mne. A ptala se mě na nějaké 
velké oči. Já řekl, že oči jsou na to, abyste viděli. Pak se - nevím proč - ptala na uši. Odpověděl 
jsem: velké uši - dobře slyšíme. Začala něco o mých zubech a to mě dožralo - řekl jsem jí 
jasně, že jsou na jedení. Za ní stála ta stará paní a křičela, že se jí válím v čistým povlečení. Chtěl 
jsem jí jen říct, že jestli je les špinavej, tak já za to teda nemůžu, ale přišel váš policista, pan 
Myslivec a zavřel mě sem. A to je vše.“ 
„Tak tedy dobře,“ usmál se inspektor. „Ale jestli si něco začnete s třemi kůzlátky nebo prasátky 
nebo tak něco, tak vás dám zavřít, až zčernáte… A jděte už.“ 
„Děkuji,“ řekl vlk a rychle zmizel v lese. 
  

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 7. března v 10:00 hodin Vás Obvodní knihovna Bory KMP (Plzeň, Klatovská 109) 
v rámci Března – měsíce čtenářů zve na Poláčkoviny – veřejné čtení s Martinou Samkovou.  
 
* Ve čtvrtek 8. března 2012 v 9:00 hodin jste zváni do Obvodní knihovny Slovany KMP (Plzeň, 
Táborská 24) na Den čtení z knih Karla Poláčka a dalších autorů.  
 
* Ve čtvrtek 8. března 2012 v 16:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP zve 
do čítárny dětského oddělení (Plzeň, B. Smetany 13) na další Knihofon – veřejné čtení do mikrofonu 
s dětmi a pro děti.  
 
* Ve čtvrtek 8. března 2012 v 18:00 hodin Vás Obvodní knihovna Lochotín KMP zve do L-klubu 
(Plzeň, Kralovická 22) na prezentaci knihy Jaroslava Fořta La Grace pluje!  
 
* V pátek 9. března 2012 v 10:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP zve 
do dětského oddělení (Plzeň, B. Smetany 13) na další Čtení pro nejmenší.  
 
* V úterý 13. března 2012 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na slavnostní vyhlášení Čtenáře roku. Nejvěrnějšímu čtenáři ocenění předá 
primátor města Plzně Martin Baxa a ředitelka KMP Helena Šlesingerová. V doprovodném 
programu Ten svět je k zešílení krásnej vystoupí Josef Nechutný a Ivo Pavelka.  
 
* Ve středu 14. března 2012 v 17:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do přísálí Polanovy 
síně (B. Smetany 13) na vernisáž malé výstavy k 150. výročí úmrtí Boženy Němcové. Úvodní slovo 
Stanislav Bukovský.  
 
* Ve středu  14. března 2012 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) 
na večer s názvem Pocta Boženě Němcové. Co ještě nevíte a co veřejnost jen tuší o soukromí, 
životě a díle české spisovatelky… Přednáší PhDr. Věra Kubová, interpretace Josef Nechutný. 
Uvádí Matice česká.  
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* Ve čtvrtek 15. března 2012 v 19:00 hodin Vás soubor Sofranza zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sady 9) na premiéru představení podle Daniely Fišerové Hodina mezi psem a vlkem. 
Podle slov režiséra Františka Zatloukala se tato prvotina D. Fišerové snaží na příkladu 
francouzského básníka Françoise Villona řešit vztahy člověka a společnosti v krajních mezích 
a situacích. Chce řešit spor člověka ochočeného a člověka asociála a hledá hranici, kterou je 
hodina mezi psem a vlkem. Představení, kterému neubralo na aktuálnosti pět století od existence 
francouzského básníka, se odehrává při přelíčení v soudní síni, v hospodě a na dalších místech 
Paříže. Hrají: František Zatloukal, Miroslav Herejk, Kristýna Sladomelová/Jana Antošová, Robert 
Šmíd, Michal Peleška, Edita Jarošíková, Barbora Formanová, Tereza Zatloukalová, Božena 
Englerová, Jan Paur, Marek Velebný a Roman Gerhát. 
 
* V úterý 20. března 2012 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů v Plzni zve 
do Galerie Evropského domu (nám. Republiky 12) na Jarní literární putování západními Čechami. 
 
* Ve středu 21. března 2012 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury a sdružení Pro libris 
zvou do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) na křest básnických sbírek:  Roman Kníže: 
O čem jde řeč a Květa Monhartová: Vernisáž. Uvádí prof. Viktor Viktora. 
 
