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Úvodník

Třikrát tři autoři vám v tomto čísle 
představí svou poezii. Některé z nich už 
budete znát dobře, jiní do našeho kupé 
nastoupili poprvé – tak jako Zdeněk 
Vojtěch, básník, za jehož tvorbou jsme si 
došli do revue Weles, v jejímž minulém 
čísle byla uvedena. I vám se teď otevře 
přísná ironie autorova vidění v textech 
kratičkých i delších.
 Básnířku Evu Košinskou jste mohli 
potkat na jednom z našich minulých 
autorských večerů. V rámci premiéry 
v našem almanachu vám nabízíme 
průřez autorčinou básnickou tvorbou 
posledních několika let.
 Irenu Douskovou si většina čtenářů 
okamžitě spojí především s úspěšnou 
tvorbou prozaickou. Jsme proto rádi, 
že tu můžeme ve střídmé ochutnávce 
ukázat také Irenu Douskovou-básnířku. 
Společně se pak těšme na její příští 
básnickou sbírku.
 Miloše Říhu jste na našich stránkách 
už potkat mohli. Tentokrát pro vás 
máme básnickou skladbu-drama, 
Deset veršů pro Jidáše, mého bratra.
 Princ jablečných měst, Miroslav 
Fišmeister, patří k básníkům s poetikou 
tak osobitou, že se snad ani nemusí 
podepisovat. Tentokrát vám přinášíme 
malou ukázku z dosud nevydaných 
rukopisů.
 Jeho regionální a do jisté míry 
i tematickou blíženkyní v tomto čísle je 
brněnská básnířka Veronika Bártková. 
I ona buduje křehký svět s vlastní 
dějovou logikou a vztahovými sítěmi – 
optika je tu však jiná, motivy odrážejí 
poznatelně ženský svět.

V krajinách vnitřních i kraji zcela 
hmotném, znamenaném životem i smrtí, 
vás uvítá Miroslav Václavek, jehož 
tvorbu jsme čtenářům Wagonu poprvé 
představili v loňském roce.

Své zaujetí okamžiky ženské blízkosti 
a úzký, příbuzenský vztah k vinnému 
kraji Pálavy (která je koneckonců 
také ženou!) vám v básních přiblíží 
Richard Klíčník, který se právem počítá 
k autorům Wagonu nejvěrnějším.

æNaklíčené přívlastky raší z řádků
Je jaro. Je šťavnatě jásavo. Je chvějivě připraveno na květ, na nasávání nektaru, na 
bláznivé svatební tance a odhazování svetrů. Je rozpukáno, rozkocháno a švitořivo.  
Je po strop naloženo poezií. Je tu nalakovaný a opentlený nový Wagon, druhý Wagon 
osmého roku třetího tisíciletí.

Ilustrace Tereza Víznerová
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Úvodník

A bude-li vám snad z přečteného 
teskno, nalistujte si verše autora, 
který na českém internetu vystupuje 
pod přezdívkou Chroustjazz. Jestliže 
okamžitě neuslyšíte výsměšné tóny 
trubky a mrouskání basy, pak vás 
dozajista okouzlí svými básnickými 
mikrodramaty.

Ani v novém čísle samozřejmě nechybí 
naše klasické zastávky. O autorském 
samotářství píše v Telegrafním sloupku 
redaktor Wagonu E. Choroba.
Nejen o sestavování literárního 
časopisu, ale i o procesu psaní 
a věcech s psaním spřízněných si 
povídala s básníkem Petrem Hruškou 
Olga Stehlíková. V rubrice Z jiných 
tratí tak společně nahlédneme za 
Obrácenou stranu měsíce. 
 Nezapomeňme ovšem mezi vším 
slovem zdůraznit také galerijní sekci! 
Osobitý výtvarný doprovod tohoto 
čísla vás snad přenese do minulosti, 

ale je dílem veskrze současným; staly 
se jím totiž dřevoryty Marka Hofmana, 
realizované ovšem coby výtvarný 
doprovod hrdinské básně Torquata 
Tassa Osvoboděný Jeruzalém (vyd. 
1853).

Připomínáme roztržitým a zdůrazňujeme 
nově příchozím, že si nás kromě 
prohlížení v HTML mohou stáhnout 
a vytisknout z PDF, jež naleznou 
v rubrice Náklad. Zároveň bychom 
vás ještě rádi upozornili na nově 
zrestaurovanou a doplněnou rubriku 
Spřízněné lokálky, kde najdete řadu 
užitečných odkazů na kvalitní české 
literární weby, projekty a festivaly. 
Věříme, že vám díky ní unikne ještě 
méně dobrého čtení než doposud, 
a závěrem vyslovujeme přání, abychom 
vám mezi kliknutími neproklouzli ani my 
sami.

Přejeme vám dobré jaro a dobré čtení.

J. N. S.
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Telegrafní 
sloupek

Gabriel García Márquez v předmluvě 
k Dvanácti povídkám o poutnících 
popisuje požitek z psaní jako „ten 
nejniternější a nejsamotářštější,  
jaký si kdo může představit“.
 To samozřejmě není úplná odpověď 
na naši otázku. Citát říká jen tolik, že 
v době tvorby jsou spisovatelé samotáři. 
Vycházeje z osobní zkušenosti, nemohu 
než souhlasit: i text tohoto sloupku 
vzniká pozdě po půlnoci, kdy manželka 
a dítě již spí. Jakkoliv je inspirace náhlá, 
řemeslné dopracování textu vyžaduje 
delší dobu soustředění a klidu. Existují 
však spisovatelé, kteří své samotářství 
pěstují i v době, kdy nepíší — známým 
zástupcem takových autorů je 
J. D. Salinger, o němž není společnosti 
nic nového známo již dobrých čtyřicet 
let. I jeho mlčení a ukrývání se světu 
je ovšem možné interpretovat jen jako 
logické pokračování jeho tvorby, jako 
maximální možné prodloužení onoho 
niterného a samotářského prožitku. 
 Důvodem samoty píšícího však 
nemusí být jen jeho snaha být sám, 
ale i nedostatek zájmu ostatních. Koho 
zajímá člověk sehnutý nad papírem 
či zírající do monitoru, který brblá 
polohlasem neúplné věty? Sledovat 
píšícího spisovatele je zábavné asi 
jako sledovat spícího Andyho Warhola. 
Jistou výjimkou z tohoto pravidla je 
v poslední době stále populárnější slam 
poetry, při níž může publikum občas 
zahlédnout zrod básně přímo na pódiu. 
 Člověk se však samoty bojí. Horror 
vacui žene spisovatele do nejrůznějších 
spolků, kde se obklopuje sobě 
podobnými, nebo na veřejná autorská 

čtení, na nichž v pauzách řeči mezi 
odstavci textu vyhlíží svého čtenáře. 
Proč se spisovatelé spolu sdružují 
a přátelí? Jako zdroj inspirace se 
kolegové pera příliš používat nedají, 
šlo by jen o vzájemné vykrádání. Každý 
spisovatel si ale občas potřebuje 
potvrdit pocit, že nedělá zbytečnou 
věc, že ještě dočista nezešílel — 
a pohled na ostatní ho utvrzuje v tom, 
že na to není sám, že jeho práce má 
smysl, jinak by se jí přece nikdo jiný 
nevěnoval. Navíc případná pochvala 
od někoho, kdo sám píše, je pochvalou 
poučenou, na rozdíl od obdivu 
čtenářského, který zdaleka nemusí být 
doprovázen pochopením. 
 Čtení je velmi intimní formou 
kontaktu s autorem. Na rozdíl od 
divadla, filmu či hudby (pokud není 
skladatel sám jediným interpretem), 
kde je autor částečně upozaděn 
interpretací herců či hudebníků, kteří se 
sami snaží o uchopení jeho myšlenek, 
vnímá čtenář či posluchač autorského 
čtení přímo syrový nezprostředkovaný 
text. Ideální čtenář musí být schopen 
z něj pochopit autorovy myšlenky v celé 
šíři. Musí mít pocit, že přesně takhle by 
to sám napsal, a tedy musí být schopen 
pochopit akt tvorby. Jorge Louis Borges 
to vyjadřuje větou „Každý, kdo čte 
Shakespeara, je Shakespeare.“ Zážitek 
čtení je pocitem ztotožnění s autorem — 
včetně jeho samoty. 
 Čtenář je tak nakonec v ještě 
horší situaci než sám autor: pociťuje 
s autorem jeho niterné samotářské 
požitky, ale nechce přitom rušit ostatní 
diváky (nebo spolucestující) svým 

æO samotářství
Jsou spisovatelé společenští, nebo se jedná spíš o samorostlé solitéry?  



II/08 6/57

Telegrafní 
sloupek

smíchem či pláčem, stydí se před cizími 
lidmi za pocity, které vlastně ani nejsou 
jeho. Na své vstřícné pouti za autorem 
je vtahován do míst, která se mu nelíbí, 
je nucen zastávat myšlenky, kterých se 
bojí a s kterými nesouhlasí. Toho všeho 
by si autor měl být vědom a měl by být 
svému čtenáři za jeho ochotu vděčný. 
Borgesova věta se ovšem dá i otočit: 

ten, kdo píše, stává se zároveň každým 
svým čtenářem. Kéž by si tohoto faktu 
byli autoři vědomi! Jistě by pak psali 
mnohem opatrněji a odpovědněji. Přece 
by neriskovali, že se stanou zhnusenými, 
znechucenými či unuděnými čtenáři, 
kteří plod jejich samoty s odporem 
zahazují, aby si ho už nikdy nedočetli. 

–echo
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Veronika 
Bártková

æ***
Mou matku provedou múzy šalvějovým hájem
a připraví jí čaj na vykloktání a podivné chutnání.

Ženky poskakují nad lesní zemí 

oblékáme plášť z rybích šupin 
procházíme branami šalví

æ***
Vytluče z břicha
pole oseté kvítím.

Světluška;
V noci svítím.

æ***
Trojbarevnou růži hadrový panák
pokládá na rozpukaný hrudník černé kostře.
Ze stromu opadávají polibky

z planety
duhové děti vyskakují na pružinách
Slunečnice v lásce smutně se krajinou unáší,

stáří nevoní a cestující přou se

æ***
Poslyš!
Našel bych v tobě

i pár sněhových perutí
nejspíš.



II/08 8/57

Veronika 
Bártková

æ***
V umyvadle visí žena,
slunce jí vytéká z břicha,
cizí oko stahuje kůži z lopatek.

V rytině zauzlovaná

trubice kořenů
a kořínků,
mezi nimi podpalují skřítka

Na poušti vlny paprsků a povětří 
na poušti pod pyramidou mrtvý člověk s křídly.

