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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá profilem literárního časopisu zaměřujícího se na 

poezii Psí víno a jeho proměnami v čase, a to v období od jeho založení (v roce 1997) 

až do ukončení vydávání jeho tištěné podoby. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. 

V první části shrnuje literární a společenský kontext období ve kterém časopis vznikal 

a následně se vyvíjel. Druhá část se již věnuje samotnému periodiku, jehož vývoj 

popisuje podle jednotlivých osobností, jež se střídaly v jeho vedení, konkrétně jsou to 

Jaroslav Kovanda, Petr Štengl, Ondřej Buddeus, Ondřej Hanus a Olga Pek. K analýze 

je v práci vybráno dle záměru – pod různými šéfredaktory celkem osm čísel, která jsou 

hodnocena podle pěti kritérií – Úvodní slovo/Editorial, Rubriky, Autorský okruh, 

Zaměření poezie a Grafická úprava. U každého z šéfredaktorů je navíc připojen jeho 

krátký profil, popisující jeho literární kariéru. Práce pracuje s premisou, že na vývoj 

časopisu mají hlavní vliv především právě postavy šéfredaktorů a také literární a 

společenský dobový kontext. Obě tyto premisy se v závěru práce potvrzují – časopis 

s vlivem vedoucích postav a historického období zásadně mění svoji podobu. Práce je 

mimo hlavní část doplněna přílohami, z nichž dvě jsou rozhovory se dvěma bývalými 

šéfredaktory, konkrétně Olgou Pek a Ondřejem Buddeusem. 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis follows up on the profile of a literary magazine which focuses 

on poetry Psí víno and its transformation over time, specifically in the period from its 

foundation (in the year 1997) until the termination of its printed version. The thesis is 

divided into two main parts. The first part summarizes the literary and social context of 

the period of the magazine’s foundation and its development. The second part of the 

thesis focuses on the magazine itself, describing its development with a focus on the 

figures that rotated in its charge – specifically Jaroslav Kovanda, Petr Štengl, Ondřej 

Buddeus, Ondřej Hanus, and Olga Pek. For the analysis, the thesis chooses eight issues 

of the magazines on a random basis. The issues are then judged by five distinct criteria 

– Editorials, Sections, Circle of Authors, Focus of the Poetry, and Graphic Design. 

Besides, the thesis offers a profile of every editor in chief with a focus on his literary 



 
 

career. The thesis works with the premise that the editors in chief and the social context 

are the main influences that affect the magazines' development. Both of these premises 

are found valid in the conclusion of the thesis – the changes of magazines features are 

highly influenced by the leading figures and the historical period. The thesis is 

supplemented by multiple attachments, two of them are interviews with two of the 

former editors in chief – Ondřej Buddeus and Olga Pek. 

 

 

Klíčová slova 

Časopis, Psí víno, poezie, literatura, Jaroslav Kovanda, básně 

 

 

Keywords 

Magazine, Psi vino, poetry, literature, Jaroslav Kovanda, poems 

 

 

Title/název práce 

Magazine profile: Psi vino and its changes over time 

 

!  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své bakalářské práce panu doc. Mgr. Radku 

Malému, Ph.D., za trpělivost a opětovnou pomoc při zpracování mé práce. 

 

  



 
 

 

Obsah 
ÚVOD ....................................................................................................................................................................... 9 
1. STRUČNÁ HISTORIE LITERÁRNÍCH ČASOPISŮ OD DEVADESÁTÝCH LET PO SOUČASNOST10 
1.1. DEVADESÁTÁ LÉTA ............................................................................................................................ 10 
1.2. LITERÁRNÍ ČASOPISY NA PŘELOMU TISÍCILETÍ ......................................................................... 15 
1.3. MEDIÁLNÍ ZMĚNA ............................................................................................................................... 21 
2. PSÍ VÍNO ...................................................................................................................................................... 23 
2.1. ŠÉFREDAKTOŘI A JEJICH VLIV NA UTVÁŘENÍ PODOBY ČASOPISU ...................................... 24 
2.1.1. ŠÉFREDAKTOR JAROSLAV KOVANDA ........................................................................................... 24 
2.1.1.1. ČÍSLO 1/1997 ...................................................................................................................................... 25 
2.1.1.2. ČÍSLO 2/1997 ...................................................................................................................................... 29 
2.1.1.3. ČÍSLO 7/1998 ...................................................................................................................................... 34 
2.1.1.4. ČÍSLO 29/2004 .................................................................................................................................... 38 
2.1.1.5. PROFIL ŠÉFREDAKTORA ............................................................................................................... 42 
2.1.2. ŠÉFREDAKTOR PETR ŠTENGL .......................................................................................................... 44 
2.1.2.1. ČÍSLO 52/2010 .................................................................................................................................... 44 
2.1.2.2. PROFIL ŠÉFREDAKTORA ............................................................................................................... 49 
2.1.3. ŠÉFREDAKTOR ONDŘEJ BUDDEUS ................................................................................................. 50 
2.1.3.1. ČÍSLO 61/2012 .................................................................................................................................... 50 
2.1.3.2. PROFIL ŠÉFREDAKTORA ............................................................................................................... 55 
2.1.4. ŠÉFREDAKTOR ONDŘEJ HANUS ...................................................................................................... 56 
2.1.4.1. ČÍSLO 70/2014 .................................................................................................................................... 57 
2.1.4.2. PROFIL ............................................................................................................................................... 61 
2.1.5. ŠÉFREDAKTORKA OLGA PEK ........................................................................................................... 63 
2.1.5.1. ČÍSLO 74/2015 .................................................................................................................................... 63 
2.1.5.2. PROFIL ............................................................................................................................................... 68 
2.1.6. PŘECHOD DO DIGITÁLNÍ PODOBY .................................................................................................. 68 
2.1.7. SHRNUTÍ PROMĚN ČASOPISU ........................................................................................................... 69 
ZÁVĚR ................................................................................................................................................................... 72 
SUMMARY ............................................................................................................................................................ 73 
POUŽITÁ LITERATURA ..................................................................................................................................... 74 
TIŠTĚNÉ ZDROJE ................................................................................................................................................ 74 
ELEKTRONICKÉ ZDROJE .................................................................................................................................. 75 
SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................................................ 84 
PŘÍLOHY ............................................................................................................................................................... 85 
 



 
 

9 

 

Úvod 
Psí víno je literární periodikum zaměřující se především na současnou českou poezii. 

Aktuálně se časopis označuje podnázvem „Kurátorská platforma pro současnou poezii“ a 

členové redakce se tedy označují ne jako redaktoři, ale jako kurátoři. Vznik časopisu je datován 

ke konci devadesátých let dvacátého století a jeho zakladatelé odkazují, jak už je patrné z názvu, 

na periodikum z let šedesátých – Divoké víno. Autorka této bakalářské práce si vybrala toto 

téma z toho důvodu, že se jedná o časopis primárně se zaměřující na poezii současnou, která je 

autorce velmi blízká.  