* V úterý 27. března 2012 ve 13:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 
do Rakouské knihovny (Plzeň, nám. Republiky 12) na autorské čtení v německém jazyce: Hans 
Haid: Die Landgeherin. 
 
* Ve středu 28. března 2012 v 18:00 hodin Vás KPKK zve do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. 
Smetany 13) na večer s názvem Šmejdění II – Sbohem, Miss Babinec. Z knížek Zdeňka Šmída 
čtou Markéta Čekanová a Jiří Hlobil.  
 
* Ve čtvrtek 29. března 2012 v 18:00 hodin Vás Obvodní knihovna Lochotín KMP zve do L-klubu 
(Kralovická 22) na večer s názvem Vzpomínka na Boženu Němcovou. Co ještě nevíte a co veřejnost 
jen tuší o soukromí, životě a díle české spisovatelky… Přednáší PhDr. Věra Kubová, interpretace 
Josef Nechutný. Uvádí Matice česká.  
 
* Ve čtvrtek 29. března 2012 v 18:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o.s. 
(tel.: 378 606 505, 720 302 222, e-mail:hifiklub.klatovy@seznam.cz, www.hifiklub.uhlava.cz, 
www.hifiklub.klatovynet.cz) za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech 
na pořad s názvem Buďme blaženi. Pozvání přijal herec a režisér Luděk Munzar, kterého 
doprovází básník, textař, publicista a patron Hifiklub Klatovy František Novotný. Během večera 
proběhne klatovský křest nového kompaktního disku a autogramiáda společného díla obou 
protagonistů. - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Magazín Klubu 
Vltava, Týdeník Rozhlas, Aktuální program opery, činohry a baletu Národního divadla v Praze, 
Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, Generace, díla regionálních autorů aj. 
 
* V pátek 30. března 2012 v 17:00 hodin jste zváni do sklepa Západočeské galerie v Plzni 
(Pražská 13) na pořad s názvem Poezie ve sklípku – Žalmúzie. Nad knihou fotografa Pavla Falátka 
a básníka Jiřího Pejly. 
 
* Ve čtvrtek 19. dubna 2012 v 17:00 hodin jste zváni do Smetanovy síně Studijní a vědecké 
knihovny Plzeňského kraje (Plzeň, Smetanovy sady 2) na křest nového románu Václava Grubera 
Zastřelte toho chromého koně. Besedu, autorské čtení a autogramiádu uvádí Jiří Hlobil, hudební 
doprovod Vladimír Babnič. 
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* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* ORTENOVA KUTNÁ HORA 2012. Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze 
u příležitosti Festivalu Ortenova Kutná Hora vyhlašuje další ročník literární soutěže Ortenova 
Kutná Hora. Soutěž se uskutečňuje na památku kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena 
(*30. 8. 1919 - †1. 9. 1941). Soutěž je určena mladým lidem do 22 let (věk, v němž zemřel Jiří 
Orten), kteří do uzávěrky soutěže nevydali knížku poezie. Lze zaslat jednotlivé básně nebo cykly 
na volné téma, psané na stroji nebo počítači, o max. rozsahu 200 veršů, v 8 vyhotoveních. Soutěž 
je anonymní. Práce nepodepisujte, přiložte přihlašovací formulář  (dostupný na webu) se jménem 
a příjmením, datem narození a adresou bydliště. Uzávěrka je 31. března 2012. Adresa: Monika 
Trdličková, Purkyňova 189, 284 01 Kutná Hora. Práce bude hodnotit šestičlenná porota. Nejlepší 
verše budou odměněny finančně – za první místo 5.000,- Kč, za druhé 3.000,- a za třetí 2.000,- Kč. 
Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny. Druhých 
a třetích cen může být uděleno více, stanovená částka se pak dělí mezi oceněné. V rámci festivalu 
bude ze soutěžních veršů připraven recitační pořad. Pro oceněné soutěžící bude uspořádán 
seminář. Výběr z oceněných prací  bude vydán ve sborníku Názvuky.  
 