Jen slon si hoví 
ve středu, usměvavý.

æ***
Poslouchám v mušli moře,
celé se tam uzamknulo

Šumí
až přikolébá vzpomínku

Do rtů vepisuje kávová zrna
v kokosech na palmách
truchlí okřídlení ponyové

æ***
Pro všechnu budoucnost

z tak daleka chrastí větve s větrem,
z tak vzdálených končin chystají se na mě.

V prachu v hlíně v zemi
měkké srdce oddychuje ze spaní,
opatrně, 
ať do něj nekopnu.
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Veronika 
Bártková

æ***
Za matkou se povalují haldy dřev
v obušcích lesa nedůstojné plísně

neskutečné,
jací jsme brankáři.

Provedena šalvějovým hájem
vrací se do svého konce
aby ve větru zaslechla snítko svého zvonu.

æMíň než nepatrno
Rybáři za olůvkem přehradili most
a smutnou notou obkročili skálu. 
Průhlednou lanovkou zhoupnuli se do stěžňů
políbit hraničního veslaře.

Z rukopisné sbírky Ententýky bílých psíků

æVeronika Bártková
Je mi 22 let, žiji v Brně. Zabývám se věcmi kol pedagogiky, tvorby, výchovy a práce 
s lidmi s handicapem.
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Irena Dousková

æ***
Neděle
Babička štrikuje
U nohou klubko hadů
A očka se jí pomstychtivě lesknou
Ačkoli už je skoro hotová

æ***
Chobotnice v mé váze
už uvadly
Asi byly příliš exotické
Pochopte to
jsme strašně obyčejní
A záhonky to samé
Dokonce ani Kristovým Ranám
se tu nedaří
V tom hrozném smíchu

æVypravuj
Tenkrát jsem měla zlaté vlasy
A dědeček byl fešák
I Karmazín by mu moh závidět
Ty vlastně nevíš kdo to byl
Ale zeptej se Vilmy že ti nelžu
Počkej vona už umřela
No to je jedno
Podej mi ten kabát
Zajdeme mezi lidi
Na hřbitov
A tak
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Irena Dousková

æ***
Pohádka
Do domečku zateklo
Za nehty zalezlo
A co se nestalo
Stane se určitě zítra

æIrena Dousková
Narodila se 18. srpna 1964 v Příbrami. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity 
Karlovy. Nyní je na volné noze. Žije v Praze.

Bibliografie:
Pražský zázrak (poezie; s P. Ulrychem, L. Lomovou a J. Reinischem; Pražská 
imaginace, Praha 1992)
Goldstein píše dceři (próza; Melantrich, Praha 1997)
Hrdý Budžes (próza; Hynek, Praha 1998; Petrov, Brno 2002)
Někdo s nožem (próza; Hynek, Praha 2000)
Doktor Kott přemítá (próza; Petrov, Brno 2002)
Čím se liší tato noc (próza; Petrov, Brno 2004)
Oněgin byl Rusák (próza; Druhé město, Brno 2006)
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Miroslav 
Fišmeister

æ***
Ijaja!
Další kanibalská tramvaj
ale všichni blázni na zastávce
mají v břiše narvalí roh.
Taiinek?
Ijaja!
Harpunujte mě taky,
spravedlivě ulovení,
poslední napnutí!
Túniiúnek?
Ijaja!
Znalosti o dýchání.
Dýchání.
Zpívej dokud dýcháš.
Takuutínek?
Ijaja! 
V obývací místnosti
blázní měsíc.
Vyhřezl kůň.
Tatínek!

æ***
Písečná tkanina
Dvouvteřinový koncil

æ***
Dort si zaslouží víc 
 než představuje hráz rozhodnutí.
Popravdě, když vidíš
uťatou hlavu Odysseova synovce
vyhozenou výš,
než kde se láme hlas.
Pod šaty má občanskou válku
 v Angole.
Bonsaje odešly po pravdě.

Příliš starý dunkleosteus
Zuzce
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Miroslav 
Fišmeister

æUNCLE HUGHIE
„And tears are crowned with trees.“ 
            For Kat Holcomb

1.
Uvnitř dlaní má kolumbijskou rohožku.
Dřevěné zvonky racků.
Zasnoubené dívky jsou žlutooranžové sloupečky.
(Zmačkané sušenky velryb,
na cestě k studené bodlákové pláži.)
I muž je sušenka.
(Sněhem jdou sny chlévů.)
Bíle žhnoucí stromy korunované slzami.
Srpek měsíce objímá masky unavených ryb.

2.
Ptačí drak,
zachráněný před princeznou,
jeskyně, za níž prý slunce
zapadá víckrát denně.
Unavená obloha, smutná,
nad víceostrovem.
Barva vlasů.
Odespané řádky.
Hrbáč s víčky sešitými rybinou,
na chodníku, na břehu.
Unavená obloha.
Barva hlasu.

3.
Pod srpkem slavičího mostu
škrabošky starých pápěří.
Oblaka zachycená ostnatým drátem.
A průhlední zajíci již spěchají na pomoc
 jsou vyrobeni z balónků.
 Bílé letní pole.
Ze strniště tečou pohádky dutých ryb.
Alespoň záclona,
nadouvaná větrem,
se proměnila v cibulovou podprsenku.
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Miroslav 
Fišmeister

æ***
Bělost.
Muž otráví přátele svými malíčky.
Bělost.
Balkón připomíná muže i ženu.
Co dělat, kdyby i les
zahalil své kosy do balkónů?
Na chodnících mechanické zvratky,
diktátorská děloha, stehna hranice.
Pár je stejný jako osamělec,
jen je ostnatější.
Na jeden okamžik jsem uvěřil,
že Ceratosaurus nasicornis je výpravčí
  na zastávce té trati,
na jejímž trochu vzdálenějším kilometru
jsi skočil pod vlak.
Ne.
Chodníky, bělost.
A na pláži jen maličká rafinérie slz
obsluhovaná kraby.

æ***
Hráčky v modrých trestech.
Každá má Obličej, potravu, oděv, pochyby.
Stárnu: přestal jsem se divit smutku.

æ***
Na laně upleteném z úst,
pod novotvary 
 které napučí 
 na schodištích
 vypadlých ze zřítelnic,
cesty nahoru na zrnkách prachu
 šálených odrazem slunce,
bez hodinek vévody z tubery,
sny o botách ostrakizují barvy vlasů.
Jeho konec držíš pobřežím svých očí.
Láme se pavoučí hlas,
láme se hlas olivových hadů.
Přežijeme?
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Miroslav 
Fišmeister

æ***
Lavička? Kurník? Domek?
Cihla jako domácí mazlíček?
Opice svačí oči hnoje. 

æ***
Vypadal, jako by měl vnitřnosti. 
A měl. 
Kroužili kolem něho často 
jako zamilovaní prarodiče.
Byl pavoukem generála,
jenž, téměř dokonale bennigní,
svou pleší vděčných svítání 
oslňoval žhavé popelky s nesmyslnými ústy,
ve tváři celé liché.
Ona a já jsou moje sestřenice,
šeptala neslyšně.
Potom vystouplými žilami sevřel opěradlo,
kostnatými zády zvracel světlo,
potácel se, svlékaje cestu, aby pak
na dně kráteru spatřil dívky.

æ***
Zda věřím párvteřinovým krokodýlům?
Tady, kde zatáčka doprava 
 je Šér Chán?
Tady, kde zatáčka doleva 
 jsou dva Šér Chánové
 (jeden severnější)?
Párvteřinovým krokodýlům se zvětšenými koleny?
(zatáčka kam 
 jsou tři Šér Chánové?
Modrooranžové slzy, bílé slzy, to
vbuchlé hejno indických luňáků.)
Párvteřinovým krokodýlům, milovaných pláží? 
Ano, jistě – věřím jim:
„Slova nejsou ledničky ani ledníčky,
slova jsou balvany.“

æ***
Na holých vlkodavech se válí několik podlah.
Na trůnu starý, kostnatý, téměř vychrtlý král.
Plive oblázky. Na každém stojí:
„Smutný popel?“
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Miroslav 
Fišmeister

æ***
Okno je náš přítel, ví rozkymácená.
Na modré obloze motýli kterým mládnou vousy.
Nekonečná zelená žába a kyblík k přespání.
Axolotli si otáčejí polštář,
protože jeho druhá strana je studenější 
– to je definice zeleně.
Mouchy si otáčejí polštář,
protože jeho horní strana je poslintaná
– to je definice modři.
Polévka uvařená 
 z prohledávání kapes kotuly
 a z peří velkých papoušků,
protože nerozumím zvířatům v svých snech
– to je definice smutku.

(z rukopisů)

æMiroslav Fišmeister
Narozen 23. 4. 1976 v Brně, žije tamtéž. Amatérský přírodovědec, potomek dvou 
admirálů. Doposud vydal knížky Ten stolek je nízký! (Petrov, 2005), To okno je malé! 
(Carpe Diem, 2006), Aspoň že postel je pohodlná... (Carpe Diem, 2007) a Pískoviště 
(Pavel Mervart, 2007). 



II/08 17/57

Chroustjazz

æexekutoři básní
to už slyšel tolikrát
ten tvůj jazz

holky slyšel tolikrát
ten tvůj jazz

vlezl ti sem tolikrát
ten tvůj jazz

ten tvůj jazz
mažu po sobě datum

ten tvůj jazz
mažu ti kolem pasu

ten tvůj jazz
pasu po tobě kolem

mám spoustu peněz, co je utratit, drahá? 
počkáme, až zdraží, drahý

jazz je moje děvka
a já ti kolem
pasu

æbumerang ke smíchu
vrací se

zní z oken zpěv zpitomělých panen
tedy ne vždy

ækdyž chceš psát poesii 
   musíš dát myšlenkám  
   pohov

i jiné

i jiných židlí

kde je ten pohov?

když chceš
pohovku
dej myšlenkám

židli
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Chroustjazz
æpřestěhoval jsem se

letící klavír z dvanáctého patra 
dopadne akordem
z novoduru

opodále stojící trolejbusák
řehtá se uklouzlé bábě
na přechodu

nevytírat
nevytírat
nevytírat!

ze schránky mi denně vytékají
pračky
obuv pro bosé
instantní prostitutky
dopisy nedojedly

bohužel, nelze doručit pro zaplněnost

v pátém patře nikdo nezvonil!
  -         volá nešťastná vdova v perutích po letci

         o patro výše tančí děti
  ve tříčtvrtečním hávu

  pokud máte balkón
  pak ideální teplota
  pro stanování
  vína
  je

æšest jídel v baloňáku
pokousaný svetr
mléčná je černouškům drahá

cifry uhlazené dámy
páteře hal
domy vlasů a barevných vousů

zavolal jsem na žáhu hasiče
žebříkem mi vlezli na balkón
jsem je pozval dál
jednomu půjčil knížku
oheň na měsíci
pustil jim armstronga
otevřel jsem vínu hrdlé úzko
pomohl jim stáhnout
žebříček
not
už chápou fis