 

První, teoretická část, této práce se věnuje historii literárních časopisů od devadesátých 

let dvacátého století až po současnost. V této části vychází autorka především 

z literárněhistorických titulů a oficiálních internetových zdrojů jednotlivých periodik. Autorka 

považuje za významné popsat ostatní literární periodika v období vzniku Psího vína, a to právě 

proto, že je díky tomu patrnější kontrast mezi „serióznějšími“ periodiky a Psím vínem, 

označujícím se v současnosti za kurátorskou platformu.  

 

Další část bakalářské práce je věnována samotnému Psímu vínu. V teoretické části je 

popsán vznik a vývoj časopisu, dále pak autorka rozdělila vývoj periodika podle jednotlivých 

šéfredaktorů, pod jejichž vedením se Psí víno proměňovalo jak obsahově, tak i graficky. Pro 

analýzu této proměny si autorka vybrala dle záměru náhodně jedno číslo od každého 

šéfredaktora a rozdělila ho podle pěti základních kritérií– editorial/úvodní slovo, rubriky, 

autorský okruh, zaměření poezie a grafická podoba.  

 

Autorka se mírně odchýlila od teze této bakalářské práce tím, že se rozhodla svoji analýzu 

ukončit šéfredaktorkou posledního tištěného čísla – Olgou Pek. Toto rozhodnutí pramenilo 

z toho, že časopis po jejím období přešel do digitální a těžko uchopitelné podoby, která by pro 

účely analýzy nebyla nijak přínosná.  

 

Cílem této bakalářské práce je tedy zmapovat vývoj a proměnu časopisu Psí víno v jeho 

tištěné podobě.  
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1.  Stručná historie literárních časopisů od 

devadesátých let po současnost 

1.1. Devadesátá léta 
Po listopadu 1989 vznikalo v českém literárním prostředí velké množství 

literárních a kulturních časopisů a revue. Jak se zmiňuje Jiří Zizler,1 bylo 

množství až neúměrné ke kapacitě české kultury a brzy po vzniku naráželo na 

překážky, jakými byly například nemožnost finanční soběstačnosti a závislost 

na nevystačujících státních dotacích. Dalším z problémů byla i nízká míra 

komunikace napříč časopiseckým spektrem. Porevoluční období nepřineslo 

pouze vznik nových literárních časopisů. Na rozdíl od některých, které rok po 

revoluci zcela ukončily svoji činnost (Literární měsíčník, Tvorba), získala část 

periodik novou podobu, příkladem je proměna Kmene v Tvar. Dalším 

společenská změna přinesla po delší pauze možnost nového začátku (Literární 

noviny, Přítomnost).2 

Počátkem devadesátých let se opět na literární scéně po více než dvaceti 

letech objevily Literární noviny (1990), ze začátku vycházely jako příloha 

Lidových novin, následně od roku 1992 samostatně. Časopis vedl mezi lety 1990 

a 1999 Vladimír Karfík, který se snažil navázat na odkaz původního 

stejnojmenného časopisu ze šedesátých let.  

Mezi přispěvatele do Literárních novin patřilo mnoho autorů z generace 

takzvaných „osmašedesátníků“, spolupracovníků Literárních novin z 

šedesátých let. Samozřejmě se ale v časopise objevovali i autoři mladší generace. 

 
1 HRUŠKA, Petr, ed. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v 

interpretacích. Praha: Academia, 2008, str. 29. ISBN 978-80-200-1630-0. 

2 POLÁČEK, Jiří. Literární časopisy 20. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1997, str. 14. 

Tematická jednotka pro střední školy (CERM). ISBN 80-7204-056-1. Dostupné také z: http://kramerius-

vs.nkp.cz/view/uuid:65b99ce0-8e5e-11e3-bd09-005056827e51?page=uuid:365251a0-a1f9-11e3-ad99-

001018b5eb5c 
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Periodikum se postupně profilovalo do podoby listu, který mimo oblast literatury 

a umění zasahoval více a více do politických a společenských témat. Čím dál 

více sklouzávalo k aktuálnímu dění a zvyšoval počet komentářů a dalších 

publicistických útvarů.3 I neopomenutelní kmenoví autoři jako třeba Ludvík 

Vaculík se věnovali těžkým společenským tématům, jako byl například trest 

smrti, či slovenská otázka aj. Týdeník se politice nevyhýbal, ideově se hlásil 

k názorům Václava Havla, o čemž svědčilo i vydávání všech jeho významných 

projevů.4 

Nové Literární noviny nejsou jediným periodikem, které v českém 

prostředí navazuje na tradici původního stejnojmenného časopisu. Do Prahy se 

roku 1989 také vrací dvouměsíčník Listy, který založil roku 1971 v Římě Jiří 

Pelikán. Oba časopisy se ale v tuzemském prostředí rozcházejí, Listy zůstávají 

měsíčníkem, zatímco Literární noviny vychází s týdenní periodicitou. Nadále 

tedy existují dvě na sobě nezávislá periodika hlásící se k odkazu původních 

Literárních novin.5 

V červnu 1990 byl znovuvzkříšen také časopis Přítomnost, tentokrát 

v novinovém formátu a jako měsíčník, a to pod vedením Petra Pitharta.6 Časopis 

na rozdíl od Literárních novin vychází zpočátku samostatně, v roce 1994 se ale 

stává samotným Literárním novinám přílohou, vychází každou první středu 

v měsíci. Podobně jako u periodik navazujících na tradici původních Literárních 

novin i na Peroutkovu původní Přítomnost navazují v devadesátých letech hned 

dvě periodika. Mimo Pithartův list je Martinem Janem Stránským založen 

měsíčník Nová Přítomnost, která začne později nabízet i anglickou verzi The 

 
3  ŠTOLBA, Jan. Pohled do historie: Literární noviny vycházejí 90 let. In: Mediaguru [online]. Praha: 

PHD, © 2021 PHD, a.s., 23. 3. 2017 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/03/pohled-do-historie-literarni-noviny-vychazeji-90-let/ 

4 HRUŠKA, Petr, ed. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v 

interpretacích. Praha: Academia, 2008, str. 29–30. ISBN 978-80-200-1630-0. 

5 ŠTOLBA, Jan. Pohled do historie: Literární noviny vycházejí 90 let. In: Mediaguru [online]. Praha: 

PHD, © 2021 PHD, a.s., 23. 3. 2017 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/03/pohled-do-historie-literarni-noviny-vychazeji-90-let/ 

6 Přítomnost: O nás [online]. Praha: Nadační fond M. J. Stránského, [2012] [cit. 2020-04-05]. ISSN 

2570-9275. Dostupné z: https://www.pritomnost.cz/o-nas/ 
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New Presence. Oba časopisy se postupně během druhé poloviny devadesátých 

let sbližují a na rozdíl od Listů a Literárních novin dojde k jejich sloučení do 

revue Přítomnost v roce 2000. 