* KOMIKS NÁS BAVÍ 2012. V rámci kampaně na podporu četby Rosteme s knihou byla 
vyhlášena literárně-výtvarná soutěž Komiks nás baví! Soutěž je určena autorským dvojicím a bude 
hodnocena v kategoriích: žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií, studenti SŠ. Domluvte se s kamarádem či spolužákem, vytvořte autorskou dvojici 
a napište a výtvarně ztvárněte komiksový příběh na volné téma o max. rozsahu 30 políček. 
Formát políček a výtvarné řešení je libovolné. Autoři uvedou jméno, adresu, školu a třídu, 
věkovou kategorii, telefon a e-mail. Uzávěrka je 31. března 2012. Adresa: Svět knihy, s.r.o., 
Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2. Obálku označte heslem RK 12. Práce bude hodnotit odborná 
porota. Prvních deset autorů v každé kategorii bude pozváno na slavnostní vyhlášení výsledků 
18. května v 11:00 hodin na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy 
Praha 2012. Nejlepší budou kontaktováni a dostanou zajímavé ceny. Více na www.rostemesknihou.cz 
a www.svetknihy.cz; koordinátorka soutěže: Barbora Vokounová, info@rostemesknihou.cz, 
tel.:  721 234 642. 
 
* MOJE SOUKROMÍ! NEKOUKAT, NEŠŤOURAT! 2012. Úřad pro ochranu osobních údajů 
u příležitosti Dne ochrany osobních údajů 28. ledna 2012 vyhlásil VI. ročník soutěže Moje 
soukromí! Nekoukat, nešťourat! Soutěž je určena dětem a mládeži do 18 let. -  Jeden z hlavních 
problémů umístění informací na internetu se týká ztráty kontroly nad těmito informacemi: Jakmile 
se zveřejní, stanou se dostupné pro vyhledávače a lze je zaregistrovat a dále předávat pomocí 
síťových nástrojů, jako jsou sociální sítě apod. Co si o tom myslí mladá generace? Úkolem 
soutěžících je dle vlastní fantazie dotvořit níže uvedené příběhy - napsat povídku, úvahu, filmovou 
povídku, scénář, nebo mohou také příběh, který si vymyslí, sehrát, natočit na video, případně 
ztvárnit v podobě komiksu. Autor uvede jméno a příjmení, věk a kontaktní adresu. Zásilku označte 
heslem „Soukromí“. Uzávěrka je 15. dubna 2012. Adresa: Roman Giebisch, Národní knihovna 
ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, e-mail: roman.giebisch@nkp.cz. (Práce zaslané e-mailem 
nesmí překročit velikost 3 MB). Partnery soutěže jsou Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež 
ve Zlíně, Český rozhlas Praha a Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Autor nejlepšího 
zpracování bude pozván na Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež do Zlína, kde mu bude 
slavnostně předáno ocenění. Všechny příspěvky budou zveřejněny a vydány v brožované 
publikaci. Aktuální informace o soutěži budou průběžně k dispozici na webových stránkách Úřadu 
www.uoou.cz v rubrice Pro mládež.  
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     CO SE STALO, KDYŽ… 
 
     …Milan byl tak trochu doma mazánek. Rodiče se v něm od malička viděli, protože dlouho 
čekali, než se jim synek narodil. Když přišel na svět, zaznamenávali v deníku, ale i fotoaparátem 
a videokamerou každý jeho krůček. Obrázky i natočené „scénky“ ze synova života posílali 
babičkám, kamarádům a umisťovali na internet, kde si zřídili blog a uvažovali o vývoji svého 
dítěte. A tak nahatý Milánek pózoval na kožešině i na písku a v bazénu, smál se i brečel, seděl 
a způsobně se snažil na nočníčku… Byl roztomilý a rostl… 
     Ve škole byl šikovný kluk, rád se učil a také rád a slušně hrál na klavír. Byl oblíbený mezi 
kamarády, s učiteli neměl žádné konflikty. Myslel si, že se mu podaří jít na konzervatoř. Ale byl 
trémista, a kdoví – zkoušku prostě neudělal. Nakonec si řekl, že půjde na gymnázium a pak 
na peďák a stane se učitelem hudební výchovy a češtiny. Tohle mu vyšlo. Jenomže proto, že uměl 
dobře jednat s lidmi, byl dobrý pedagog i organizátor, nechal se kolegy přesvědčit a šel do konkurzu 
na ředitele školy. A tohle také vyšlo. Škola běžela, ale… Na nástěnce se jednoho dne objevily 
obrázky stažené z internetu: nahatý Milánek pózoval na kožešině a způsobně se snažil na nočníčku, 
jenomže tentokrát s patřičným komentářem o panu řediteli… A pak začaly fotografie kolovat 
po internetu…  
 
