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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Ach, léto, jakou moc musíš mít, 

když nás dokážeš přinutit,  

abychom trpěli a ještě to měli rádi.“ 
 

(Russell Baker) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
 

…Letos o prázdninách nejenom vyschla některá evropská jezera, ale někomu možná i pero 

a pramen inspirace. Naštěstí už jiní napsali za nás – například Uwe Timm román Horké léto (1978), 

Corinna Sandberg Notně horké léto (2000), Helena Longinová Horké léto uprostřed života (2001) 

či Dušan Zbavitel Jedno horké indické léto (1981)…  

     Chladno bylo pouze jediný den – ve čtvrtek 9. července, kdy Kruh přátel knižní kultury jel 

na svůj tradiční literární výlet, tentokrát do Litomyšle a Poličky, s názvem Rettigová se Smetanou 

a jiné lahůdky… 

 

     Od STANISLAVA BUKOVSKÉHO: Strašně pěkný zájezd: 

     V červenci, na konci nesnesitelného horka a den před tím, než na horách začalo opět mrznout, 

uspořádala Hodná knihovna literární zájezd. Protože toho účastníci zájezdu chtěli navštívit a vidět 

opravdu hodně, bylo rozhodnuto, aby se to nezdržovalo, že se tentokrát nebudou za jízdy dělat 

žádné hygienické přestávky. Zvěrolékař a etolog, který prožil část života v Mongolsku, podpořil 

rozhodnutí poukazem na to, že v této vzdálené zemi se obejdou bez hygieny celý život. Tak to by 

bylo, aby se Středoevropané neobešli bez hygieny pouhý jeden den! 

     Aby účastníci zájezdu nemuseli na hygienu pořád myslet, krátili jim dlouhou chvíli svou 

promluvou dva vzdělaní pánové. Pan Emeritní Inženýr poukázal na to, jak české krajině a taky 

městům v době barokního rozkvětu prospělo, že se nerozmazlovalo třicetiletou válkou zdecimované 
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nevolnictvo a přimělo se k vystavění všech těch překrásných zámků a klášterů, co jich jen u nás 

pro potěchu památkářů a ostatních milců baroka máme. I když se lidé tenkrát na venkově, jak se 

lze dočíst ze záznamů z berní ruly, zdaleka nedožívali ani padesátky, podařilo se novým pánům, 

často velmi dobrým hospodářům, rozmnožit dobytek i nevolníky, aby jich bylo zase dost. A došlo, 

jako vždycky, i na Žižku a jeho statečné boží bojovníky. 

     Pan Literární Profesor pak s láskou pohovořil o spisovatelích, kterých máme skoro tolik jako 

památek. Také účastníkům vlastivědného výletu sdělil, že byly doby, kdy si klidně jeden ministr 

školství dovolil na protest proti zavedení nové školské reformy odstoupit z funkce. Myslel si asi, 

že když něco dobře funguje, tak by se to nemělo měnit. Dnes už by se naštěstí nic takového stát 

nemohlo. 

     Každá, byť sebedelší cesta jednou skončí, a tak se výletníci ani nenadáli a byli na místě. 

Nejdříve došlo na zhlédnutí nějaké té památky v Litomyšli a na konzumaci Rettigové se Smetanou. 

Ti, co později při zpáteční cestě v autobusu spali, byli následkem zhlédnutí Váchalových obrazů 

pronásledováni děsivými sny. Bude-li se to u nich opakovat, nezbude jim nic jiného, než vyhledat 

psychiatra, snad se je podaří vrátit do normálního stavu a nebude to mít trvalé následky. 

     A byl tady Růžový palouček. Růže na něm vyrostly ze slz do ciziny odjíždějících, vlast 

milujících, ale nepřizpůsobivých a tvrdošíjných odpůrců nově zaváděných pořádků. A tak je tomu 

napořád. Ti nejlepší mají odjakživa svou hlavu, opouštějí nás a doma zůstávají jen ti poslušní. 

Odborně se to nazývá státem podporovaný odliv mozků. 

     Ale ze všeho nejlepší byla světnička vysoko nad městem ve věži v Poličce. Došlo se tam 

nekonečným výstupem po schodech, zprvu kamenných, pak dřevěných a nakonec kdoví jakých, 

nikdo si už nepamatuje, jak se dostal až nahoru, protože koncem výstupu si každý přivodil lehčí 

otřes mozku, když hlavou narazil (jak za starého Rakouska) do některého z černožlutě natřených 

trámů.  

     Světnička, kde se narodil a na housličky hrát naučil genius, byla jako klícka. Pomocí 

nejmodernější 4D techniky (vypadalo to jako nejskutečnější skutečnost) bylo návštěvníkům 

umožněno popatřit, jak tam tenkrát žila pětičlenná rodina, děda Stodola, chůva a kam navíc 

docházela ještě pomocnice pradlena, učitel hudby a zákazníci zde provozovaných živností. 