Časopis Tvar vznikl v roce 1990 transformací z týdeníku Kmen, mezi lety 

1990–1993 nadále vycházel s týdenní periodicitou. Na rozdíl od Literárních 

novin se Tvar politice spíše vyhýbal. Šéfredaktor Michael Třeštík se zaměřoval 

na českou literaturu a kulturu v rámci širokého celku s určitým nadhledem a 

odstupem od nové politické situace. Názory, které se dostávaly do popředí, se 

zabývaly otázkou postmodernismu. Velmi časté byly ankety, které měly za cíl 

provokovat diskuse a projevy literárního života.7 

Na počátku devadesátých let se také objevily literární časopisy, které na 

literární scéně dlouhou dobu nevydržely. Jedním z nich byly Iniciály, tento 

časopis byl připravován už od osmdesátých let Svazem československých 

spisovatelů s premisou časopisu mladých autorů. První číslo vyšlo v roce 1990 

a poslední o čtyři roky později, tedy v roce 1994.8 Mezi časopisy s podobným 

osudem pařil také například brněnský ROK (1990–1993), který navazoval na 

tradici Hosta do Domu.  

Brněnská revue Host vycházela od roku 1985 jako samizdat, její tradice 

ovšem v samizdatu nevznikla. Současný Host samozřejmě svůj původ váže na 

původní revue z dvacátých let, kolem které působila skupina Devětsil a brněnský 

literární časopis Host do domu z let padesátých a šedesátých. Na samizdatovou 

verzi ovšem legalizované revue navazuje přímo.  

Oficiálně nechal Host zaregistrovat jako dvouměsíčník Dušan Skála v roce 

1990. Revue do roku 1995 vedl literární kritik Igor Fic.9 Pod jeho vedením se 

věnovala profilům autorů a hnutí, velká část byla věnována také poezii. Kritika, 

která byla tak příznačnou pro původní samizdat, byla z počátku pouze okrajovou 

 
7 HRUŠKA, Petr, ed. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v 

interpretacích. Praha: Academia, 2008, str. 30. ISBN 978-80-200-1630-0. 

8 HRUŠKA, Petr, ed. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v 

interpretacích. Praha: Academia, 2008, str. 32. ISBN 978-80-200-1630-0. 

9 Literární časopis Host v proudu času. In: Topzine [online]. Praha: CzechNetMedia, ©2021, 18. 9. 

2010 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: https://www.topzine.cz/literarni-casopis-host-v-proudu-casu 
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záležitostí. Další obsahovou stránku tvořily překlady zahraničních teorií a 

esejistiky.10 Kolem časopisu se začíná pohybovat také Martin Josef Stöhr, 

pozdější spoluzakladatel Psího vína.11 

V roce 1990 taktéž vychází čtrnácté, první nesamizdatové, číslo časopisu 

Revolver Revue. O rok později vychází patnácté číslo, s nímž se šéfredaktorem 

stává Jáchym Topol, který stál v roce 1985 u zrodu časopisu v samizdatu, tehdy 

ještě pod názvem Jednou nohou.12 Revolver Revue se zaměřovala hlavně na 

literaturu a výtvarné umění, obsah často tvořily ukázky tvorby autorů 

provokující alternativní kultury.13 

Mezi další časopisy, které se hned po revoluci ze samizdatu přeměnily na 

oficiální periodika, patří Kritický sborník, který v roce 1990 začal vycházet 

s podtitulem Revue pro literaturu, umění a filozofii. Až do roku 1993 byl 

šéfredaktorem Jan Lopatka.  Po Lopatkově úmrtí v roce 1993 se vedení ujal jeho 

zástupce Karel Palek. Jednalo se o revue, jež se zaměřovala na náročnou, 

osobnostně vyhraněnou a často i filozoficky inspirovanou kritiku.14 

Neopominutelnou součástí české literárněčasopisecké scény devadesátých 

let jsou periodika zaměřující se na poezii. Na tato periodika stejně jako na poezii 

obecně v té době působí mnoho nových nebo znovuobjevených směrů. Časopisy 

 
10 HRUŠKA, Petr, ed. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v 

interpretacích. Praha: Academia, 2008, str. 31. ISBN 978-80-200-1630-0. 

11 O nás. In: Časopis HOST [online]. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, © 2020 [cit. 2020-

11-12]. Dostupné z: https://casopishost.cz/o-nas 

12 O RR: About. In: Revolver Revue [online]. Praha: Revolver Revue, ©2021, 2017 [cit. 2021-04-17]. 

Dostupné z: https://revolverrevue.cz/about 

13 HRUŠKA, Petr, ed. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v 

interpretacích. Praha: Academia, 2008, str. 31. ISBN 978-80-200-1630-0. 

14 ZELINSKÝ, Miroslav. KRITICKÝ SBORNÍK. In: Slovník české literatury po roce 1945 [online]. 

Praha: Ústavu pro českou literaturu AV ČR, 2008, 2002, na web přidáno: 31. 12. 2008 © 2006–2008 [cit. 

2020-04-05]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=124 
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se navíc diferencují také regionálně, vychází nejen v Praze, ale také v Brně, ve 

Zlíně, v Olomouci nebo v Ostravě.15 

Platformou pro surrealistické básníky se stala revue Analogon. První číslo 

Analogonu vyšlo již v roce 1969, kdy ho založil Václav Effenberger. Na druhé 

číslo si časopis ovšem musel počkat až do roku 1990, kdy byl obnoven 

z iniciativy Surrealistické skupiny v Československu.16 Analogon z počátku 

vydávalo nakladatelství Lidové noviny, od čísla 20 ho převzalo Sdružení 

Analogonu ve spolupráci s nakladatelstvím Kozoroh. Od svého založení kladl 

Analogon důraz na surrealismus a propojení mezi vědou a uměním.17 Zde je 

nutné poznamenat, že se časopis nezaměřuje pouze na poezii, jedná se o 

mnohožánrové periodikum, které ovšem poezii dává významný prostor. 

Revue Souvislosti vzniklo rovněž roku 1990, zpočátku vydávané 

nakladatelstvím Zvon, později se v jeho vydávání vystřídalo několik sdružení. 

Jedná se o křesťanský časopis, který se od svého počátku zaobíral filozofickými 

a literárněhistorickými studiemi. Nelze tedy říct, že by šlo o časopis mířící 

k poezii v celé své šířce, periodikum bylo obecně velmi žánrově různorodé. 

Poezie a kritické statě poezií se zabývající ale tvořily nemalou část jeho 

obsahu.18 

Pro nezavedenou poezii se objevila například Poetická revue Obratník, 

kterou měl na starost Jakub Zahradník a později i Jiří Flaišman. Významné byly 

i časopisecké tendence na Moravě. Zde stojí za zmínku časopis Weles, který byl 

založen roku 1996 Vojtěchem Kučerou a Bogdanem Trojakem a stal se tak 

 
15 LEHÁR, Jan, Alexandr STICH, Jaroslava JANÁČKOVÁ a Jiří HOLÝ. ČESKÁ LITERATURA: od 

počátků k dnešku. 2. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-308-8. 

