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...a toto je šéfredaktor 

Doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D. 



V divadle má vždy pravdu režisér,  
doma maminka,  
v České republice prezident 
a v redakci šéfredaktor. 



Šéfredaktor vybírá z autorských příspěvků,  
rediguje je, sestavuje jednotlivá čísla a svolává 
redakční porady. 
Je zároveň předsedou sdružení Pro libris. 
Podepisuje různé smlouvy a vyúčtování. 
Za Plže se bije jako lev. 
Ostatně – v tomto znamení horoskopu je 
zrozen. 



...a toto je zástupce šéfredaktora 

Ing. Vladimír Gardavský 



Svého práva polemizovat se šéfredaktorem 
využívá jen občas. 
Vyhledává nové autory. 
Korektury dělá velmi pečlivě. 
Je to štír. 
Tedy zrozenec ve znamení Štíra. 



...a toto je redaktorka Mgr. Jana Horáková 

Vyřizuje administrativní záležitosti 
Plže. 
Dělá také korektury a 
zprostředkovává komunikaci mezi 
jednotlivými stranami. 



Redaktorka Mgr. Helena Šlesingerová 

Je nejen ředitelkou Knihovny města Plzně, která poskytuje teplo  
plží ulitě a Plže z velké části také distribuuje, ale je zároveň  
samostatnou šéfredaktorkou Listů Ason-klubu –  
„barevného bříška Plže“. 



Listy Ason-klubu přinášejí informace  
o literárním dění na Plzeňsku,  
reportáže z literárních pořadů a setkání  
a zážitky jejich účastníků, 
aktuální pozvánky na literární pořady , 
propozice literárních soutěží a kontakty  
na jejich vyhlašovatele,  
polemiky k plzeňskému literárnímu životu  
i drobné příspěvky nových autorů. 



...a toto je ten, který  vtisknul Plži tvář 

Mgr. Vojtěch Jurík – pan Vhrsti, 
grafik a ilustrátor ročníků 2002-2012 



     Od ledna 2013 převzal  
     štafetu grafika Plže  

     Miloslav Krist. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            Pro pravidelné vycházení Plže  
                                                            má velký význam tiskař – 

                                              Miroslav Kratochvil.   
 
 
 
                                                            Při Plži stojí již od jeho zrození, a to  
                                                            i za ztížených finančních podmínek. 



Plž má řadu rubrik: 
Poezie (nejen básničky) 
Próza (povídky, fejetony aj) 
Kapky deště (drobné útvary, které se vejdou na jednu stránku) 
Plž smajlík (odlehčené literární žánry) 
Stopy (něco z literární historie)  
Šalmaj (mazání medu kolem autorových úst) 
Jubileum 
Mladý Západ 
A také rubriky autorské: 
Antibukolika (sarkastické fejetony Stanislava Bukovského) 
Sova bez not (fejetony písničkáře Oldřicha Janoty) 
Z ohmataného deníčku (střípky z literárních zážitků Evžena Pěnkavy) 
...a také rubriky publicistické: 
(Ne)kriticky (reflexe, recenze, ohlasy) 
Něco se stalo (co se stává v literárním světě? kdo má jubileum? co kde vyšlo?) 
Mokré prádlo (čerstvé noticky) 
S kůží na buben (drobné glosy) 
...a také rubriky samostatné: 
Ceny Plže a Cena Bohumila Polana 



Na Mladém Západě překvapivě svítá – na časy literátům budoucím,  
mladým, dosud nepyšnícím se vlastní publikací.  
Řada nadějných se později dočká i svého prvního oficiálního tištěného 
počinu v edici Ulita, kterou stejně jako Plže vydává Pro libris  
(Veronika Švihovcová, Vojtěch Němec, Kateřina Kašáková,  
Pavla Přesličková, Milena Písačková, Irena Velichová...) 
 