- ale příště si zavolejte zámečníka!

volá bodře

vítr dnes byl
a létali ptáci
ani nechtěli
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Chroustjazz

æteď se mi to stalo
dršťková za dvanáct
  -         ale nemám pečivo – drala si prodavačka v bifé párátkem zbytek housky z ucha
nevadí, já to dohoním solí
a cpal jsem si nenápadně polévku do kapes
 
  -         a to víte, že je to už deset let, co umřela Omáčková?
  -         neříkejte – deset – a já ji mám před očima, jako by to bylo včera
  -         no jo, letí to
  -         ale vy jste o něco mladší
  -         kdepák, taky čtyřicátej
  -         a já myslela, že jste mladší
  -         nene, znaly jsme se už ze školy
  -         ale mladší vypadáte
  -         no, ale Janouchová je osmatřicátej
 
dělníkovi po mé slánce začne zvonit telefon
  -         tak já půjdu, už mě volají –
  a letí opravit dětem draka
 
  přišla křehká dívenka
  -         ale Janičko, už nemám pečivo
  dívka očividně velmi znejistěla a zamilovaně hleděla na poslední chlebíček
 
  raději jsem rychle vypadl
  nechtěl jsem být svědkem té tragédie
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Chroustjazz

æmanifest nepoesie
(odlesku poesie)

úvod k tomu, co vás čeká

nasrat do andělů 
a postavit je na vaše zahrádky …

nepoesie je nejrychleji psaný text
je to otisk skutečnosti 
vyhození máchovo sochy do povětří
výřez z haldy špinavého nádobí
kopírák znuděné sekretářky 
fronta v obchodě
popelnice
nepoesie nutí skutečné básníky zvracet
 
odmítat vše
bezcharakternost
lhostejnost ke kritikám
alkoholismus
krom futuristických a surrealistických textů zničit veškerou poesii
na předměty se hledí jako na předměty
skutečný primitivismus
za nepoesií by neměl být sex, ale naopak
 
nárys
bokorys
a půdorys
 
text by měl být hotový dříve, než-li se vyvrhne na papír
prázdný arch papíru jest modlou
vagínou pro erotomana
 
nepoesie byla první
všechno ostatní je šmejd!
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Chroustjazz

æach, lásko
ach, lásko
jsi jako prudké zašumění pojízdného tlampače
kde budou hlásit změnu tlaku
mého barometru
 
ach, lásko
nohou číslo tři cupitáš v ranní trávě a řveš, jak tě studí
jak tě kousl motýl do holeně
a že mi na romantiku sereš
 
ach, lásko
molekulární stavba tvých rtů
nutí mě utrácet poslední obolus
za peří z andělů
 
ach, lásko
jsi snem všech hloupých dělníků
v naší závodní 
jídelně
ach, 
lásko…

æChroustjazz
Co je to vlastně za člověka skrývajícího se pod touto zvláštní přezdívkou? A je to 
vůbec člověk? Má skutečně modrou krev? Je pravdivá pověst o jeho chrabrém 
boji proti totalitářskému režimu i za cenu oběti největší? Jaká je pravda o tom, 
že je dnes již jediným žijícím zakladatelem a členem surrealistické skupiny Šídlo? 
Skutečně byl členem dvoučlenného divadelního spolku Bangrot, který hrával free 
improvisace? Byl či je frontmenem..skladatelem a choreografem hudebních skupin 
jako No a co? Čistírna pokaždý jinak Freejazz orchestra? Skutečně se živil pět let při 
svých toulkách Evropou především pak Španělskem hraním na ulici..sbíráním oliv 
či opia..či pašováním hašiše z Maroka? Je to skutečný psanec hnaný z podnájmu 
do podnájmu otci zhrzených milenek a matkami poskvrněných dcer? Je to bohém, 
či jen bohem ponechané dítko bez hraček? Je to skvrna na jazyku řečníků? Je to 
řečník, který si sotva umí objednat pivo? Je pravdou, že kamkoli vstoupí, sedm let se 
tam rozbíjejí zrcadla?

cituji:
nejparádnější doba byla doba avantgardy - proto vám říkám - vyserte se na ty 
mikročipy a instantní polífky a pojďme tvořit do kaváren!
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Richard Klíčník

æOkřesaná
Okrouhaní na košťál
na dřeň až setřelé rysy
ze kterých nevyčteš
které pozapomněly
včerejší kdysi

Ale tvrdí jsou
na kámen okřesaní
na samé srdce strádání

I ruce zdřevěněly
nejde se podepřít

æVinobraní
Pevně se v touze pneš 
kde slunce ještě trochu pálí

Jsi celá spanilá
však s radostí všem pleteš hlavy

Tvůj háv jen sladkost ukrývá
z níž necháváš si uzobávat

Jen pohled příslib noci dává
v níž v proudech se lije šťáva
zralá tady pod Pálavou

V tobě našel jsem tu pravou
dál už nikam nemusím

æVinná
Jsem bílá 
humor trochu sušší 
jsem plná kyselinek

Tvé víno s přívlastkem
můj milý

s přívlastkem shodným
jako ty ke mně
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Richard Klíčník

æSváteční
Spálím se jako františek

budu jen vyšeptalý popel
až budeš ráno odcházet

vůní naplněná

æOlivová
Pil lák jsem z oliv
na žízeň v parném dni
ale v žilách stejně kolotalo
až k morku vzteklé slunce

Mělo tvou olivovou pleť

æZima v Pavlově
Je ticho v Pavlově
jak před lety je dneska
jen domky kvetou v mrazivém usmrákání

a vedle Pálava
zakletá bílá kněžna
a šperky hradů na ní
jsou z kosti mamutů a z vinných listů

Když chvilku postojíš
na vratkém zdejším rynku
jistu máš chvíli pocitů z té révy

která ti pod kůží i pod nohama zurčí
jež v domech prastarých
pod nebem vymeteným
na Venuši volá

æOkolo Martina
Jehly ledu v blátě
se stopami všech nohou
jež denně chodily konejšiti víno
když bouřilo se v sudech

Teď potichu jen dříme
v přívětivých sklepích
aby v mrazech tvrdých
měkce nás vzbudilo
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Richard Klíčník

æPřed vinobraním
Už zase voní sudy
v Drnholci na Husovce

Staví se hradby zas
z vinného kamení

Potůčky z jeskyň sklepů
na loňsko vzpomínají

Posledním loňským vínem
večer pak odmění

æDávnějarní
Pryč jsou ta rána s otevřeným oknem
kdy pouštělas nestydatě
ňadra 

zpod peřiny 
do vůně posekané trávy zvenčí

Modřejší nebe nikdy nebylo
a domovnice odbíjela sedm
klepáčem na koberce

æMilostná
Nejtěžší bolest cítívám
když kráčím kolem vinohradu

Z modré se mi točí hlava
Ze zelené srdce

æRohová
Těch babek jsem se vždycky bál
jak s těžkými kabelami
na rohu klepaly smrt
Jako otec kosu o sobotách
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Richard Klíčník

æMěsíční
Za nocí v nichž jsme chodívali
jen tak v krátkých rukávech
rostl měsíc jak rostla naše chuť

A podobenství skrývával
on i my
jak rtuť

æŠkunerová
Nemám rád místa Prahy
v nichž nedosáhnu na dno

Mám ale čtyři těžké viny
a kdybych utonul

Jen dobře

V pilířích mostů lampy tady
kreslí žebroví mrtvých škunerů

æRichard Klíčník
(*1980)

Živí se jako pisálek na volné noze a ještě nezemřel hladem. V roce 2005 se zúčastnil 
soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka, již ve svojí kategorii vyhrál. Od té doby 
svoje texty nikam neposlal, aby mohl říkat, že vyhrál všechny soutěže, kterých se 
zúčastnil. Inklinuje k rodnému kraji (Jižní Morava, zejména Mikulovsko), žije ale 
v Praze se svojí kočkou. Stále nebyl schopný vydat sbírku.
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Eva Košinská

æČekání
Trnu pod cedulí s odjezdy

pokladny sčítají mrtvé
kteří právě odněkud
přibyli

nevím
nač                   ještě čekám

kruh bílých tváří se uzavírá

za mnou se asi
                     něco děje

měřím hloubku každé postavy
která je cítit
ranními novinami

jsou šťastní

poznali magii písmen
a doma jim spánek
střeží ženy/muži
s teplými chodidly

29. 11. 2005

æ31. 1. 06
hnali jsme stádo slonů sněhem
vzájemně jsme se hlídali
bok po boku
a na zaprášený stůl
jsem položila klíče od pokoje

zatímco jsi odkvétal
na oranžové louce mé postele

jsem odešla
o několik měsíců dopředu

kdes mi probodl oči 
jehlicí smutku

potácela jsem se v lese

slepá jako semafor v noci

01. 02. 2006
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Eva Košinská

æDopis Alexejovi
prolog
Drahý Alexeji... Aljošo...ó Aljoško
obličejem jsem smyla okno
a přece nezmizelo
má něha ó má něha vratká 
jako bílá kolena baleríny
Ti psala - z jiného světa
teď jsem mrtvá

*

Sňal pruhovanou košili
šukat! šukat! 
spínal zoufale ruce k Měsíci
a my ho míjeli
nebyl opilý
jen si nebyl jistý
jestli ráno nazuje boty
a postaví se zas k pásu
myslím
že brečel - drahý Aljoško
brečel jak malý pes v agónii
hladila jsem ho gerberou

*

a pak se ...

*

u pásu bylo prázdno - 
úly
zvučely jako Mozart - nahé panenky
nahé panenky se roztápěly v prstech
pod zemí se hýbali lidé
a lezli ven medoví
u pásu zůstalo prázdno, Aljošo
byla přece sobota

epilog
píšu se bílá
navěky - vyšla jsem ze sklepa
Měsíc hřál v sadu - jako oči dívky po první noci
Aljošo

23. 06. 2006
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Eva Košinská

æKam s ním?
Tvůj byt byl konečně pronajat jinému
solidní nájemník !
vstoupil - zul trepky - vyklepal tepichy
šel na mě zkrátka od půdy

kde jsme se při průzkumu terénu
nahmatali ve tmě
osamělá
osamělý
celé mi to přišlo k smíchu

,,Propast zrušená cvaknutím vypínače...“
zpíval si do rytmu

tak jako pokaždé
natřásání hrudí a snaha
o zušlechtění interiéru

s exteriéry byl nadmíru spokojen

zatemnila jsem okna
další trapné mlčení
trapné jako právě opuštěná tělocvična
nářadí před okamžikem drcené
měkkými těly
nehybně chátrá     zapomenuto
jenže  - kam teď s ním?