16 Co je Analogon. In: Analogon: Surrealismus – Psychoanalýza – Antropologie – Příčné vědy [online]. 

Praha: Sdružení Analogonu [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://www.analogon.cz/co-je-analogon 

17 SVOBODA, Richard a Veronika KOŠNAROVÁ. ANALOGON. In: Slovník české literatury po roce 

1945 [online]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, © ÚČL AV ČR, inSophy, Studio Vémola, 2006-

2008, 29. 1. 2010 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=63&hl=analogon+ 

18 ZELINSKÝ, Miroslav a Veronika KOŠNAROVÁ. Souvislosti. In: Slovník české literatury po roce 

1945 [online]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, © ÚČL AV ČR, inSophy, Studio Vémola, 2006-

2008, 26. 3. 2010 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=261 
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pokračováním ostravského Modrého květu. Hlavní okruh autorů, kteří se ve 

Welesu objevovali, byli mladí autoři narození převážně v šedesátých a 

sedmdesátých letech dvacátého století. Následně v roce 1997 vznikl ve Zlíně 

časopis pro současnou poezii Psí víno, jehož zakladatel Jaroslav Kovanda se 

hlásil k Divokému vínu z konce šedesátých let. Časopis se soustředil na 

nejmladší generaci začínajících básníků. 19 Psím vínem se práce bude zabývat 

podrobně v praktické části.  

1.2. Literární časopisy na přelomu tisíciletí 
Česká scéna literárních periodik nového milénia je charakterizována 

v knize V souřadnicích mnohosti takto: „Počátek nového milénia lze 

charakterizovat jako etapu překonávání apolitičnosti, k níž se česká literatura 

mnohdy uchylovala v devadesátých letech, a jako období pozvolného návratu 

politických témat a postojů do literární komunikace.“20  

Literární časopisy se skutečně začínají politizovat, po roce 2010 v naprosté 

většině převládá obsah společensko-kulturní nad literárně-vědeckým. V jiných 

ohledech ovšem časopisecká scéna stagnuje. V posledním desetiletí se 

neobjevuje téměř žádné nové periodikum zaměřující se na literaturu a 

s výjimkou Literárních novin ani žádné nezaniká. Časopisy se totiž opírají o 

vládní granty, které umožňují celé scéně bez ohledu na vývoj ve zbytku tištěných 

médií zůstat poměrně stabilní.21 

Literární noviny, jež se ještě v porevolučním období jevily jako klíčové 

literární médium, se po roce 2000 začaly postupně zmítat v nejistotách a 

procházely výraznou názorovou proměnou. Již během devadesátých let se začal 

 
19 HRUŠKA, Petr, ed. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v 

interpretacích. Praha: Academia, 2008, str. 44-45. ISBN 978-80-200-1630-0 

20 FIALOVÁ, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století 

v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014, str. 13. Literární řada. ISBN 978-80-200-2410-7. 

21 JETMAR, Jakub. Svět literárních časopisů je stabilní. A hladový. Médiář [online]. Praha: News 

Media, © News Media 2011-2021, 15. 12. 2020 [cit. 2021-04-09]. ISSN 1804-7238. Dostupné z: 

https://www.mediar.cz/svet-literarnich-casopisu-je-stabilni-a-hladovy/ 
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zájem společnosti o literaturu přesouvat spíše na druhou kolej a tato situace se 

promítla i v Literárních novinách. Periodikum se začalo více profilovat jako širší 

kulturně-společenský list a stránky začaly plnit komentáře a články věnující se 

politice, mezinárodnímu dění nebo sociálním problémům ve společnosti.22 

Tento rozpor mezi literárním a širším zaměřením vyústil nástupem Jakuba 

Patočky do pozice šéfredaktora v roce 1999. Ten učinil rozhodnutí, že se 

periodikum stane publikační platformou politických komentátorů. Patočka jako 

příznivec ekologických témat proměnil periodikum ve velmi politicky zaměřené 

a novinám začalo silně ubývat publikum.23 

Když v roce 2009 přešla vydavatelská práva na společnost Litmedia, 

opustila list většina redakce. Učinila tak na protest proti novému vydavateli 

Miroslavu Pavlovi a okruhu lidí, které do listu přivedl. Redakci se nelíbila jejich 

minulost spojovaná s komunistickými tajnými službami, skutečnost, proti které 

se Pavel ohrazoval i před soudem. Podle odchozích redaktorů „Miroslav Pavel i 

lidé kolem něj celou svou osobní historií naprosto odporují étosu Literárních 

novin“.24 

V následujících letech se noviny vrátily k zaměření společenského 

periodika, nabízely názory na aktuální témata, rozhovory a další rozsáhlé články. 

Ve stejném období byl také spuštěn web www.literarky.cz, který začal obsah 

nabízet online.25 Novinám se ekonomické soběstačnosti podařilo pod 

 
22   ŠTOLBA, Jan. Pohled do historie: Literární noviny vycházejí 90 let. In: Mediaguru [online]. Praha: 

PHD, © 2021 PHD, a.s., 23. 3. 2017 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/03/pohled-do-historie-literarni-noviny-vychazeji-90-let/ 

23   ŠTOLBA, Jan. Pohled do historie: Literární noviny vycházejí 90 let. In: Mediaguru [online]. Praha: 

PHD, © 2021 PHD, a.s., 23. 3. 2017 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/03/pohled-do-historie-literarni-noviny-vychazeji-90-let/ 

24 AUST, Ondřej. Umělcům i redakci Literárek vadí nový vlastník listu. In: Lidovky.cz [online]. Praha: 

MAFRA, © 2021, 18. 8. 2009 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: 

https://www.lidovky.cz/byznys/media/umelcum-i-redakci-literarek-vadi-novy-vlastnik-

listu.A090518_201238_ln-media_aus 

25 ŠTOLBA, Jan. Pohled do historie: Literární noviny vycházejí 90 let. In: Mediaguru [online]. Praha: 

PHD, © 2021 PHD, a.s., 23. 3. 2017 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/03/pohled-do-historie-literarni-noviny-vychazeji-90-let/ 
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vlastnictvím Litmedie dosáhnout až v roce 2019. Hned o rok později ovšem 

vydavatel Miroslav Pavel oznámil, že bude vydávání Literárních novin 

pozastaveno. Důvodem byla nastupující pandemie koronaviru, která negativně 

ovlivnila množství inzerce.26 Poslední číslo, které vyšlo, bylo číslo šesté 

v květnu 2020. 27 Webové stránky Literárních novin i nadále fungují. 