V místnůstce s krásným rozhledem, velké sotva jako menší garsonka, se kromě toho ještě pralo 

prádlo, a to nejen vlastní, ale i mnoha obyvatel Poličky. Voda na praní a použitá po praní se 

částečně vytahovala na laně a částečně vynášela po schodech. Prádlo se sušilo na střeše 

přilehlého kostela. V bytě se ještě nacházel koutek, v němž si tatínek přivydělával ševcovinou, 

a na jiném místě zase maminka provozovala krejčovství. Splachovací záchod tam přirozeně 

neměli, ale ten tehdy neměli skoro nikde. Ještě tam byly klícky s ptáčky zpěváčky, mezi nimiž se 

nacházel i špaček, který uměl zahvízdat hasičskou fanfáru. Ten ale k tatínkově lítosti uletěl. 

     Pak se šlo jako vždycky na hřbitov a mohlo se jet domů. Při zpáteční jízdě recitoval účastníkům 

zájezdu, aby se nenudili, Básník od Pánaboha své verše; na rozdíl od ranní jízdy, při níž 

osazenstvo vzdělával svérázným jazykovým koutkem. Pak přítomného Mudrce osvítila myšlenka, 

která může přinést lidstvu spásu. Přišel na to, že když se v maličké místnůstce ve věži vysoko nad 

městem Poličkou mohlo tehdy směstnat a zaměstnat tolik lidí, že by se vlastně obyvatelstvo celé 

Afriky a velké části Asie mohlo klidně nastěhovat do naší roztomilé a pohostinné zemičky. Rozhodl 

se doporučit vládě, aby brala do České republiky uprchlíky bez jakéhokoliv omezení. Místa je 

u nás dost, a když se budou všichni snažit jako ti v té věži, budeme si zde, a to jak my domorodci, 

tak i nově příchozí, ve vzájemné shodě žít jak v ráji. 

     Výlet se ve všech směrech vydařil, hlavně díky obětavé vedoucí zájezdu a všem, co přispěli svou 

hřivnou ku jeho zdaru.  

                                       Stanislav Bukovský, jenž tam taky byl (Plzeň, 10. 7. 2015) 

 
 - S. B. (*1944) je výtvarník, kurátor výstav aj., žije v Plzni. 
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* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 8. září 2015 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně 

(B. Smetany 13) na Pět řek/ pět pramínků – čtení vítězných prací literární soutěže studentů škol 

z Plzeňského kraje v podání hereček DJKT Kláry Krejsové a Diany Tonikové. Hudební doprovod  

- studenti Konzervatoře Plzeň. Uvádí spolek Svět podle Jakuba. Vstup volný. 

 

* Ve středu 9. září 2015 v 17:30 hodin jste zváni do foyer Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 

na vernisáž malé výstavy s názvem František Nepil – dobrý a ještě lepší i po 20 letech. Výstava 

potrvá do 11. listopadu. Vstup volný.  

 

* V úterý 15. září 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně (25), tentokrát s Evou Kantůrkovou 

a Janem Cimickým. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 17. září 2015 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve do Polanovy 

síně KMP (B. Smetany 13) na pořad z cyklu Řeknu ti, co čtu – tentokrát Haruki Murakami: Mystika 

a filosofie života. Připravila Jitka Prokšová. Vstup volný. 

 

* Ve středu 23. září 2015 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně KMP 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Hrady a zámky – tentokrát Chotěšov. Západočeské památky 

a literární souvislosti v podání Karla Drhovského a prof. Viktora Viktory. Vstup volný. 

 

* Ve dnech 3. září – 2. října 2015 Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve na literární 

festival Hovory s Čapkem. Více informací na http://www.svkpl.cz/cs/ctete-take/hovory-s-capkem.  

 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ STOPA 2015. Pražské nakladatelství STOPA vyhlásilo I. ročník soutěže Literární 

STOPA s mottem „Skoč, křídla roztáhneš cestou“ (Ray Bradbury). Soutěž je určena všem autorům 

bez omezení, bude hodnocena ve třech věkových kategoriích (do 20 let, do 35 let a nad 35 let) 

a dále v kategoriích podle krajů ČR. Z každé věkové kategorie a z každého kraje postoupí nejlepší 

práce do finále, v němž už budou vybráni vítězové bez ohledu na věk a kraj. 

Lze zaslat původní, dosud knižně nevydanou a v jiné soutěži neoceněnou povídku, novelu, 

romaneto na libovolné téma, o max. rozsahu 10 stran formátu A4 (30 řádků na stránku). Jeden 

autor může zaslat max. dva soutěžní příspěvky, nejlépe ve formátu DOC. Autor uvede jméno 

a příjmení, datum narození, přesnou adresu bydliště, telefon a e-mail. Uzávěrka je 21. září 2015. 