25. 03. 2006

æSymposion anonymních alkoholiků II.
Den - jako by vymlátili z koberců

na pavlači
se stávám tělem
slunečních hodin

lahev se leskne
skrytými věštbami budoucnosti
a až se jí první dotkne
krajina změní své ostré hrany
změkčí barvy všech nájemníků
světlem měsíčním

budu čekat na nové jméno
na další identitu v řadě

kterou mi vzápětí odejme
vana plná horké vody

až mě budou smývat
má tvář bude plachá

jako větve kaštanů
před kácením

08. 01. 2007
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Eva Košinská

æPrvní  

/Michalovi/
 

Přes cestu přeběhl černý pes
je třeba bát se ukazatelů
s velkými čísly
 

na nohách rozkvetly červené puchýře
v hlavě mlýny rozvířily chatrné domy
 

slyším tě vrůstat do hory
jaké klišé sobotního rána
s lahváčem v ústech kážeš
o kráse krajiny bez ženy
 

æDruhá  

/Jákobovi/
 

Za oknem stoly v prachu listí
podzim podzimně zadrátovaný do srdce
tiché výčepní a kolem kroky neznámých 
 

když jsem se svlékala 
pouliční lampa mi pro tu chvíli vyřízla zrak
 

æTřetí  

/ví.../
 

- - - 
Ulice plná ptačího peří
 

tohle léto se učím existovat na chůdách.
po boku Švédy, Brazilce a Zdeňka s bosýma 
nohama
sousedi řvou jako o život zatímco nemyslím
jinak než v hrubých obrysech
 

nejsem to já.
únikový plán mi hyzdí tvář 
 

tou ulicí už nechodím
v té ulici nikdo nebydlí
 

jen občas z úkrytu tajně zavrže branka
jen občas tam ve stromech září cizí
ohňostroje

5. 8. 2007
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Eva Košinská

æZápisky z Paříže
I. 

To máš tak. Když nic nezbývá
a nocí narůstají kroky kdesi v útrobách
schodiště, to už nestačí hlavu položit
nad propast peřiny. Už nestačí vtisknout
za víčka obraz toho, který tak prázdný,
nutí tě vzlétnout kamsi ke stropu.

Až učiníš poslední přiznání
nech sklouznout klíč z krku
a hlas syna, který tak přirozeně
brousí kosu, když zpívá,
vyřkne poslední.

II. 

A tak to končí – Blaupunkt zacílen

za hlavami cestujících pukají hory

a tak to končí – oslavou těla -

v hlavě mapa a pocit

že tato cesta je

tak příliš ještě je

zahalená ranním šerem

modrá obrazovka – Blaupunkt nalezen

tak to končí

- napůl obnažená na zadním sedadle

myslím na antiku

a ledová dlaň obtahuje stromy u krajnice

III. /A./

Je slyšet šelest peřiny. Ptáci v chodbě
zmateně přistávají na koberci. K ránu
natáhnout nohu. Jen tak být tištěni
do stěny, za kterou někdo právě stáhl 
roletu.
 

IV. /Louvre/

Kriste! Ty rány bylyvšechny tak symetrickéa divný Měsíc nad tím vším -  tvářkterou bys nezabiljen nechal vrazit do láhveaby už nikdy nemohlaotevřít v noci tvůj byta šeptat ti hrdlem
něco o vzdálenosti mezi teboua ženou
která tak dlouho čekalana rozházené boty přede dveřmi

na zachvění záclony připrojíždění noční tramvaje 

18. 03. 2008
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Eva Košinská

æJezero Po
Vzpomínáš na barvu hladiny jezera Po?
Náhle ses zamlčel a ruka sjela pod hladinu
stála jsem pietně na břehu
a nerozuměla tomu, proč kolem všichni
křičí a snaží se porušit klidný soumrak

sám sis to vybral. šedou smrt za zrcadlem.
ruce na pelesti křesla a vyhaslý pokoj plný
divné masy. klíč na krku a děti. těch cízích dětí
kolem, že se až bojíš zavřít oči, aby jich nepřibylo.

Tenkrát jsi do hladiny jezera Po
vytesal to, co se neříká,
co kabáty škrtí v krku každé ráno 
zbyla jen nechuť cokoliv udělat
nechuť nastavit tvář zimnímu dešti
skočit z balkónu, být

31. 01. 2008

æEva Košinská
Narodila se v roce 1983, studuje na Filozofické fakultě UK 
bohemistiku a komparatistiku. Publikovala v internetovém časopise 
Dobrá adresa, v časopise literárního serveru Totem.cz, v Antologii 
České poezie II. díl (1986-2006, dybbuk 2007), ve sborníku z festivalu 
Poésies de Paris et Prague. V současné době je na studijním 
pobytu v Římě.
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Miloš Říha

æDeset veršů pro Jidáše, mého bratra
(Teátr pro dvě osoby, Jidáš recituje a Kristus mlčí)

(mlčení 1.) 
bylo to tak že všichni klekali

a tleskali a smáli se 
zjiskřil se čas 

 
I. Lk (22, 22) Syn člověka jde a běda tomu, kdo jej zrazuje
 
ležím si na srdci 
 jako lež    
 jako prázdná dlaň
na cizím tepu
vím kde se křivě končí život
a přeci si vezmu závist
za rozškvířený obličej
a vlasy slepím
 potem
 

(mlčení 2.)
a pak ty prázdné úsměvy
od hlavy k patě kamenují

zítřek dneškem
 
II.  Ja (13, 10) … i vy jste čistí,ale ne všichni…
 
těším se na další noc
kdy se nedočkáme
a světla stejně
vyvzlykají ráno 
příliš brzy 
 

(mlčení 3.)
věřím a nevěřím

jsou slova hlupáků
a jiných
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III. Lk (14, 10) Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme měli učinit.
 
rozbil jsem obě kolena
 jak to bývá šťastně 
křísla mnou přítomnost
o betonová ňadra 
a já klel až se zelenalo nebe 
postižen krvetokem a rozedmou úst
  jsem plakal  
 

(mlčení 4.) 
všechno co poznáš není 

Bůh
Nic nikdy nepoznáš

Nic je 
Bůh

 
IV. Mk (2, 10) … syn člověka má moc odpouštět hříchy…
 
plakal jsem na rameno
obyčejných andělů 
trhali si peří
 a vlasy 
 a každý věděl Proč
se schoulit do sebe
a trhat leporelo
nepomoci
 

(mlčení 5.)
koupit provaz 

pole Hrnčířovo 
a jeden strom

 
V. Mt (10, 10) … neboť hoden je dělník své mzdy… 
 
mám ty stříbrné mince 
ještě mi zbývá do třiceti 
            mnoho let
zabalím je na váhu
budou mít nekonečně 
a já je ponesu 
kam ukáže paprsek 
ranních novin 
 

(mlčení 6.)
Bůh udělá zázrak 

skrze člověka 
a jeho svobodnou vůli 
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VI.  Mk (9, 10) … co to znamená vstát z mrtvých…
 
vyškrábal jsem si do hlíny 
zvláštní modlitbičku 
 ale smyl ji příval nohou
a já tam seděl 
jako prázdné místo 
v radosti ostatních 
kořeny vzdálenosti mi vzaly sen 
 o zelené vodě 
nemám jen ty co bych vrátil rád
ale dnes se sny nevrací 
 

(mlčení 7.)
blaze mrtvým 
patří jim hrob

i další cesty
 
VII.  Ja (1, 10) Na světě byl, ale svět ho nepoznal.
 
vyhánějí slepé stíny 
přišel vrtošivý cestář 
a rozhání se prázdnou lopatou 
 a je mi přece líto 
opadaných stromů a vykoupených 
co už nepoznají jaro 
 

(mlčení 8.)
sedm polnic ano

čtyřiadvacet starců ano
a Beránek

 
VIII. Mk (1, 10) … uviděl nebesa rozevřená a Ducha jak sestupuje na něj…
 
pak bylo zjevení 
za poločas rozpadu
já zlámal jsem si v kříži vaz 
troubil na polnice 
 vymodleným dechem  
a ztratil hlas  
a směr zvuku rozhostil ticho  
 

(mlčení 9.)
polib mne 

a jdi
v pokoji
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Miloš Říha

IX. Mk (14, 10) Jidáš Iškariotský šel a zradil ho.
 
noc se mi tají do záhybů
černého svědomí
andělé zvrací
 zvláštní ptáky
 a oni uklovou 
 z prázdna moji míru
jakoby se člověk opil 
 

(mlčení 10.)
vstal jsem a šel 

a vy mne následujte 
kam budete chtít

X. Mk (11, 10)  …Hosana na výsostech
 
obtěžkává zítřek v nohách
které jsou tak zvláštně naše
když pálíváme v sobě Boha
a odříkáme otčenáše 
 
krvácí dny babí léto 
o nás o všech kdosi ví
a bolševníky v polích kvetou
a kříž v mezi reziví

æMiloš Říha
Narodil jsem se v r. 1984 a nikdy jsem se nenaučil malovat! Ale vždycky jsem měl 
velkou chuť vytvářet obrazy na papír, dávat jim charakter a snad i přimět případné 
konzumenty mých uměleckých pokusů k zaujatému výrazu. Nicméně Bůh mi nedal 
cit ani pro pastelky, natož pro štětce. Dal mi jen pár slov k obyčejnému užívání. 
Snažím se tedy kreslit jimi.
Na internetu publikuji pod pseudonymem Augustin Šípek.
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æJestli...
Jestli mne probudíš 
já ještě malomocný spánkem
v jednom oku měsíc
v druhém první hvězda zbylá 
tvoje boky obejmu 
jako bych byl mořem
jako bych byl slepý
a hledal cesty 
právě teď 
vzal bych rád všem mrtvým ptákům křídla
a poznal zda 
příliš patřím zemi 
a tvému probouzení 
či ještě smím 
zažít pád 
a vědět jestli jsme si souzeni 
těmito vteřinami 
nebo jen vedle sebe umírat 

6. 05. 2007

æČerné ráno
Černé ráno 
po svatém Janu je
kteréhosi roku 
za kterési naděje 
kolik už pominulo chvil 
v kolika jsem čísi sen byl 
a v černých ránech milován 
ještě před svítáním 
ještě za krásného deště 
až poprvé dnes otevřeš oči
včerejší hvězdy v nich 
a slova trávy 
mlčí 
 
dnes za noci mimo čas
mi vítr odbíjel 
hodiny tak rychle 

26. 06. 2007
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Miroslav 
Václavek

æSnad
Jsou světy beze slov i snění, jsou proudy vod jež nikde nepramení, a vesmír v baňce z  
dechu skláře o vánocích slepě visí a v něm my se odrážíme ve svém bytí nebo na provaze, 
ryba i rybář jsou němí jako ve vodě tak i na zemi, nebýt hodin a zdí hodiny nevisely by, čas 
neslyšel by nás, a my jepice nenasytné, stély bolesti, jemný prach v němž dotýkání stop 
zanechá stejně jako strach, ochutnáváme smrt při milování a let ve chvílích snění, jsem sobě 
světem a přesto, zemřu a vstanou stébla mých cest jen, snad bude ještě kamsi jít, stejně  
jako předtím, dokud nedojdem. 