     …Marcela dostala k patnáctým narozeninám od mámy senzační prádýlko. Večer šli rodiče 
na večeři a Marcela dostala k dispozici byt, aby si s kamarády udělali párty. Zapařili a došlo 
i na tanečky. A Marcela se nechala od holek vyprovokovat, aby si zahrála Go-go tanečnici 
a předvedla dárek od mamči… Petr vytáhl mobil a poslal pár fotek Honzovi, který ležel s angínou. 
Protože se doma nudil, jako počítačový maniak fotky hned hodil do počítače a zpracoval 
prezentaci, kterou poslal Marcele jako dárek k narozeninám. Bylo z toho velké gaudium, 
protože Honza doplnil Marcelinu produkci vtipným komentářem o profesionálkách, jaké rostou 
na jejich škole. Po škole se šířil odkaz na prezentaci, která byla nakonec na internetu. 
     Běžel čas, Marcela vystudovala práva. Měla velké ambice, byla koneckonců premiantka, a tak 
poslala životopis na několik míst, lukrativních a prestižních, taky u zahraničních společností. Co se 
stalo, když se její internetový dárek od Honzy objevil mezi materiály, které si o ní dohledala 
výběrová komise…    

 
 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ JIČÍNA - MĚSTA POHÁDKY 2012. Knihovna Václava Čtvrtka 
v Jičíně, Nadační fond Jičín – město pohádky, ZŠ Bodláka a Pampelišky Veliš a časopis Pastelka 
vyhlašují v rámci 22. ročníku festivalu Jičín – město pohádky literární soutěž na téma Pohádka. 
Soutěž je určena dětem a mládeži do 18 let. Pořadatelé doporučují zaměřit pohádky k tématu 
pohádkového festivalu Pohádkové Pimprlatérium, tzn. napsat klasickou pohádku s motivem 
loutky či dramatizaci loutkového představení. Lze zaslat veselé, smutné, vážné i nevážné pohádky 
o max. rozsahu 2 strany A4, psané čitelně rukou nebo raději na počítači, ve 2 exemplářích 
a zároveň také v elektronické podobě. Autor uvede jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště 
a e-mail. Reprezentuje-li autor školu, knihovnu či jinou instituci, musí být tato uvedena vč. adresy. 
Účastí v soutěži dává autor automaticky souhlas s publikováním a dramatizací své pohádky. 
Uzávěrka je 25. května 2012. Adresa: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 01 
Jičín, k rukám slečny Zuzany Andrenkové, e-mail: andrenkova@knihovna.jicin.cz. Odborná porota 
bude práce hodnotit dle věkových kategoriích. Vyhlášení výsledků proběhne během festivalového 
týdne v pohádkovém Jičíně. Autoři vítězných prací budou informováni písemně i e-mailem. 
Výsledky soutěže budou vystaveny na webových stránkách http://knihovna.jicin.cz a 
http://www.pohadka.cz. Nejlepší pohádky budou oceněny dekretem a Cenou pohádkového Jičína 
a/nebo cenou časopisu Pastelka. 
 
* POHÁDKOVÁ ZAHRADA 2012. Městská knihovna Hodonín za podpory Ministerstva kultury 
ČR vyhlašuje literární soutěž Pohádková zahrada a výtvarnou soutěž Maluj broučky, tvoř loutky. 
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Soutěž je určena jednotlivcům i kolektivům z ČR i SR, dětem a studentům do 20 let. Literární 
práce budou hodnoceny ve třech kategoriích: 4. – 9. třída (A), 15 – 20 let (B) a kolektivy (C). 
Zvláštní kategorií (P) jsou tzv. projekty – díla obsahující literární i výtvarnou část. Úkolem 
literární části je napsat pohádku inspirovanou Trnkovou ilustrací. Lze zaslat text o max. 
rozsahu 5 normostran, v papírové i elektronické podobě, e-mailem nebo na CD (ve formátu doc. 
nebo rtf). Počet prací od jednoho autora či kolektivu je neomezen. Součástí musí být řádně 
vyplněná přihláška (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon, e-mail, adresa 
školy, název soutěžní práce, věková kategorie, datum a podpis). Součástí je také souhlas autora 
se soutěžními podmínkami – soutěžící dávají svou účastí automaticky svolení se zveřejněním děl 
v tisku, ve sborníku a v rámci výstav. Uzávěrka je 31. května 2012. Práce bude hodnotit odborná 
porota. Výsledky budou zveřejněny na webu knihovny v měsíci září. Autoři vítězných prací budou 
pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků na vernisáži výstavy. Více na www.knihovnahod.cz.  
 