 
 
 
Rubrika (Ne)kriticky je kolbištěm recenzentů a literárních kritiků 
hledících ostrým zrakem, čtoucích zaníceně, analyticky dílo rozrývajících 
a vládnoucích neslitovným perem – tedy PC 



A toto je naše chlouba – redakční plžárium: 



Cena Plže 



Prvními laureáty v kategoriích poezie – próza – publicistika  
byli: Květa Monhartová, Bohumil Jirásek a Ivo Fencl.  
Cenu Ason-klubu udělila redakční rada Heleně  Šlesingerové (bez jejího vědomí)  
a Zvláštní cenu za mecenášskou podporu převzala Hana Gerzanicová. 
Následovali:  
2003: Roman Kníže, Luboš Vinš, Ladislava Lederbuchová 
2004: Martin Šimek, Dana Raunerová, Josef Brand 
2005: Milan Šedivý, Vojtěch Němec, Viktor Viktora 
2006: Eva Válková, Arnold Nowicki, Milan Šedivý 
2007: Karel trinkewitz, David Charvát, Jaromír Komorous 
2008: Petr Švácha, Markéta Čekanová, Ivo Harák 
Další roky již bez zařazení do kategorií: 
2009: Ivan Martinovský, Vojtěch Němec, Jan Jelínek 
2010: Stanislav Bukovský, Martin Šíp, Alena Vávrová 
2011: Oldřich Janota, Jan Sojka, Milan Čechura 
 

Laureátů Cen Plže a držitelů diplomů „za podnětné kypření literární půdy“ 
je již celá řada: 



Do roku 2008 byla udílena ještě Čestná uznání. 
 
Jejich držiteli jsou: 
2003: Jan Sojka, Tomáš Kůs, Jiří Č. Ulrich 
2004: Eva Válková, Lubomír Mikisek, Viktor Viktora 
2005: Tamara Kopřivová, Václav Toucha, Vojtěch Jurík, Vladimír Gardavský 
2006: Jan Sojka, Miroslav Valina, Ilona Gruberová 
2007: Jaroslava Málková, Lukáš Weishäupl, Helena Veselá, Alena Zemančíková 
2008: Pavel Štýbr, Ida Sebastiani, Bohumil Jirásek 
 
Zvláštní ceny  byly předány i tzv. vetřelcům:  
Zdeňku Bednářovi (2003), Danielu Soukupovi (2004)a Martině Zábranské (2005) 
 
Cenami Ason-klubu jsou ověnčeni: 
Milena Písačková (2003), Pavla Přesličková (2004), Irena Velichová (2005), 
Lukáš Weishäupl (2006), Marek Velebný (2007), David Brabec (2008), Radka 
Prokopová (2009), Vladimíra Brčáková (20010) a Jakub Fišer (2011). 
Čestné uznání Ason-klubu bylo předáno: 
Tamaře Kopřivové (2003), Kateřině Kašákové (2004)a Svatavě Heinlové (2005) 
 



Zvláštní cena byla udělena také Jaroslavu Štruncovi (2006 – in memoriam) 
 
a v kategorii nespecifické, tedy za komiks  ji dostal také Vhrsti (2008) 
 
 
 
Doživotní cenou pro „klasiky“ za trvalé kypření literární půdy byli Plžem ověnčeni 

 
                       Josef Hrubý 
                                 a 

                       Karla Erbová 
 



 

Prestižním oceněním za literární dílo vydané v předchozím roce je 

 
Cena Bohumila Polana 

 
Na rozdíl od Plže nemá výtvarnou podobu, autory však oceňuje 

finanční odměnou a pochvalným slovem primátora. 

 
 



Bohumil Polan, vl. jménem Čuřín (1877-1971) 

byl výraznou osobností plzeňské literární scény 20. století, umělecký kritik par exellence 
(věnoval se i divadlu a výtvarnému umění), ba guru plzeňské kritiky literární. 

Plž sice vzniknul až ve 21. století, ale lze předpokládat, že s Bohumilem Polanem  
by na sebe hleděli s vzájemnou úctou, respektem, porozuměním i potěšením.  

Obě strany by si byly vědomy, že spisovatelé, hlavně básníci, jsou zvláštní společenská sorta  
s často nepragmatickým pohledem na svět. A že potřebují svoji komunikační platformu. 



Plzeňané potřebují svého  

PLŽE! 