Dva následovníci původní prvorepublikové revue Přítomnost s počátkem 

nového milénia dokončili proces sloučení redakcí. Vydavatelem se stal Martin 

Jan Stránský z Nové Přítomnosti, časopis ve své české verzi adjektivum odhodil 

a vrátil se k původnímu titulu. Anglická verze časopisu si však pro zachování 

značky u zahraničního publika ponechala název The New Presence. Do roku 

2001 byl časopis mediálním partnerem konferencí Forum 2000. V časopisu 

během let publikovala řada osobností jako Jacques Rupnik, britský historik 

Timothy Garton Ash, nebo Adam Michnik, šéfredaktor polského deníku Gazeta 

wyborcza. Od roku 2012 se činnost Přítomnosti přesunula na web a online verzi 

doplňují pouze tištěné čtvrtletníky nabízející výběr článků za určité období. 

Časopis nadále vede Martin Jan Stránský.28 

Časopis Tvar převzal po Luboru Kasalovi v roce 2000 Ondřej Horák. Jeho 

hlavním záměrem bylo zbavit časopis těžkopádnosti, která nabrala na síle během 

devadesátých let. V tomto období se totiž v časopisu objevovaly konferenční 

příspěvky a podkladové studie pro Dějiny české literatury 1945-1989. Redakce 

pod vedením nového šéfredaktora pozměnila strukturu časopisu, a to hlavně tím, 

že přidala více odlehčených rubrik. Snížila se akademičnost časopisu, objevily 

se nové segmenty recenzující nově vydanou literaturu. Nová podoba se stala 

spíše kontroverzní, kritikům se nelíbila nízká aktuálnost obsahu. V Tvaru se 

 
26 VOJTĚCHOVÁ, Martina. Literární noviny pozastavují vycházení na neurčitou dobu. 

In: MediaGuru [online]. Praha: PHD, © 2021 PHD, a.s., 18. 8. 2020 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/05/literarni-noviny-pozastavuji-vychazeni-na-neurcitou-dobu/ 

27 PAVEL, Miroslav. Aktuální vydání. In: Literární noviny [online]. Praha: Litmedia [cit. 2021-01-28]. 

Dostupné z: https://www.literarky.cz/aktualni-vydani 

28 Přítomnost: O nás [online]. Praha: Nadační fond M. J. Stránského, [2012] [cit. 2020-04-05]. ISSN 

2570-9275. Dostupné z: https://www.pritomnost.cz/o-nas/ 
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například stále objevovalo mnoho článků o teorii literatury, či dokumentů 

reflektujících tuzemskou literaturu minulého století. Oproti jiným literárním 

časopisům, které se ve stejném období začaly více obracet ke společenským a 

politickým tématům, Tvar v tomto směru zaostával. 

 Na konci první dekády dvacátého prvního století se ale časopis stal 

klíčovým médiem proměny literárního diskursu. Objevila se rozsáhlá rubrika o 

aktuální knižní produkci a jednotlivá čísla začala být doprovázena přílohou 

Tvary, která přináší rozsáhlejší eseje i beletristické texty. Součástí Tvaru je 

internetový magazín Ravt.29 V posledních letech (od roku 2017) také časopis 

organizuje anketu Tvárnice, kterou se snaží oživit českou kritiku. Čtenáři mají 

za úkol vybrat z literárních kritiků „Kritika roku“, který poté za sezónu vybere 

„Literární dílo roku“. Od roku 2013 je šéfredaktorem časopisu Adam Borzič. 30 

Literární časopis Host vstoupil do nového milénia v novém formátu. 

S koncem devadesátých let opustil sborníkovou podobu a v rámci periodicity se 

vydal směrem k měsíčníku. Od roku 1997 vychází pravidelně deset čísel ročně. 

Dalším důležitým milníkem bylo založení přílohy Světová literatura. Redakce 

tak reagovala na stále větší poptávku českého čtenářského prostředí po světovém 

dění. V roce 2004 byla nahrazena Recenzní příloha recenzním blokem 

v centrální části čísla. „Máme za to, že především kritikou časopis našeho druhu 

ožívá. Kritika ve svých různých formách je jeho klíčovou součástí, tím, co mu 

dává smysl, a proto ji chceme poskytnout co nejdůležitější místo,“ takto tento 

krok odůvodnil Marek Sečkař.31 V roce 2008 se časopisu dostalo výraznější 

grafické úpravy, a to tak že fotografické portréty osobnostní, s nimiž byl 

 
29 FIALOVÁ, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století 

v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014, str. 21-22. Literární řada. ISBN 978-80-200-2410-

7. 

30 Info a kontakty. In: Tvar: obtýdeník živé literatury [online]. Praha: Klub přátel Tvaru [cit. 2021-04-

09]. Dostupné z: https://itvar.cz/info 

31 SEČKAŘ, Marek. Editorial. In: Host. 2004. Brno: Nakladatelství JOTA, Leden 2004. ISSN 1211-

9938. 
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v daném čísle rozhovor, byly nahrazeny výtvarnými kolážemi Miroslava 

Hyptucha.32  

Další výrazná změna co do grafické i strukturální podoby časopisu přišla 

v roce 2017. Časopis si do této doby ještě stále držel sborníkovou strukturu, 

původní česká beletrie byla například nashromážděna v příloze Kulér. Nová 

forma tyto zažité pořádky rozbila. „Pokusili jsme se o mix, kterým dobrá revue 

může být. Aby se jednotlivé rubriky všelijak doplňovaly, samozřejmě při 

zachování určité uměřenosti,“ ohodnotil změnu zástupce šéfredaktora Martin 

Stöhr.33 Změna se výrazně dotkla i grafické stránky časopisu, včetně změny 

formátu z původní A5 na rozsáhlejší formát zhruba o velikosti A4.34 

Host vychází v současné době v tištěné i elektronické formě (PDF), obě 

formy je možné si předplatit. Články publikuje i na webových stránkách, které 

nabízí také archivní čísla. Šéfredaktorem je v celém tomto období (již od roku 

1995) Miroslav Balaštík. 

Ani Revolver Revue nenechá nové milénium bez změn. Od roku 2004, tedy 

třicátým číslem, končí vydávání Kritické Přílohy. O rok později začíná Revolver 

Revue vycházet ve změněné a rozšířené podobě se zvýšenou periodicitou, a to 

jako čtvrtletník. Od roku 2010 má časopis nové webové stránky, které navrhl Jan 

Čumlivski. Vedle časopisu funguje pod značkou Revolver Revue také 

nakladatelství, jímž vydané tituly získávají řadu prestižních ocenění. Roku 2017 

 
32 FIALOVÁ, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století 

v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014, str. 22.  Literární řada. ISBN 978-80-200-2410-7. 