* FANTASTICKÁ POVÍDKA 2012. Žánrový magazín Fanzine.cz vyhlašuje II. ročník česko-
slovenské vyhledávací literární soutěže Fantastická povídka. Začínající autoři, kteří dosud 
nepublikovali, mohou zaslat dosud nepublikovanou povídku žánru sci-fi, fantasy nebo horor, 
v českém či slovenském jazyce, o max. rozsahu 5 normostran. Soutěž je tříkolová. Redakce 
magazínu vybere během srpna z přihlášených 50 povídek, z nich několik nejlepších určí do konce 
září odborná porota. O absolutním vítězi rozhodnou čtenáři hlasováním od 1. do 21. října.  
Uzávěrka je 31. července 2012. Nejlepší povídky vyjdou (stejně jako v prvním ročníku) spolu 
s originální ilustrací na Fanzine.cz a do audiopodoby je zpracuje Český rozhlas Leonardo. 
Slavnostní vyhlášení vítězů se pravděpodobně uskuteční koncem října na festivalu her a fantastiky 
FanCity v Praze. Podrobná pravidla soutěže, formulář pro přihlášení prací a další informace 
naleznete na www.fantastickapovidka.cz.  (V loňském roce bylo přihlášeno 666 povídek.) 
 
* TRUTNOVSKÝ DRAK 2012. Trutnovský literární klub a občanské sdružení Trutnov – město 
draka vyhlašují VIII. ročník literární soutěže Trutnovský drak. Cílem je prostřednictvím autorské 
tvorby aktivovat zájem o literaturu a dění kolem nás. Soutěž je určena mladým autorům a bude 
hodnocena ve dvou věkových kategoriích: 15 – 18 let, 19 – 30 let. Lze zaslat původní, dosud 
nepublikovaný text poezie (max. 5 básní), prózy či dramatu (max. 5 strojopisných stran A4) 
na volné téma. Zvláště budou oceněny nejlepší příspěvky s tématem či motivem Trutnova, jeho 
symbolů nebo výročí. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, na samostatnou stránku až na úplný 
závěr svého příspěvku uveďte název díla, jméno a příjmení autora, datum narození, adresu 
bydliště, telefon, školu a třídu či zaměstnání. Uzávěrka je 31. srpna 2012. Adresa: 
tudrak.tlk@seznam.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s autorským čtením ukázek 
oceněných prací se uskuteční v pátek 26. 10. 2012 v 17:00 hodin ve Staré radnici na Krakonošově 
náměstí v Trutnově. Nejlepší práce jednotlivých kategorií v rámci vymezených literárních druhů 
budou odměněny knižními cenami v hodnotě 700,- až 1.000,- Kč, nejtalentovanější počin roku pak 
Cenou Jaroslava Hofmana, nejhodnotnější trutnovská tematika Cenou občanského sdružení 
Trutnov – město draka a budou publikovány v místním tisku a internetových médiích. 