26. 10. 2007

æMěsto blues
Město je past 
kde jdeš jako páv
a tančíš s podivností
kolem chromu
božích dómů 
prasečích hlav
a jiných zbytečností 
vejdeš domů
právě je čas dát té pasti žrát 
obereš kosti
a je přesně zas o den míň 

kde stávají tramvaje 
umíráček zvoní 
na kradených berlích 
měsíc teď zkouší stát
nešel by městem 
ani po nebi 
jen se na něj nedívat 

město je vrš 
vpluješ 
a už nic nehledáš 

11. 12. 2007
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Miroslav 
Václavek

æRozsvěcení
Je rozsvěcení
čas oceán
oči tvé hlubinami
dlaně jemné jako z včel 
kosti porcelán
 
půjdeme spolu krajinami 
dokud hodiny mi neodbijí amen
než utiší se hladina zrcadel   
a v nich má na střepy tvář 
 
tma je teď z únoru
večer za stěnami
rozsvítíš 
a na oknech, z vloček je milion můr
 
zhasínej pomalu
ber světlo do dlaní
a mne též
 
dva černí havrani 
večerem poletí
pravda a lež

2. 02. 2008

æDen
Ještě je den 
vidím
že konce sloupů se světly jsou neživé
a v prstech mrtvých zůstalo
co neuchopím živý 
předjarní vítr
trhá z křídel tmy 
když pera ta 
jsou mými víčky na vteřiny snu 
ještě je den
je světlo se sněhem
je vidět kam kdo šel
a jestli bůh vrhá stín
to bude ta noc 

kterou míváš v očích 

17. 02. 2008
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Miroslav 
Václavek

æZa skly
Já svědek dní 
pod pery z tuže s kůží bílou
jako sníh mého dětství 
vrána ze sněhu a tání 
krev rudou jako voda za svítání 
slyšel jsem růže kvést 
kdesi s jinovatkou 
na sklech starých 
v zahradách z dlaní 
i na dně váz 
když dívám se okny
rám je z vážek 
křídla uvnitř 
ještě předtím než s můrami 
můj pohled shoří 
a tma milosrdná dá mi sen 
vítr zvoní 
těly oběšených v korunách 
jež zdobí trny hvězd 
a kořeny hrobů
se tiše dotýkají 
jako jazyk 
tvého lůna 

máš chuť jako noc 
když měsíc je velký 
jako rybí duše 

28. 2. 2008
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Miroslav 
Václavek

æOdejít
Stromy ještě jsou nahé 
kam šlápneš 
v hlíně listí staré jako tvář
ta loňská šeď
opadu zář
ptáci o zítřku na větvi mi zpívají
nebo ze zimy
když bezbosý mám slabý stín
z té trochy tmy
a srdce zralé
viděl jsem život i smrt 
viděl jsem tolik slunce 
ještě více hvězd
než kolik by oči mohly snést
a tak za noc bývám rád 

v ní na břiše rozlívá se ti měsíc
a já nespím 

až ráno zaschne bláto
najdeš cestu
kudy odejít 

15. 03. 2008

æDen
Poledne bílé
odbíjí 
město kamenné a z oceli 
jemuž cosi pod omítkou hnije
do zvonů bije
dvanáctkrát

a na zastávkách 
ti kdož tramvajenky na věčnost mají 
krmí Pražské holuby a povaleče
koupím pro sebe si růži
do vody ji hodím abych věděl
jestli ještě pořád teče
a jestli kam

chvíli před ránem
za svitu mrtvé svíce půlměsíce 
ze tmy Svatý Vít svůj tanec tančil
výš a výš 
nad městem 

a hvězdy se rozplynuly
jako ve svůj poslední den

8. 3. 2008
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Miroslav 
Václavek

æMiroslav Václavek
www.vaclavek.eu 

Narozen 19. 8. 1965 v Rýmařově. Živý 
v Šumperku. Nemladý, nestarý a snad už 
zbavený prvních pravd. Někde hluboko v sobě 
jsem stále stejný jako v první den, stejný jako 
hory, které mne obklopují, stejný jako kraj 
z tvrdosti, krásy a přímočarosti, v němž žiji. 
Protože…

Narodil jsem se 
za okrajem větru
 
     žiji 
svému času poblíž
 
    umírám
den po dni
 
malý pták v mém srdci
o mě neví
 
    jsem možná pouze něčí sen
a i vy se mi jenom zdáte
 
    v mých kostech
bije živá zem
 
ranami v očích
mi vytéká noc
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Zdeněk Vojtěch

æ10.000 masaryků
jdu masarykovou ulicí
dříve stalinovou
pak rudoarmějců, budovatelů, míru
na masarykovo náměstí
jsou tam masarykové z gumy, masarykové z betonu 
masarykové z pomalovanýho papíru
polední masarykové z knedlíků
prasečího masa a zelí
a pod nohama mám dlažbu z hlav 
masarykových koček

æpříhoda
jednou pršelo
a já se schoval do kostela
přišla jeptiška a řekla mi tady nemůžete bejt
zeptal jsem se proč
podívala se někam nad mou hlavu a řekla prostě nemůžete
zeptal jsem se jí
jak to děláte, když tady nemáte žádný chlapy
ven
zavřískala
ten den jsem zmoknul

æfotbal
už zase
chlápci
s hřebeny 
v zadních kapsách
ryjí
do navhlé omítky 
záchodků 
bohemka mistr ligy
a
vrútky hooligans
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Zdeněk Vojtěch

ænástupiště
vrány čekají
že je někdo políbí
na rozloučenou

æspořitelna v zimě
malí boháči
rozpustile sáňkují
na vkladních knížkách

æpotetovaní cikáni
jsou pohlednice
co se mě přišly modře 
zeptat quo vadis

æo fedíkovi, kterého jsem viděl 25. února 2000
našli ho v železářství
kam se přišel ohřát
protože celou noc prochodil 
v mrazivém dešti
s nudlí u nosu 
doktorovi ze sanitky se zdál nemocný
pořád si něco šeptal
a nechtěl si nechat odebrat krev
protože by umřel
ne tady, ale na věčnosti 
byl přece fedík
kostička
rybí král
fedík, který umře s jedinou ztracenou kapkou své krve
fedík kostička, který plave deštěm jako vodou
fedík kostička rybí král, který šeptá modlitby za své poddané
v berounském železářství
a o kterém všechny přístroje říkají, že je zdravý
i když nehodlá prolít 
jedinou kapku své královské rybí krve
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Zdeněk Vojtěch

æoperace
měl jsem sen. operoval jsem v něm žlučník göringovi
dali mi k tomu jen vidličku a lžíci na boty
ležel na velkým stole v nějakým zámečku
u hlavy vázu s uvadajícím dubovým listím
naštěstí byl dobře uspanej
nikdy jsem nikoho neoperoval
aspoň jsem přibližně věděl, kde je žlučník
byl rok 1942
a já byl v průseru
rejpal jsem se lžící v místech, kde jsem si myslel
že bych se rejpat měl, ale pořád jen sádlo
sádlo a spousta krve, prase tlustý vyžraný
občas za mnou zacvakal podpatkama hitler 
pak se ale göring přede mnou rozevřel jak domácí lékař
pod vrstvou sádla byly červenohnědě namalovaný játra
a pod nima žlutozelenej žlučníček, kterej se dal dobře vydlobnout vidličkou
zavřel jsem ho jak domácího lékaře, pěkně stránku za stránkou
aby k sobě ve středu pupku přilehly. pro jistotu jsem ho zalepil izolačkou
hitler zase zaklapal podpatkama a popládal mě po zádech
byl jsem jeho člověk. v ještě větším průseru
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Zdeněk Vojtěch

ædvojdomek
v tomto domku spolu spokojeně žijí dva přátelé, debil a kretén. no, nebydlí tu sami. je tu s nimi i několik 
chromejch. od dveří kreténových k příbytku debilovu táhne se dvojkolejná žíně stop
je pondělí. nedělají nic zásadního ti holoubci. pozorují krákory na dvorku
i v úterý  spolu dál spokojeně žijí naši přátelé. no, nebydlí tu sami. je tu s nimi i několik chromejch. a i dnes táhne 
se od dveří kreténových k příbytku debilovu dvojkolejná žíně stop
ani v úterý nedělají nic zásadního. o některých tématech mluví opatrně, zdálo by se, že si berou servítky. avšak 
tyto servítky jsou občas štěkavé
ani ve středu to není jiné. dále spokojeně žijí naši milí. chromí jsou také v pořádku. i dnes probrouzdávají naši 
hrdinové zdatně svou  dvojkolejnou žíni trochu slizkých stop 
a bylo by s podivem, kdyby dělali něco zásadního. a opravdu. z okna do pasu vykloněni usmívají se a kývají na 
dětské asfaltové hlavičky
ve čtvrtek by se leckomu mohlo zdát, že ve vzduchu visí změna. chybalávky. naši milí přátelé stále žijí, dokonce 
spokojeně. s chromejma prohodí tak jednu dvě věty a zase po svých, ke své dvojkolejné žíni stop.
dělat něco zásadního, to pro ně není, to by si pak někdo mohl myslet, že by mohli dělat něco převratného. z toho 
už vůbec nevzešlo nikdy nic dobrého
v pátek to ale přijde. kdo zná dobře naše hrdiny, zaznamená neklid. chromí se houfují, chromí odjíždějí.  
rekreace, rekreace. žíni stop v tom zmatku, ti hrubiáni, dokonale pošlapali. je potřeba ji znovu prošlápnout. ale je 
tu nádherně bez těch chromých. tak tichoučko
chvíle odpočinku od všeho zásadního. po žíni chodit a papučemi pleskat jako princi žabáci
a je tu sobota jak vymalovaná. spokojeností září naši přátelé debil a kretén. jak kohoutci tou rozkoší kokrhají. po 
chromejch ani ťuknutí berle. dvojkolejná žíně stop správně schůdná v obou směrech. nadzemské blaho 
na všechno zásadní zapomenout. na to je vždycky času dost. leda tak hledat okno, ze kterého ještě nikdo 
nevyskočil
a máme to tu. neděle. chromí se vracejí. těch příhod. až z toho našim přátelům jde hlava kolem. no, nebydlí tu 
ostatně sami. to je toho. pár chromejch. ale stejně. ještě že mají svou dvojkolejnou žíni stop. to je jistota.
něco zásadního? fuj! jen polehoučku ignorovat vlezlý křik vítězů.