33 NEJEDLÝ, Radim. Literární časopis Host vychází v nové podobě. Netradiční formát kulturní revue 

sluší. In: Český rozhlas Vltava [online]. Praha: Český rozhlas, © 1997-2021, 21. červenec 2017 [cit. 2021-

04-09]. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/literarni-casopis-host-vychazi-v-nove-podobe-netradicni-

format-kulturni-revue-542447 

34 NEJEDLÝ, Radim. Literární časopis Host vychází v nové podobě. Netradiční formát kulturní revue 

sluší. In: Český rozhlas Vltava [online]. Praha: Český rozhlas, © 1997-2021, 21. červenec 2017 [cit. 2021-

04-09]. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/literarni-casopis-host-vychazi-v-nove-podobe-netradicni-

format-kulturni-revue-542447 
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vyšlo první vydání speciálních RR novin, s anketou Událost roku 2016. Po celou 

dobu je šéfredaktorkou Terezie Pokorná.35  

Přelom tisíciletí znamenal nové podmínky také pro časopis Weles. Jeho 

redakce se v roce 2001 přesunula z Třince do Brna. Další velká změna přišla o 

tři roky později, tedy v roce 2004, kdy vedení redakce po Vojtěchu Kučerovi 

převzal Miroslav Chocholatý. Weles dostal nový formát a profesionálnější 

grafickou úpravu. Pod Chocholatým se periodikum stalo ambiciózní literární 

revue, která sice měla poněkud blíže k moravským autorům, ale snažila se 

dosáhnout dále. Díky prostoru, který byl věnován kritice a studii současné 

literatury získal Weles poněkud akademičtější charakter.36 Chocholatého ve 

funkci šéfredaktora vystřídali nejdřív Ondřej Slabý a následně Petr Čermáček. 

V roce 2015 se na místo opět vrátil Miroslav Chocholatý.  

Kulturně literární revue Pandora byla původně založena v roce 1998 jako 

studentský časopis pod záštitou katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Jana 

Evangelisty Purkyně. Od roku 2006 převzalo její vydávání o.s. Nad Labem, od 

roku 2015 je redakce přesunuta do Prahy. Dnes má Pandora podobu literárně 

výtvarného revue knižního formátu. Vydává se dvakrát do roka. Čísla mají 

„tematická hnízda“ přiblížená ukázkami z původní tvorby, rozhovory, 

fotografiemi a obrazovou přílohou.37 Redakci dnes vede Martin Vlček.  

Na počátku dvacátého prvního století vznikala i nová periodika, jedním 

z nich je i týdeník A2, který se na scéně poprvé objevil v roce 2005. Původní 

plán redakce v čele s Libuší Bělunkovou, byl pohled na společenská a politická 

témata literární a uměleckou optikou. Většinu původní redakce tvořili bývalí 

redaktoři Literárních novin, avšak jejich pohled na politická témata byl spíše 

aktivistický až anarchistický. Původní týdenní periodicitu si A2 udržel pouze 3 

roky, od roku 2009 začal vycházet jako čtrnáctideník. A2 věnuje více pozornosti 

 
35 About. In: RevolverRevue.cz [online]. Praha: Revolver Revue, © 2021 [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: 

https://revolverrevue.cz/about 

36 FIALOVÁ, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století 

v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014, str. 24.  Literární řada. ISBN 978-80-200-2410-7 

37 Přehled vydaných čísel Revue Pandora. In: Pandora [online]. Praha: Spolek Pandora, © 2021 [cit. 

2021-04-09]. Dostupné z: http://www.revuepandora.cz/casopis/ 



 
 

21 

mezinárodnímu přesahu literárního života.38 Dnes má čtrnáctideník podobu 

novinového formátu o třiceti dvou stranách a v čele jeho redakce stojí Karel 

Kouba. 

 

1.3. Mediální změna 
„Vstup internetu do literární komunikace byl na přelomu tisíciletí vnímán 

jako zásadní událost, která nastolila nové otázky. Svědčí o tom i celý tematický 

blok, který v roce 2001 věnoval vztahu literatury a internetu časopis Host v 

rámci svého třetího čísla. Ukázalo to i několik anket v literárních periodikách, 6 

v nichž byli spisovatelé tázáni na svůj vztah k internetu. Z nich ovšem vyplynulo 

pouze to, že jsou spisovatelé k internetu spíše zdrženliví, protože o něm málo 

vědí.“39  

Je patrné, že literární mainstream a zavedení autoři měli k internetu cestu 

poněkud delší, první kroky k novému médiu tak samozřejmě učinili nezavedení, 

mladí spisovatelé a básníci. Na koci devadesátých let se začaly v českém 

literárním prostředí objevovat literární servery, které sloužily zejména 

generacím nejmladších autorů. Na těchto serverech mohl kdokoliv publikovat 

svoji jak už amatérskou, tak profesionální tvorbu. Mezi nejstarší takové servery 

patří například Písmák (1997) nebo Totem (1999). V průběhu 21. století se tyto 

servery staly důležitým nástrojem mladých literátů, kteří prostřednictvím nich 

vstupují na oficiálnější literární scénu. Mezi debutanty právě těchto serverů patří 

dnes už držitelé významných literárních cen (Jonáš Hájek nebo Jan Těsnohlídek 

ml.).40 

 
38 FIALOVÁ, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století 

v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014, str. 24-27.  Literární řada. ISBN 978-80-200-2410-

7. 

39 PIORECKÝ, Karel. Česká literatura a nová média: Prolegomena k tématu. In: Česká literatura. 

2012. Praha: Ústav pro literaturu Akademie věd ČR. ISSN 0009-0468. 
40  FIALOVÁ, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého 

století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014, str. 28-29.  Literární řada. ISBN 978-80-

200-2410-7. 
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Internetové podhoubí nového milénia nepřineslo pouze literární servery 

ale také několik nových periodik, která přijala digitální médium jako 

plnohodnotnou platformu pro způsob své existence. Jedním z takovýchto 

periodik je Dobrá adresa (2000), která tak začala vycházet pouze ve formátu 

PDF a tuto podobu si drží dodnes. Každé číslo je připraveno tak, jako by šlo o 

podklad pro tištěný časopis. V redakci Dobré adresy se vystřídalo mnoho 

literárních jmen, která jsou známá z kvalitních tištěných periodik. Za zmínku 

určitě stojí Petr Štengl, Michal Šanda či Radim Kopáč. 41 

Jinou online podobu si zvolil časopis iLiteratura.cz (2000), zde autoři 

zvolili technologickou strukturu webové stránky, ve které je upuštěno od tradiční 

periodicity a vše je aktualizováno průběžně. ILiteratura.cz je nezávislým a 

neziskovým projektem, který má dvě hlavní funkce. První z nich je, že funguje 

jako literární časopis a za druhé slouží jako rozsáhlý archiv a zdroj informací. 