 
* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 
Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
*  IVO HUCL: 2015 slov o plzeňské kultuře: 
     Tento text vznikl na základě diskuzí s mnoha „aktivisty“ plzeňské kultury o situaci v Plzni. 
Nemá ambice výzvy či manifestu a už vůbec není názorovým vyjádřením skupiny lidí, kteří to 
s Kulturou myslí „dobře“. Má pouze charakter zamyšlení a možná připomenutí, že ty nejdůležitější 
věci se vždy dějí trochu v ústraní a v pološeru. 
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     V loňském roce Plzeň uspěla v soutěži o titul Evropské hlavní město kultury 2015. Zejména 
pro regionální město, které současné impulsy světového umění a myšlení převážně dosud míjely, 
znamená titul EHMK 2015 velkou příležitost a také výzvu. 
     Právě proto jsme zneklidněni současným mediálním obrazem tohoto projektu, ještě více ale 
mlhou šířící se kolem personálních rošád a slovních přestřelek ve vedení Společnosti Plzeň 2015. 
Pro vnějšího pozorovatele může být nynější atmosféra panující v této Společnosti především 
dalším důkazem, že začala „nová éra bezmoci“, kdy běžný občan téměř nemůže přes 
proklamovaný dialog a „demokratické garance“ do chodu věcí veřejných zasáhnout.  
     Situace v Plzni v tuto chvíli připomíná stavbu Babylonské věže. Zdá se, že každý zúčastněný 
si pořád omílá pouze to své a za peníze společnosti si přihřívá opojnou polévku vlastního ega. 
Hodnotové diskurzy a konkrétní ideje zjevně ustoupily před nutností co nejvýhodněji „naporcovat 
medvěda“, ze kterého je však reálný zatím pouze stín. Nově vybudované a ještě „křehké“ kulturní 
struktury se rozpadly dříve, než se společné dílo mohlo začít vytvářet. Možná je však vyznění celé 
situace způsobeno pouze špatnou mediální prezentací celého projektu a především tím, že je 
prováděna bez nezbytného respektu k veřejnosti a bez neméně nezbytného, oboustranného dialogu 
s ní.  
     V průběhu příprav kandidatury bylo slovo Kultura skloňováno opakovaně snad v každé 
větě. Ne všichni jsme však srozuměni s faktem, že pouhý verbální mechanismus může „stvořit“ 
cokoli skutečně kulturního, že stačí pouze slova a peníze – a Kultura ihned „otevře“ všechny své 
inspirační a imaginativní zdroje. Z nekonečných prezentací, anket, strategických materiálů 
a programů rozvoje totiž nikdy bezprostředně nevznikne kvalitní a vskutku tvůrčí báseň, obraz 
nebo hudební skladba - a dokonce ani inspirace nebo příznivé podmínky pro vznik takového díla. 
Jedině Kultura, žita a „pěstována“ konkrétními lidmi, může vytvářet živé kulturní vztahy, 
proměňovat je a osvobozovat. 
     V první fázi projektu šlo výhradně o procesní a formální stránky, velmi náročné, složité 
a pracné. Díky erudici celého kreativního týmu se je podařilo skvěle vyřešit. Částečně byla 
úspěšná i „mobilizace“ důvěry plzeňské kulturní (a nejenom kulturní) veřejnosti k předloženému 
projektu. V náznaku se též započal proces dialogu s některými tvůrčími osobnostmi Plzně 
a Plzeňského kraje. 
     Ve druhé části tohoto procesu však půjde daleko o víc. O Kulturu. Ale co pro nás pojem 
Kultura opravdu představuje? Neprojektujeme své představy pouze do dalšího prázdného mýtu? 
Vždyť ten, kdo prahne po nekonkrétní abstrakci, vnáší do společnosti v lepším případě jen 
chaos a plané naděje. Je možné Kulturu „použít“ jako tmel, obsah, médium, smysl projektu Plzeň 
2015? Není nakonec tento projekt sám o sobě protimluvem? Je reálné, aby se Kultura stala 
pro město trvalým zdrojem vzájemné soudržnosti? Nepoužíváme pojmu Kultura jen jako filtru naší 
osobní lačnosti? Nestává se v našem pojetí Kultura všehovšudy projevem závislosti, dokladem 
vyprahlosti, čímsi jako nádobou naruby? Zábavou, byznysem a prodejem či nákupem emocí? Jsme 
si opravdu jisti tím, co má být jejím tvůrčím a tvořivým obsahem?  
     Proto jsme přesvědčeni, že zejména „nová“ formulace slova Kultura, by poskytla jasnější 
představu o možnostech principiální diskuze o dalších společných krocích a o skutečných 
kulturních potřebách města Plzně. Má-li mít projekt Plzeň EHMK 2015 opravdu evropský rozměr, 
je tato otázka určitě na místě. Někteří z nás totiž opravdu touží žít v kulturnějším prostředí 
a nechtějí být na konci roku 2015 zklamáni promarněnou příležitostí. Kocovina z ní by totiž na dlouhá 