æZdeněk Vojtěch
Narodil se roku 1958 v Litomyšli, žije v Praze, profesí je lékař-epileptolog. Básně 
publikoval v almanaších Klíčení (Mladá fronta, 1985), Prvovýstupy (Kruh, 1989) 
a Jedním uchem dovnitř (Labyrint, 1997), časopisecky v revue Weles. V roce 2004 
vydal v nakladatelství Petrov básnickou sbírku Dokončený Vojtěch.
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Z jiných tratí

Na úvodní webové stránce Obrácené 
strany měsíce je poetická definice: 
Obrácená strana je místo ležící 
v komunikačním stínu bez možnosti 
spojení s ostatními lidmi. Člověk 
na obrácené straně netouží po 
informacích, názorech, zábavě nebo 
vědeckém úhrnu, touží po prosté 
přítomnosti druhého člověka. Literární 
text je jednou ze vzrušujících možností, 
kterak přinášet lidskou výpověď 
i z obrácené strany. Co přesně název 
vašeho časopisu s nepravidelnou 
periodicitou symbolizuje, od koho 
pochází? Jak časopis vznikl?
Název jsme vymysleli s Honzou 
Balabánem během jednoho 
hospodského večera na jaře roku 2003 
– ten večer jsme se takřka „sřekli“, oba 
ve stejnou chvíli měli jsme chuť hovořit 
o představě, že bychom s tím druhým 
chtěli zkusit dělat časopis, ale spíš 
takový ne-časopis, něco jiného, než 

obvykle… Jednak jsme měli plné zuby 
takového toho literárního provozu, který 
odevšad koukal, jednak jsme pociťovali, 
že to podstatné, kvůli čemu se vlastně 
literární časopis děje, totiž vlastní 
text, krásná báseň, povídka, překlad, 
se stále více odsouvá do pozadí, na 
odvrácenou nebo obrácenou stranu 
a ukazuje se vlastně jako v posledku 
nedůležitý a zbytný, jako by literární život 
už byl dostatečně nastartován a nyní 
mohl jet na volnoběh a samospádem, 
aniž by ještě bylo k tomu bylo třeba 
poezii a prózu psát nebo číst.

Proč jste se rozhodli netisknout 
recenze, glosy, komentáře, kritiky?
Právě proto, že jsme chtěli nechat 
vyniknout a vrátit do centra pozornosti 
onen čistý, „původní“ text. A taky ovšem 
proto, že ve dvou jsme – při své práci – 
nemohli takové věci, jaké zmiňuješ, na 
pořádné úrovni provozovat. 

æNepoztrácíme-li radost a trpělivost
Rozhovor se členem redakce Obrácené strany měsíce, Petrem Hruškou, 
vedla po e-mailu Olga Stehlíková.

Petr Hruška v Paříži, foto Wanda Heinrichová
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Z jiných tratí

Ke komu se měsíc obrací – kdo jsou 
vaši čtenáři, pokud si vybíráte?
Potenciální čtenáři jsou všichni ti, kdo 
se k časopisu nachomýtnou a stojí jim 
ještě za to číst básnický nebo prozaický 
text jako svého druhu zjevení, vynořující 
se náhle z neznáma a zářící svojí 
vnitřní silou bez podpůrných informací, 
pomocných souvislostí a všeho toho 
vercajku, který si už většina lidí ani 
neumí od literatury odmyslet.

Jak běží redakce „literárního časopisu 
vydávaného v Ostravě“- jaké má 
složení, kdo má co na starosti a jak její 
chod financujete?
Brzy jsme pro své záměry získali mého 
bratra Pavla Hrušku, který je na stejné 
vlně a nic jsme mu nemuseli dlouze 
vysvětlovat, stejně jako Ivo Kaletovi, 
který se kromě jiného chopil grafické 
stránky časopisu. To bylo velmi šťastné 
– Ivo z OSM udělal přesně to, co jsme 
chtěli – krásnou sazbu na krásném 
papíře, s pečlivou pozorností k povaze 
textu a zvolenému výtvarnému 
doprovodu. A tak vznikl takový časopis 
– bibliofilie, který vydáváme občas, 
když máme peníze, chuť a texty, o nichž 
se domníváme, že mluví samy za sebe 
a stojí za „dobré čtení“.
 V redakci mluví všichni do všeho. 
Ekonomicky žije časopis obtížně: ze 
sponzorských darů (například tiskárna 
nám účtuje velmi milosrdně) a z výhody, 
že Ivo Kaleta je majitelem grafické firmy, 
takže část časopisu vyrábí vlastně on 
sám. Když je nejhůř, sáhneme do kapsy 
a vylovíme nějakou tisícovku. Stojí nám 
to za to, je to lepší, než se párat s celou 
tou administrativou grantů, které 
nerozumíme, a pak všechno vykazovat 
a být závislý a uctivý a vděčný 
a fungující. A navíc to odpovídá 
takové trochu tajemné povaze tohoto 
ne–časopisu, který vychází, když si o to 
řeknou shromážděné texty a ne termíny, 
k nimž jsme se někomu zavázali. 

Nechceme žádný provoz, to by nás 
okamžitě otrávilo a všechno vzácné 
zabilo. Raději provaz než provoz!
 
Časopis má specifickou „distribuci“ – 
dobří lidé jej ukazují, půjčují, posílají 
dále těm, které by mohl zajímat. A nic 
nestojí. Můžeš k tomu něco říci? 
První tvoje věta platí beze zbytku. Přece 
jen však je možné časopis za třiatřicet 
korun koupit – na třech místech 
v republice. V ostravském knihkupectví 
Akademia na Masarykově náměstí, 
v brněnském knihkupectví Ženíšek 
v pasáži Alfa a v pražském knihkupectví 
Maťa-Aurora na Opletalově ulici. 
A někdy taky příležitostně na různých 
čteních a festivalech.
 Ale je pravda, že časopis se spíš 
podává než prodává. Podává, tak jako 
se podává přátelská ruka třeba někde 
v hospodě…

Nejen distribuce tištěné varianty 
je pozoruhodná. Na internetu jsou 
ke stažení všechna předchozí čísla 
Obrácené strany měsíce v pdf. Není to 
od vás až příliš šlechetné? 
Ve fyzické podobě, na pěkném papíru 
jako svého druhu artefakt časopis 
vychází v nákladu 200 kusů a když 
spočítáš autorské výtisky, povinné 
výtisky atd., tak na distribuci zbývá 
málo. Jistě, časopis chce být trochu 
esoterní, chce vybízet k námaze – 
stojíš–li o mne, najdi si mne. Přece 
jen však máme zájem o to, aby ho 
lidé četli a při našich „distribučních“ 
neschopnostech je nejlepší možnost ta, 
že na www.obracena-strana-mesice.cz 
jsou všechna čísla ke stažení. 
Vycházíme z toho, že i pro internetové 
lovce je čtení vytištěné podoby, byť 
s originálem nesrovnatelné, přece jen 
jiný druh zážitku než lítání očima po 
obrazovce. Ano, chceme, aby OSM byl 
zážitek z četby, se vším, co k tomu patří – 
od získání výtisku až po pořádné písmo.
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Jak vybíráte příspěvky? Dohadujete se 
na redakční radě, přijímáte tipy, nebo 
každý přichází s tím, koho/co objevil? 
Zdá se, že máte kmenové autory.
Každý přichází s texty, které objevil či 
získal a které mu připadají podstatné. 
A pak se dohadujeme, přiřazujeme 
a komponujeme tak, aby číslo drželo 
pohromadě pokud možno ještě 
nějakým vnitřním společným rodem, 

i když v žádném případě nelze hovořit 
o nějakých tematických číslech nebo 
číslech společných autorských okruhů, 
to vůbec ne, s výjimkou jediného čísla, 
které bylo věnováno Petru Kabešovi 
(stálý dík Anně Kareninové!). Ale každý 
text si přece jen říká o svou podobu 
na stránce i o sousedství s jinými texty 
– a to chceme zaslechnout a řídit se 
trochu podle toho. 
 Kmenové autory nemáme. Jen píšící 
přátele, kteří se tím pádem objevují 
v časopise trochu častěji. Kromě 
redaktorů, kteří čas od času chodí 
také s kůží na trh, jsou to třeba Karel 
Šiktanc (ten taky zahajoval vůbec první 
číslo), Ivan Wernisch, Magor, Petr Král, 

Norbert Holub (překládá pro nás z ruské 
poezie), Petr Borkovec, Vít Slíva, Pavel 
Kolmačka, Pavel Řezníček a další.
Ale kromě toho se objevují i autoři další, 
Jan Balabán tu a tam přeloží nějakého 
soudobého amerického básníka a na 
našich stránkách se rovněž debutuje. 
OSM například přineslo vůbec první 
publikované texty Jonáše Hájka, Jana 
Rumiana atd. 

Jaký je poměr 
mezi grafickou 
– výtvarnou 
a literární částí 
časopisu? 
Grafická stránka 
časopisu je pro 
nás velmi, velmi 
důležitá, jak jsem 
již zmiňoval dříve. 
Výtvarně je OSM 
koncipována tak, 
že každé číslo 
patří jednomu 
výtvarníkovi, jehož 
dílo se objeví na 
obálce a další 
reprodukce 
přinášíme uvnitř. 

Skoro nikdy nejde o ilustrace ve 
vlastním smyslu, jen některé obrázky 
jsou texty volněji inspirovány. Tak se 
u nás vystřídali Jiří Surůvka, Zdeněk 
Janošec-Benda, Pavel Šmíd, Hana 
Puchová, Katarína Szányi-Hudečková, 
Marek Pražák, Márius Kotrba, Jan 
Balabán, Šárka Mikesková, Jiří Maška… 
Nyní chystáme novinku – v dalším čísle 
by měly být fotografie Viktora Koláře.

Jak vidíš budoucnost Obrácené strany 
měsíce?
Dobře, nepoztrácíme-li radost a  trpělivost. 
A přispěje-li nám tu a tam někdo. Ale ta 
radost, trpělivost a prachy jsou strašně 
vážné věci, jak se stále ukazuje.