Jako jeden z mála se soustavně věnuje literatuře mnoha jazykových oblastí, 

včetně menšinových. Dnes v čele redakce stojí Jovanka Šotolová.42  

Je důležité poznamenat, že nevznikla pouze nová internetová periodika, 

ale ta již zavedená tištěná, se dostala na internet. Literární časopisy k internetu 

dohnala povaha doby, do online prostoru se již během začátku 21. století začaly 

dostávat i ostatní druhy médií. Pro literární periodika byl internet možností, jak 

rozšířit pole své působnosti. Většina listů dala podobným stránkám 

nadstavbovou funkci, podobně jako například společenské časopisy. Staly se 

rozšířením k tištěnému periodiku, nabízejícím články, které se v tisku neobjeví, 

přidávají časopisu možnost být aktuálnější. Prostřednictvím webu se také 

rozšiřuje možnost prodávat předplatné – nabízet tištěné periodikum 

v elektronických formátech. 

Některá literární periodika se ovšem k internetu uchýlila i z důvodů 

finančních, mohla se odpoutat od mnohdy vysokých nákladů na tisk. Literární 

časopisy se tak i přes finanční problémy mohly udržet při životě, přičemž 

 
41 FIALOVÁ, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století 

v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014, str. 29-30.  Literární řada. ISBN 978-80-200-2410-

7. 

42 O projektu. In: ILiteratura.cz [online]. Praha: Sdružení pro iliteraturu [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Home/Oprojektu 
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některým z nich se podařilo po těžkém období do tisku navrátit. Příkladem může 

být olomoucká revue Aluze, která se zrodila v roce 1998 ze studentského 

časopisu. Pod taktovkou Jiřího Hrabala fungovala v tištěné verzi až do roku 

2007. V tomto roce donutila finanční situace redakci přenést časopis na web, kde 

se držela až do roku 2015. V tomto roce se spolu se změnou ve vedení časopisu 

(novým šéfredaktorem se stal David Jirsa) podařilo podle tvůrců časopis vyvést 

z „internetového exilu“.43 Aluze od té doby vychází v tištěné formě, její stránky 

přestaly fungovat v roce 2019.44 

Podobně se k internetu uchýlila také revue Přítomnost, která v české i 

anglické verzi vychází na webu od roku 2012. Jak bylo řečeno výše, v současné 

době je tištěná verze Přítomnosti omezena pouze na sborníky vybraných článků 

z webu s čtvrtletní periodicitou.45 Časopis Psí víno, o němž práce pojednává 

v následujících kapitolách se na webu usadil kompletně a k tištěné verzi se již 

nevrátil. 

2.  Psí víno 
Digitální kurátorská platforma pro současnou poezii, tak zní v současné době (od 

roku 2017) podtitul časopisu Psí víno, který byl založen roku 1997 ve Zlíně. Jeho 

zakladatelem je básník Jaroslav Kovanda, jenž časopis až do roku 2007 vedl a v začátcích 

finančně zásadně podporoval. Jak je z podnázvu patrné, Psí víno je literárním časopisem 

zaměřeným na současnou poezii a to, jak si od svých počátků klade za cíl, převážně od 

mladých českých autorů. Jak píše Tomáš Kubíček pro server Slovnikceskeliteratury.cz: „Psí 

víno otiskuje především, nikoli však výhradně, básně nejmladší autorské generace a 

 
43 Připravujeme. Aluze.cz: revue pro literaturu, filozofii a jiné [online]. Olomouc: Katedra bohemistiky 

Filozofická fakulta Univerzita Palackého, 2019 [cit. 2021-04-09]. ISSN 1803-3784. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20191001104536/http://aluze.cz/pripravujeme/priprav.php 

44 Připravujeme. Aluze.cz: revue pro literaturu, filozofii a jiné [online]. Olomouc: Katedra bohemistiky 

Filozofická fakulta Univerzita Palackého, 2019 [cit. 2021-04-09]. ISSN 1803-3784. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20191001104536/http://aluze.cz/pripravujeme/priprav.php 

45 Přítomnost: O nás [online]. Praha: Nadační fond M. J. Stránského, [2012] [cit. 2020-04-05]. ISSN 

2570-9275. Dostupné z: https://www.pritomnost.cz/o-nas/ 
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debutantů a programově se hlásí k odkazu podobně zaměřeného časopisu z konce 

šedesátých let Divoké víno“. 46  

Jeden z bývalých šéfredaktorů Psího vína Ondřej Buddeus časopis označuje jako 

„mladoliterární“, tedy literární platformu, kterou tvoří generace mezi dvacátníky a 

třicátníky, povětšinou čerství absolventi vysokých škol. Podle Buddeuse se začal časopis 

takto orientovat výrazně více právě v době jeho nástupu. 47    

Psí víno vychází s minimem výjimek jako čtvrtletník, v tištěné podobě fungovalo do 

roku 2019, od té doby přešlo kompletně do digitální formy. K dnešku se v jeho vedení 

vystřídalo šest šéfredaktorů, po zakladateli Jaroslavu Kovandovi přišel Petr Štengl, kterého 

vystřídal výše zmíněný Ondřej Buddeus, dále pak Ondřej Hanus, po němž nastoupila Olga 

Pek. V současnosti časopis vede již šestý šéfredaktor Luboš Svoboda společně s Elenou 

Pecenovou. Struktura i obsahová stránka časopisu se během let výrazně vyvíjely především 

díky různým vlivům střídajících se šéfredaktorů, z nichž každý do časopisu přinesl jiný styl 

a duch své vlastní generace. Jen obtížně se dají tedy tyto charakteristiky shrnout v jednom 

odstavci. K tomu poslouží právě tato část práce. 

2.1. Šéfredaktoři a jejich vliv na utváření podoby časopisu 
Časopis Psí víno prošel za svojí více než dvacetiletou existenci mnoha 

proměnami. Ty byly samozřejmě odrazem měnící se doby, povahy a vývoje 

současné poezie. Především však tyto změny poháněly vize střídajících se 

šéfredaktorů, kteří měli na časopis neoddiskutovatelný vliv. V Psím víně je 

patrné, kam chtěli jednotliví šéfredaktoři periodikum směřovat, jak přemýšleli o 

poezii, ale také to, odkud pocházeli, či z jaké byli generace.  

2.1.1.  Šéfredaktor Jaroslav Kovanda 

Jaroslav Kovanda vedl časopis Psí víno od jeho založení v roce 1997 po 

rok 2006. Redakce časopisu sídlila ve Zlíně, pod Kovandovým vedením se 

organizovali nejrůznější veřejné schůze, kterým se také říkalo „básnické poutě“. 

Tyto schůze se konaly většinou v Nezdenicích u Uherského brodu a jejich náplň 

 
46 KUBÍČEK, Tomáš a Michal JAREŠ. Psí víno. In: Slovník české literatury po roce 1945 [online]. 

Praha: Ústavu pro českou literaturu AV ČR, © ÚČL AV ČR, inSophy, Studio Vémola, 2006-2008, 22. 1. 