léta zmarnila další pokusy o život v „otevřenějším“ městě. 
     Jak tedy chápat pojem Kultura? 
     Je obecně známo, že slovo Kultura pochází z trpného tvaru latinského slovesa colere (to, co je 
pěstováno). Proto bylo v Evropě za nevýraznější kulturní počin považováno vítězství nad Dantovým 
selva oscura (temný les). Za jaké hranice divočiny a šerosvitu nás však v Plzni Kultura 
vymezuje a provází dnes? Nezužuje pak samo toto vymezení nakonec i nesamozřejmost lidské 
existence a tím i možnosti její kreativity? Nebude se nám okolní svět – stojící mimo naši 
kulturní a pěstěnou zahradu – posléze jevit jako nebezpečný a chtónický? Nezačnou v souvislosti 
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se vším „kulturním“ pokaždé klíčit také zárodky našich existenciálních pochybností, 
vyprázdnění a zmaru? 
     Jsme toho názoru, že tématem „nové vlny plzeňské Kultury” by se měl stát odklon 
od iracionálních (i pouze racionálních) a prefabrikovaných megaprojektů a poté návrat k individuální 
a autentické tvůrčí osobnosti, k její přirozené společenské angažovanosti a radosti z tvorby. K procesu 
duševní transformace (přihláškou deklarované) a k vnitřní proměně společnosti. Návrat k původní, 
„obyčejné“ lidské mysli a moudrosti, otevřenému vědomí a jeho imaginaci. K jistému druhu 
nevědomosti, pokory a osobní odvaze svobodně myslet. Ke Kultuře ve formě zrcadla, hry, 
terapie a prostředku sebepoznání. Ke Kultuře jako cestě seberealizace a probuzení člověka 
do svobody v duchu nejhlubších indoevropských tradic. Ke Kultuře jako autentickému osobnímu 
vztahu k bližnímu a permanentně otevřené reflexi současného světa a jeho potřeb. Ke Kultuře jako 
živému procesu. Jedině taková Kultura totiž slouží jako pojistka proti ujařmení mocí, je lhostejné 
zda politickou či ekonomickou. Moc přece člověkem manipuluje vždy, když není schopen 
pokory a vnitřního klidu. Ale Kultura je samozřejmě i pojistkou proti mravní „zhovadilosti“ 
a neustále se šířícímu blbství ve všech podobách. 
     Za zcela zhoubné považujeme pokusy řešit Kulturu pouze v rovině systémové a politické. Tento 
způsob vždy byl a bude, slovy Goethova Fausta, pouze cestou do „bezcestí, kde se nepodaří nic 
vyprosit“. Všechny významné kulturní i kontrakulturní změny totiž vznikají z tvořivé opozice 
ke stávajícím hodnotám. Člověk a společnost jsou jejich prostřednictvím stavěni do naprosto nové 
situace, do neomezeného a neznámého pole tvůrčích i společenských možností. Politickými 
a mechanickými nástroji je Kultura zbavována bytostné svobody a odříznuta od všech svých 
nejcennějších inspirativních zdrojů. Stává se instantní kaší, nechutným a nevábným hamburgerem, 
čili zbožím, a na druhé straně synonymem ideologie. Kultura řízená politickými a estetickými 
konstrukcemi, pořádky a předsudky, vede pouze k vyprázdnění, zplanění a povrchnosti. Netvůrčí, 
konstruovaná kultura se sice může přehledně a přístupně vykazovat v excelových tabulkách 
a grafech, může být i dobře prodejná, ale pro skutečný život je od počátku mrtvá a nepoužitelná. 
Lze ji totiž jedině konzumovat. Právě o takové kultuře říká hlavní postava jednoho z filmů Jeana-
Luca Godarda: „Když slyším slovo kultura, vytahuji šekovou knížku...“  
     Není vůbec důležité, že v tuto chvíli nepředkládáme a ani neznáme žádné konkrétní nástroje, 
mechanismy ani techniky, jakými tento „kulturně transformativní“ proces v Plzni probudit a jak 
zkušenosti z něj povstávající pro budoucnost uspořádat. Takové prostředky hledá lidstvo 
neúspěšně více jak 5 000 let. Pro začátek zcela jistě postačí  naše zklamání a naše nespokojenost 
se současným stavem věcí. Stačí, abychom k tématu Kultury v Plzni přistupovali beze strachu, 
s pokorou, s údivem a především s maximální otevřeností. Jsme přesvědčeni, že je zapotřebí 
mnohem více naslouchat reálným požadavkům a potřebám obyvatel tohoto města než bludným 
hlasům osobních ambicí. 
     Pokud v sobě nenalezneme dostatek pokory k pochybnostem a v souvislosti s ní i k formulování 
stále nových otázek, pokud se znovu a znovu nezačneme vrhat do hlubin“ať pekla či nebe”, 
ztratíme v podružnostech a malichernostech smysl a obsah projektu Plzeň EHMK 2015 a nakonec 
ztratíme i sami sebe. Ivo Hucl (Šťáhlavice, 8. 2. 2012) 
 