Petr Hruška na čtení v Liberci, foto Nykos
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Co říkáš na almanach Wagon, jak 
soudíš o literárních periodikách na 
internetu obecně - máš k nim důvěru? 
Jsou podle Tebe plnohodnotná 
tištěným, nebo je to stále alternativní 
amatérská záležitost?
Z almanachu Wagon cítím 
sympatickou „zvědavost po literatuře“ 
a redaktorskou ukázněnost, což není tak 
samozřejmé… A je to hrozně podstatné, 
protože vnímání 
internetových 
periodik je 
trochu apriori 
spojováno právě 
s grafomanskou 
bezbřehostí 
a posedlostí psát 
hlava nehlava. 
Nejsem žádný 
internetový surfař, 
ale sám jsem 
se na internetu 
setkal s tolika 
blbostmi, omyly 
a nepravdami, že si 
říkám: internet snad 
může být zničen 
jenom internetem 
– všechno bude 
dostupné všem, ale bude to mít validitu 
ničeho... 
 Cítím, že jako reakce se v tom 
nejistém megaoceánu vytvářejí 
důvěryhodné ostrůvky, spolehlivá místa, 
která přesvědčí, že na ně lze „chodit“. 
Patří mezi ně i několik internetových 
literárních časopisů, které, když jsou 
redakčně dobře opatrovány, dokáží 
být někdy živější a nepředpojatější, než 
časopisy papírové.

Něco o Tobě. Tvůj osobní vklad, 
redakční i autorský? Je to velké 
angažmá?
Je to radostné angažmá. Někdy sice 
náročné na čas – neboť se snažíme 

čísla Obrácené strany měsíce 
připravovat opravdu pečlivě –, ovšem 
tak už to chodí. Ale to spiklenecké 
sezení po hospodách, v nichž 
máme „redakci“, to je sama o sobě 
nepominutelná hodnota. Leccos jsme si 
takhle už řekli i o mnoha jiných věcech, 
které s časopisem bezprostředně 
nesouvisejí. Nezakládají se ostatně 
různé redakce hlavně kvůli tomu?

Jak se cítíš ohledně nové sbírky – 
spokojeně? Píšeš už další?
Křehce, jako vždycky. Všechno na světě 
jako by se mě po dopsání vždycky 
najednou týkalo víc, všeho jako by byla 
ještě větší přesila než jindy. A je tam 
i trochu šťastného pocitu, to ano, a taky 
rozrušení, ale spokojenost to není. Ta se 
ale snad s poezií přímo vylučuje. 
 Další sbírku nepíšu. Nikdy nepíšu 
sbírku. Píšu si. Tu a tam, už zase mne 
to svírá na verše. Ale bude-li z toho 
kdy sbírka, opravdu nikdy nevím. Až 
do chvíle, kdy najednou to, co je 
na papírech napsané, si zase samo 
začne říkat o nějaké příbuznosti, hlásit 
se ke svému rodu. Pak teprve cítím: 

Petr Hruška na čtení v Liberci, foto Nykos
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mohl bych dopsat sbírku. Ta chvíle 
ale nemusí už nikdy nastat, to víme 
oba dobře. A taky neexistuje žádná 
povinnost, že by nastat měla.

Na čem pracuješ coby literární vědec?
Píšu monografii o Karlu Šiktancovi. To je 
velká poezie a velký příběh řeči a slova 
jako takového, protože on začínal psát 
na počátku padesátých let uprostřed 
frází a hesel a básnického záškrtu. Ano, 
dá se říci, že na počátku nebylo slovo. 
Postupně ho musel teprve najít, vydobýt 
z hlušiny, z mlčení, z předepsaného 
blábolu a když ho konečně vyvzdoroval 
a našel, zase mu ho po šedesátém 
osmém na dvacet let zakázali… Řeč 
je jedno z velkých témat Šiktancovy 
poezie vůbec, slovo ohrožované zevnitř 
i zvenčí a tak často nahrazované 
žvaněním. Napořád, snad právě pro 
ty strašné zkušenosti, co všechno se 
s promluvou může stát, zůstává v něm 
hrdá úcta k nalezenému slovu. Báseň, 
říká někde, je lidská řeč, která není 
v lidské moci…

Podařilo se Ti během pedagogické 
praxe zažít úžas nad literárním 
objevem, oslnění bystrým studentem 
nebo zajímavými postřehy z pléna?
Ano, vícekrát. Moje semináře jsou více 
improvizací než předem připraveným 
programem – a v takových situacích se 
každou chvíli vylíhne něco zajímavého. 
Velmi dobrou zkušenost mám například 
se zahraničními bohemisty. Je v nich 
skutečný, vážný zájem a zároveň 
schopnost vidět některé věci z odstupu, 
nezatížené našimi vnímacími stereotypy.

Jaká kniha Tě v poslední době 
potěšila, okouzlila, pobavila, 
povznesla, roztesknila či se Tě jinak 
dotkla?
Psal jsem ji do ankety Lidových novin 
na konci roku – Edvard Munch: Být sám. 
Obrazy, deníky, ohlasy. Vybrali, sestavili 

a komentářem opatřili Otto M. Urban, 
Jarka Vrbová a Tomáš Vrba. Vydalo 
Arbor vitae. Cena 880 korun. Ale stojí 
to za to, konečně důstojné představení 
umělce, bez kterého si české umění – 
a nejen výtvarné – ve dvacátém století 
představuji jako kašičku…
 Nebo třeba Babička Boženy 
Němcové. Vím, že jednou v noci jsme 
se v nějakém hotelovém baru příjemně 
hádali s tebou a se svým bráchou, jestli 
to dílo vůbec za něco stojí. Četl jsem ji 
teď znovu, právě protože jsem ji zařadil 
jako téma semináře, a to vždycky chci, 
aby si všichni, kdo se ho účastní, tu 
konkrétní knihu znovu přečetli. Přečetl 
jsem si ji tedy znovu a zjistil, že to tam 
furt je. Ten hold vyprávění. Ta důvěra 
v to, že když si lidé vyprávějí, když si 
říkají věci, činí svět snesitelnějším, trochu 
víc možným… A svíravě hrůzný osud 
Viktorky, které, všimněme si, jako jediné 
byla právě řeč osudem odejmuta.

Sílí ve mně pocit, nejen na základě Aut 
vjíždějících do lodí, že Tě s přibývajícím 
časem stále více přepadá smutek. Co 
jej způsobuje?
To je na celý rozhovor. Anebo na 
mlčení. Lidi, které kolem poslouchám, 
bývají často smutní z toho, jak se 
kolem zdražuje. Mně je smutno z toho, 
jak se kolem zlevňuje. Jak se důležité 
věci, hudba, osobní setkání, krásná 
nejistota z existence, hovor s dítětem, 
skutečné tajemství…, jak se stávají 
stále nepotřebnějšími nebo řešitelnými 
zdánlivě snadno pomocí různých 
laciných náhražek, které vyvolávající 
iluzi, že vše máme nebo můžeme mít 
nebo nepotřebujeme. 
 Náš nárok na život uprostřed 
drahých věcí se zlevňuje.

Děkuji za psaný rozhovor!
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LITERáRNí ČASOPISy

A2
http://www.tydenika2.cz

A2 vychází od října 2005. S týdenní 
periodicitou poskytuje informace 
o kulturních akcích v regionech ČR 
i v zahraničí, recenze, komentáře ke 
společenskému a politickému dění, 
rozhovory, eseje, poezii a prózu. Každé 
číslo má jedno hlavní kulturní téma, 
k němuž se váže většina uveřejněných 
textů. 

A tempo Revue
http://www.atemporevue.cz

Kulturní revue, která spojuje světy 
kvalitní hudby a psaného slova, 
vstoupila na internet v roce 2007. 
V archivu najdete recenze, pozvánky, 
původní básnickou tvorbu současných 
autorů a také reflexe kulturních 
událostí.

Kulturně literární revue 
Pandora
http://pandora.umlaufoviny.com

Literární revue ve vysoce estetickém 
hávu vzniká převážně v Ústí nad 
Labem. Jednotlivá tematicky laděná 
čísla naditého časopisu (či spíše 
knihy) přicházejí na svět pod vedením 
Kateřiny Toškové. Rozšířený obsah 
Pandory věnované experimentu jsme 
našim čtenářům nabídli ve dvojčísle 
Wagonu III–IV/2007.

Aluze
http://www.aluze.cz

Revue pro literaturu, filozofii a jiné. Od 
r. 2007 se z původně tištěné Aluze stává 
výhradně internetová revue. I nadále 
se však profiluje především jako 
literárně-filozofická revue a přináší texty 
od českých i zahraničních básníků, 
prozaiků, kritiků a teoretiků.

Dobrá adresa
http://www.dobraadresa.cz

Kulturně společenský časopis na 
internetu vychází v barvité grafické 
úpravě jako hutné PDF. Přináší průřez 
kulturou, rozhovory a profily zajímavých 
osobností, výtvarníky představuje 
formou galerií, otiskuje původní texty 
současných českých spisovatelů 
a básníků. V dubnu 2008 vyšlo již 
100. číslo, gratulujeme!

Obrácená strana měsíce
http://www.obracena-strana-mesice.cz

„Obrácená strana měsíce je místo 
ležící v komunikačním stínu bez 
možnosti spojení s ostatními lidmi. 
Člověk na obrácené straně netouží 
po informacích, názorech, zábavě 
nebo vědeckém úhrnu, touží po prosté 
přítomnosti druhého člověka. Literární 
text je jednou ze vzrušujících možností, 
kterak přinášet lidskou výpověď 
i z druhé strany.“ Obrácená strana 
měsíce je literární časopis vydávaný 
v Ostravě dle úradku básníka Petra 
Hrušky a spisovatele Jana Balabána.
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LITERáRNí PORTáLy

Rozrazil on-line
http://www.vetrnemlyny.cz/rozrazil/
online/index.php

Zpravodajsky, aktuálně laděná verze 
tištěného kulturního měsíčníku Rozrazil, 
který vydává brněnské nakladatelství 
Větrné mlýny spolu s divadlem Husa na 
provázku a Centrem experimentálního 
divadla.

Texty
http://www.inext.cz/texty

Texty vycházejí od roku 1996 jako první 
český literární časopis na internetu. 
Jeho tištěná podoba je zpravidla 
čtvrtletně k dostání ve vsetínském 
knihkupectví Malina, které se podílí na 
jeho vydávání. Šéfredaktorem a také 
webmasterem je Pavel Kotrla, jehož 
dílem je rovněž užitečný internetový 
rozcestník Potápěč:  
http://kotrla.com/frogman/

Weles
http://www.welesrevue.cz

Literární revue Weles vychází na papíře 
v pěkné úpravě, velmi často v podobě 
naditých dvojčísel. Jejím těžištěm je 
současná poezie, objevuje se i próza 
nebo překlad. Časopisecký formát 
potvrzují rozhovory nebo recenzní 
rubrika. Webová stránka je zatím spíše 
doplňkem tištěné revue, najdete zde 
však kromě nabídek předplatného 
také ochutnávku v podobě PDF 
dvojčísla 27–28.  
Šéfredaktorem Welesu je Ondřej Slabý.