Adresa: info@nakladatelstvistopa.cz. Složení poroty a ceny pro vítěze budou upřesněny. Všichni 

finalisté budou pozváni do Prahy na závěrečné vyhlášení výsledků. Nejlepší literární příspěvky 

vydá Nakladatelství STOPA v listopadu 2015 v knize povídek. Více informací 

na http://www.knihyproregion.cz/Pravidla-Literarni-souteze-c6_1_2.htm. 

 

* ČESKÁ LUPA 2015. Antonín Mazáč ve spolupráci s nakladatelstvím Beletris vyhlašuje 

II. ročník detektivní literární soutěže Česká lupa. Soutěž je určena všem autorům bez omezení. 

Lze zaslat původní, dosud knižně nepublikované „proklatě tajemné a záhadné příběhy“ v českém 

jazyce na téma „Nevěra-pověra?“, o rozsahu 30.000-60.000 znaků. Každý soutěžící může 

http://www.svkpl.cz/cs/ctete-take/hovory-s-capkem/
mailto:info@nakladatelstvistopa.cz
http://www.knihyproregion.cz/Pravidla-Literarni-souteze-c6_1_2.htm
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přihlásit pouze jedno dílo. Uzávěrka je 30. září 2015. Adresa: antoninmazac@gmail.com. Texty 

bude hodnotit odborná porota ve složení: Antonín Mazáč, Scarlett Rauschgoldová (spisovatelka, 

překladatelka a šéfredaktorka e-zinu Lemurie), Soňa Čapková (básnířka) a Martina Perlíková 

(autorka dobrodružných příběhů a hororů). Výsledky budou vyhlášeny v průběhu měsíce listopadu 

v Praze v rámci literárního pořadu Návštěvníci z Lemurie. Vítězové na prvních místech obdrží 

finanční odměnu (za 1. místo 1.000,- Kč, za 2. místo 500,- Kč), knihy z nakladatelství Beletris 

(podle pořadí v počtu 3, 2, 1), otištění povídky v e-zinu Lemurie a jeho roční předplatné. Nejlepší 

povídka bude prezentována v rámci pořadu Návštěvníci z Lemurie. Více informací a komentáře 

na http://www.tondamazac.cz/2015/03/ceska-lupa-2015.  

 

* HOROROVÁ SOUTĚŽ HOROR WEBU 2015. Server Horor Web vyhlásil IV. ročník 

literární Hororové soutěže Horor Webu. Soutěž je určena všem autorům. Lze zaslat původní, 

originální strašidelnou povídku v českém jazyce na téma „Český horor“, o max. rozsahu 18.000 

znaků včetně mezer. Každý autor smí přihlásit pouze jedno dílo. Podmínkou jsou česká jména, 

české reálie, české legendy apod., povoleny jsou jakékoliv prvky, které souvisí s hororem, 

pořadatelé se nebrání ani násilí, gore, naturalismu a erotickým scénám, odmítají však jakékoli 

propagandistické texty. Uzávěrka je 30. září 2015. Adresa: martin.stefko@horor-web.cz. 

Zasláním povídky autor zároveň dává souhlas s jejím zveřejněním na serveru http:///www.horor-

web.cz. Práce bude hodnotit tříčlenná porota, tři nejlepší díla budou odměněna věcnými cenami, 

první dvě navíc finanční prémií (1.000,- a 500,- Kč). Výsledky budou vyhlášeny v rámci 

Halloweenu 31. října 2015.   

 

* EPIGRAM 2016. Územní sdružení Syndikátu novinářů Vysočina vyhlásilo další ročník 

autorské soutěže Epigram. Cílem je připomenout významná výročí – 195 let od narození a 160 let 

od úmrtí novináře, satirika a „otce“ české politické žurnalistiky Karla Havlíčka Borovského. 

Soutěž je určena všem autorům a bude hodnocena ve věkových kategoriích do 22 let, 23-55 let 

a nad 55 let. Nejmladší mohou přihlásit max. 5 epigramů, soutěžící starších kategorií až 10 

původních, dosud nepublikovaných epigramů ne starších tří let. Autor uvede jméno a příjmení, věk 

a kontaktní adresu. Uzávěrka je 30. června 2016. Adresa: syndikat.vysocina@volny.cz. Pořadatelé 

prosí: vždy požádejte o potvrzení doručení zásilky. Vyvrcholením soutěže bude vydání sborníku 

vybraných prací a jeho veřejné uvedení při setkání tvůrců ve druhé polovině roku 2016. Více 

informací na http://www.jihlava.cz/zacina-nove-kolo-souteze-autoru-epigramu-epigram-2016/d-507857.  

 

 

 
 

 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 9. 2015. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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

KONTAKT: 

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

tel.: 378 038 200, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

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

 

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