 
* IVO FENCL: Příběh z míru: 
     Povím vám příběh z míru, který mi vyprávěl Milan Čechura. Jeho hrdinou je člověk a balíček 
knih. Nebo snad balík? Jelikož ale milý Milan vlastně do Plže již o knihách píše, povím vám 
příběh vlastní, jehož hrdinou bude autista, a to jak sociální, tak i normální. Tedy já? 
     Ale ne! To každý jsme - malinko - autistou, když čteme či dítěti předčítáme, a kdybych byl 
vážně stižen některým ze všech těch kulových a pitomých Aspergerových syndromů, co kolem nás 
den co den drze poletují, asi bych se choval uzavřeněji, nemyslíte? Dosti plků! 
     Dost planého filozofování a kupředu, pravá. Jsme uvnitř Plže a nemá tedy cenu předstírat, 
že nejsme, i zachovejme dekorum i původní posloupnost Čechurovu, kterýžto svůj slovutný seriál 
spustil v únoru 2010 povídáním o Tarzanovi. 

 11



 12

     Jak nerad připomínám, je to jako se vším, i tady. Dokonce už první vzpomínka na Tarzana 
splývá totiž nevinnému děcku moderní doby s Tou Zatracenou Bednou. Jak by asi řekl i Milan. 
S televizí. A v hlubinách toho přístroje já Tarzana uzřel poprvé, a anžto teprve začínala 
normalizace a okolo plál socialismus rudě, stalo se to buď na ZDF nebo na ARD, rozhodně však 
na jednom ze všech dvou kanálů západoněmecké televize, které jsme v západních Čechách 
s trochou štěstí ulovili. A když neulovili, tak holt zrnilo, pšá. Tu zrnění ustalo. 
     Jako když zazpíváte A kosové si štěstím pletou noty. Co vidím? Prales. Tedy na obrazovce, 
okolo se rozkládala útulně obývací kuchyň. Džunglí se však drala pěšinka jako sadem a po ní si to 
štrádoval černobílý muž v plavkách. Ne hrubozrnný, kulturistou však byl. Na provázku nevedl nic, 
ani krokodýla ne. Pojednou se zastavil. Čenichal. Po čemsi šátral, teď i pod sebou, a vtom se staly 
dvě věci. 1. Mina, ví bůh, vybuchla. 2. Pán rybičkou odlétl vlevo. Amen? 
     Po chvíli vystrčil hlavu z kapradí jsa absolutně v pořádku a to bylo mé první setkání 
s Tarzanem... Přesto jsem se taťuldy, který byl na to, že doma tajně sledujeme Němce, tenkrát tak 
hrdý, až jim občas fandil i při hokeji, s kontrolkou v očích optal: „Táto, kdo vlastně byl Tarzan?“  
„Tarzan? Razantní dítě, jako ty, které vychovaly opice, načež potkal prvního člověka, ale měl tu 
smůlu, že byl zlej.“ „Tarzan?“ „Ne, ty bláhový. Člověk.“ 
     Dodnes nad otcovou odpovědí přemýšlím. Protože jsem některé Burroughsovy mistrně 
odvyprávěné romány později nejednou přečetl, vím, že úplně pravdivá není. A přece obstojí. Ale k fejetonům, 
jež loni pokračovaly Záhadou hlavolamu. Tu mi táta dokonce přečetl nahlas. Nejen mně, i mé 
sestře. Zvládl to na pokračování vždy, než jsme usnuli, a udělal dobře, vždyť málokterá kniha se 
zakuklila hloub v duši, tedy s výjimkou pokračování o Stínadlech. I je tehdy dávkoval po večerech 
a vidím naši postel a situaci dodnes jak na fotografii, když tam s Evou ležíme, zatímco táta to dělal 
i proto, aby se sám vrátil do dětství, což jeho zásluhu o rodinu nesnižuje. Ani trochu. A mou dnes 
taky ne, když čítám synovi ještě víc. 
     Ne, Milana již dál kopírovat nebudu, není to košer, ale ještě nad jednou knihou jeho podařené 
rubriky si s ním mohu zanotovat, a tou je Tichá hrůza (1967). Tichá, avšak i ryčná, řekl bych,  jako 
je hlasitý i údiv nad tím, že jsem dětství prožil v éře, kdy bylo normální si vystačit s pěti sborníky 
cizojazyčných hororů na dvacet let - i vč. toho Reje upírů ilustrovaného panem Mikulkou. Bólše? 
Ničevó. Šmitec. A byli jsme tenkrát pevná hráz socialismu a míru a válka je hrozná, vono stačí, 
že je mír, říkával malíř Vladimír Komárek, na což nezapomínejme. 
     A taky na to ne, že si zde v české kotlině v klidu čteme i díky tomu odminování a smíru.  

(Starý Plzenec, 19. 2. 2012) 
- I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 26. 3. 2012. Těšíme se na Vaše příspěvky! 
(V elektronické podobě potěší…) 
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