Sobotecký pravidelný 
lehce avantgardní věstník
http://www.splav.cz

Sdružení Splav! vydává časopis Splav! 
- zpravodaj festivalu českého jazyka 
Šrámkova Sobotka. Vydává také  
měsíčník Plav s překlady ze světové 
literatury (viz také www.svetovka.cz), 
pořádá projekce filmového klubu při  
FF UK a podílí se na dalších akcích.

iLiteratura
http://www.iliteratura.cz

je internetové zpravodajství o literatuře 
z celého světa. Přináší články 
o literatuře z různých jazykových 
oblastí. Jednotlivé rubriky obsahují 
zprávy o knižních novinkách, profily 
autorů a recenze na knihy ze zahraničí 
a nabízejí informace o literárním dění 
v ČR, recenze knih českých autorů 
i překladů literárních textů, které u nás 
vycházejí.

Literárne informačné 
centrum
http://www.litcentrum.sk

LIC se zabývá podporou původní 
literární tvorby na Slovensku i slovenské 
literární tvorby v zahraničí. Podporuje 
a zajišťuje prezentaci slovenské 
literatury na internetu, na veletrzích 
i v klasických médiích, spolupodílí 
se na vydávání původnich textů ve 
slovenštině, iniciuje a podporuje 
překladatelskou činnost apod.
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Portál české literatury
http://www.czechlit.cz

Vícejazyčný webový Portál české 
literatury je určen především 
k propagaci české literatury 
v zahraničí, ale vzhledem k obsahu 
a pravidelnosti aktualizace je 
i vhodnou paralelou k literárním 
periodikům tištěným pro potřebu 
českého čtenáře. Naleznete zde 
informace o nově vycházejících 
knihách, literárních soutěžích, původní 
i převzaté texty, rozhovory s literárními 
osobnostmi aj. 

Alois Nebel
http://www.aloisnebel.com

Narozen ve znamení Vah roku 1948 
ve Frývaldově, dříve Freiwaldau, nyní 
Jeseník. Celý život u dráhy, stejně jako 
jeho příbuzní. Sbírá jízdní řády, pije 
pivo, kouří a občas vidí v mlze to, co jiní 
nevidí. Pracoval jako výpravčí v Bílém 
Potoce, než mu vlaky, projíždějící 
napříč celým stoletím, zatemnily mysl. 
Originální česká komiksová trilogie 
Jaroslava Rudiše a Jaromíra99. 
Vydává nakladatelství Labyrint  
(www.labyrint.net).

Henry Psanec
http://www.fismeister.eu

Stránky brněnského básníka Miroslava 
Fišmeistera, které nedoporučujeme 
arachnofobům a naopak 
doporučujeme všem, které zaujala 
fantaskní poezie potomka dvou 
admirálů a prince jablečných měst.

Básníci před mikrofonem
http://www.basnicipredmikrofonem.com

BPM je projekt zaměřený na propojení 
slova, obrazu a hudby, za kterým stojí 
Lipo (Jonáš Červinka) a Paulie (Pavel 
Harant); oba před časem představili 
své básně ve Wagonu. 
Web svému názvu nezůstává 
nic dlužen – čtěte, prohlížejte 
a poslouchejte. S potěšením 
konstatujeme, že báseň může velmi 
dobře existovat jako hiphop nebo rap.

Jaromír Typlt
http://www.typlt.cz

Obsažný a esteticky kvalitní web 
libereckého básníka. Najdete zde 
ukázky z tvorby, pozvánky na kulturní 
akce a také odkazy na další zajímavá 
místa. Nenechte si ujít rubriku MP3 
– jednou z výrazných kvalit J. Typlta 
je přednes, který zde má často 
formu scénického čtení s hudebním 
podkresem.

BLOGy A OSOBNí STRáNKy
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Lipár
http://lipar.blogspot.com

Multimediální blog, kulturní servis 
a zdroj pravidelných informací 
o aktuálním literárním dění po celé 
České republice z pera básníka 
a publicisty Ondřeje Lipára.

Michal Bystrov
http://www.michalbystrov.cz

Vše, co jste chtěli vědět o osobě, 
hudbě a slově Michala Bystrova 
a nebáli jste se kliknout.

Malý čtenář
http://malyctenar.bloguje.cz

Obávaný blog neústupného 
pronásledovatele mizerných překladů, 
odflinknuté práce editorů a jiného 
šlendriánu v českých literárních 
bahništích. Kromě nálože cizelovaného 
sarkasmu vás zde čekají komentáře 
aktuálních událostí v literatuře české 
i světové. Své břitké soudy je autor 
připraven vždy promptně doložit, 
i proto se blog vyznačuje košatými 
odkazy v každém jednotlivém článku.

Šedá volavka
http://hajku.blackhost.cz

Stránky neortodoxního “českého 
hajku” provozují básníci Roman Szpuk 
a Iva Košatková. Kromě autorských 
textů posbíraných od mnoha českých 
a slovenských autorů zde můžete 
navštívit fotogalerii a shlédnout 
i několik prvních videosekvencí. 
Najdete zde také pokusy o překlady.

Šumařův sumář
http://sumar.bloguje.cz

Převážně na kulturu zaměřený blog 
nabízí literární a hudební recenze, 
zákulisní postřehy a peprné komentáře 
aktuálního kulturního dění. Pro 
zájemce i trochu koření z barvitého 
života samotného blogujícího Šumaře.
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Den poezie
http://www.volny.cz/denpoezie

Festival poezie po celé Ceské 
republice. Během necelých tří týdnů 
pořádají školy, knihovny, univerzity, 
literární skupiny i jednotlivci řadu 
nejrozmanitých programů s básnickou 
tématikou.

Měsíc autorského čtení
http://www.autorskecteni.cz

Měsíc autorského čtení je největším 
českým literárním festivalem, který 
pořádá od roku 2000 nakladatelství 
a agentura Větrné mlýny  
(www.vetrnemlyny.cz). Akce vždy 
probíhá v době letních prázdnin 
od 1. do 31. července v prostorách 
brněnského Divadla Husa na provázku 
(Zelný trh 9).
Večery Měsíce autorského čtení lze 
sledovat i on–line na výše uvedené 
webové stránce.

Prague writeŕ s festival
http://www.pwf.cz

Festival spisovatelů Praha se poprvé 
konal v květnu 1991 ve Valdštejnském 
paláci jako setkání dvaceti českých 
spisovatelů, kteří stáli v opozici proti 
komunistickému režimu. Těžištěm 
dnešního festivalu jsou autorská čtení 
a další literární setkání.

LiStOVáNí
http://www.listovani.cz

Projekt scénického čtení LiStOVáNí 
představuje každý měsíc nový titul 
a v zhruba hodinovém divadelním 
představení s rekvizitami, kostýmy, 
hudbou, začátkem a koncem se snaží 
se diváky dostat k tomu, co tu bylo 
první – ke knize.

Slova bez hranic
http://www.slovabezhranic.net

Podzimní mezinárodní festival poezie, 
který se odehrává v kavárnách 
a klubech Olomouce.

LITERáRNí FESTIVALy
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LiTerra
http://www.literra.cz

Literární server LiTerra vznikl v roce 
2003. Nabízí volné možnosti registrace 
a publikování děl v kategoriích poezie, 
próza, multimédia a dalších. LiTerra 
patří k serverům vzhledově střízlivějším, 
její výhodou je snadná orientace 
v jednotlivých rubrikách.

TOTální E Magazín
http://www.totem.cz

Totem je internetový kulturní magazín 
a zároveň prostor pro všechny, kteří 
chtějí veřejně prezentovat svá literární, 
vizuální nebo audiovizuální díla všech 
žánrů. Jeho součástí je také redigovaný 
časopis. V době vysokoškolského 
akademického roku (přibližně 
říjen-červen) pořádá Totem večery 
autorského čtení a kombinované 
večery hudby, divadla a slova. 
Informace o nich najdete na výše 
uvedeném webu.

Písmák
http://www.pismak.cz

Písmák oslavil v březnu 2007 10 let 
své existence, patří k nejznámějším 
literárním serverům v České republice 
s tisíci registrovaných uživatelů. Je to 
také server s výrazným podílem 
slovensky psané tvorby. V roce 2005 
se generálním partnerem serveru stala 
Literární akademie (Soukromá vysoká 
škola Josefa Škvoreckého). V dubnu 
2008 vyšlo první číslo písmáckého 
časopisu Bezvedení  
(http://bezvedeni.pismak.cz).

LITERáRNí SERVERy
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Vrh křídel, Antologie 
české poezie (nejen) 
20. století
http://www.sweb.cz/antologie

Petr Fabian, Vratislav Färber a Michal 
Jareš ve svém ojedinělém projektu 
představují básnické texty autorů, kteří 
ponejvíce spadají do 20. století. Autoři 
projektu přiznávají nutně subjektivní 
výběr i dosavadní rozpracovanost své 
antologie. Díky internetové přístupnosti 
a aktuálnímu rozsahu však soubor 
již dnes představuje cenný studijní 
a přehledový materiál.

Fra
http://www.fra.cz

Pražské knihkupectví a kavárna sídlící 
v blízkosti dopravního uzlu I. P. Pavlova 
je výspou nakladatelství Fra. Pravidelně 
se zde pořádají večery autorského 
čtení, obsluha je milá a jako bonus 
vám tu nabídnou množství variant 
kultovních notýsků Moleskine.

Webarchiv – archiv 
českého webu
http://www.webarchiv.cz

WebArchiv je digitální archiv „českých“ 
webových zdrojů, které jsou zde 
shromažďovány za účelem jejich 
dlouhodobého uchování. Ochranu 
a uchování těchto dokumentů zajišťuje 
od roku 2000 Národní knihovna ČR 
ve spolupráci s Moravskou zemskou 
knihovnou a Ústavem výpočetní 
techniky Masarykovy univerzity. Pro 
archivaci webu jsou využívány nástroje 
vyvinuté organizací Internet Archive, 
resp. konsorciem IIPC (International 
Internet Preservation Consortium). Od 
roku 2007 je členem IIPC i WebArchiv.

Knihovnička.cz
http://www.knihovnicka.cz

Nakladatelství TRIBUN nabízí 
nezavedeným mladým autorům 
i dalším zájemcům o vydání knihy edici 
s názvem Knihovnička.

ANTOLOGIE A ARCHíVy

NAKLADATELé A KNIHKUPCI
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