2009 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=193 

47 Viz. Příloha č. 6 
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tvořilo například čtení autorů s časopisem spojených, či diskuse o stavu současné 

poezie.48 

2.1.1.1. Číslo 1/1997 

První číslo časopisu Psí víno vyšlo 24. září 1997 jako útlý sešit o 

sedmnácti stránkách. Na první pohled je patrné, že se jednalo o začínající 

projekt, který se teprve hledal a prosazoval ve světě českých literárních 

periodik. Svědčí tomu malý náklad pouhého sta kusů, na první 

pohled jednoduché provedení, i poznámka v tiráži časopisu, že 

přispěvatelé zatím nebudou honorováni. Sazbu a zlom v této době 

obstarávala firma RENO Zlín, která se v tomto směru na časopisu 

podílela i dále. Cena byla stanovena na 20 Kč. Psí víno neslo v této chvíli 

podtitul Časopis pro současnou poezii. 

Úvodní slovo/Editorial 

Úvodní slovo se nachází na první straně časopisu, není nijak 

označeno, ani podepsáno. Představují se v něm ale krátkými medailonky 

zakladatelé periodika Jaroslav Kovanda a Martin Josef Stöhr. Je psáno 

formou dopisu čtenářům. 

V textu představují nově vzniklý časopis literárnímu světu, jako 

takzvané „okénko“ do současné poezie. Připouští i to, že se jedná spíše o 

amatérský projekt. Autoři se označují spíše jako sběrači než redaktoři.  

V úvodním textu je také zmiňovaná určitá podobnost s časopisem 

Divoké víno, vydávaným mezi lety 1964–1972. Divoké víno se 

zaměřovalo na poezii, k čemuž se autoři nově vznikajícího Psího vína 

hlásí také.  

Pozvolným pokračováním úvodního slova se dá nazvat i poznámka 

na poslední straně časopisu, „Autoři projektu Psí víno jsou si vědomi, že 

časopis se nedá dělat jenom z básní. Přesto s publikací kritických a 

 
48 KUBÍČEK, Tomáš a Michal JAREŠ. Psí víno. In: Slovník české literatury po roce 1945 [online]. 

Praha: Ústavu pro českou literaturu AV ČR, © ÚČL AV ČR, inSophy, Studio Vémola, 2006-2008, 22. 1. 

2009 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=193 
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teoretických statí neuvažují, ale ani se jí nebrání,“. Zde je možné si 

všimnout špatné větné vazby, která je jen další indicií o tom, že autoři si 

zcela nelámali hlavu nad seriózností čísla. 

Forma, jaká je pro úvodní slovo v prvním čísle zvolena, je 

z hlediska tehdejšího stavu časopisu zcela na místě. Odráží v sobě 

charakteristiky periodika, které uvádí. Upřímně vysvětluje čtenáři, 

v jakém stavu se časopis nachází a dopředu ho varuje, že časopis se bude 

nadále vyvíjet. 

Rubriky 

Tomuto číslu ještě zcela chybí rozdělení do rubrik, jednotlivé 

strany jsou volně zaplněné poezií a mimo úvodního slova, závěrečných 

medailonků autorů a tiráže nemá časopis žádné formální rozdělení. 

Autorský okruh 

V tomto čísle se včetně zakladatelů časopisu objevuje celkem 

čtrnáct výhradně českých autorů. O každém z autorů (s výjimkou 

Kovandy a Stöhra) je v závěru otištěn krátký medailonek. 

Mezi autory/básníky je poměrně velké generační rozpětí, v čísle se 

najde poezie veteránů, jakými jsou Miloš Vacík nebo Miroslav Holub, 

zároveň se zde objevují i autoři dvacetiletí jako Bogdan Trojak nebo 

Pavel Petr Procházka. Je nutné poznamenat, že číslo postrádá vyložené 

debutanty, nově objevené „nejmladší“ autory. I výše zmínění autoři 

narození v sedmdesátých letech za sebou v době vydání čísla měli již 

řadu básnických sbírek. 

Ve všech dalších ohledech je ale okruh autorů publikujících 

v novém Psím víně velmi různorodý. Miloš Vacík a Miroslav Holub byli 

v době vydání čísla již časem prověřenými autory. Holub debutoval 

v roce 1958, zatímco Vacík byl literárně aktivní již za druhé světové 

války (tiskl ilegální časopisy jako člen odboje). I když oba autoři patří do 

stejné generace, jejich literární životy byly velmi odlišné, zatímco Holub 

byl aktivní v šedesátých letech a jeho tvorbu v následujícím desetiletí 

utlumila normalizace, Vacík svoji tvorbu právě během sedmdesátých let 
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oživil v samizdatu a v zahraničních vydáních svých sbírek.49 50 Psí víno 

se tak může již v prvním čísle pochlubit básněmi jednoho 

z nejpřekládanějších českých autorů (Holub), či autora, který byl 

literárně aktivní již během světové války (Vacík). 

Zaměření poezie 

Poezie v prvním čísle Psího vína nabízí řadu motivů a stylů, což 

odpovídá velké různorodosti autorů. Najdeme zde milostné básně, 

příkladem může být Slonovina od Bohdana Vozky, ale také úvahy nad 

hlubšími a temnějšími tématy, jako v básni Gotická katedrála Karly 

Erbové, kde se autorka zamýšlí nad vypořádáním se s osudem a 

vykresluje anděla vážícího skutky na vrcholu pařížské Notre Dame. Za 

zmínku stojí také báseň, která popisuje atmosféru místa, konkrétně 

Českého Krumlova (Mrtvé město od Richarda Walla, název odkazuje na 

sérii obrazů Egona Schieleho z tohoto města51). 

Velké místo (celou stranu) dostává také dílo Miroslava Holuba, 

konkrétně dvě básně Davochodci a Vesmír myši. V obou případech autor 

používá popisný styl, kterým charakterizuje určitý objekt, v případě 

Davochodců určitý typ osob, ctižádostivců, v druhém případě pak 

popisuje svět z myšího pohledu. Menší prostor pak získala báseň Miloše 

Vacíka Odlet, která funguje jako popis jednoho krátkého momentu, který 

má zároveň sloužit jako metafora. Konkrétně zvuk meluzíny během 

klidného domácího dne má pozorovateli přinést uvědomění si, že končí 

určitá etapa v jeho životě – odlétá duše domova. 

 
49 SVOZIL, Bohumil a Karel PIORECKÝ. Miloš Vacík. In: Slovník české literatury po roce 1945 

[online]. Praha: ÚČL AV ČR, © ÚČL AV ČR, inSophy, Studio Vémola, 2006-2008, 5.4.2007 [cit. 2021-01-

09]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1150&hl=milo%C5%A1+vac%C3%ADk+ 

50 SVOZIL, Bohumil a Karel PIORECKÝ. Miroslav Holub. In: Slovník české literatury po roce 1945 

[online]. Praha: ÚČL AV ČR, © ÚČL AV ČR, inSophy, Studio Vémola, 2006-2008, 2007 [cit. 2021-01-09]. 

Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1023&hl=Miroslav+Holub+ 

51 Psí víno: časopis pro současnou poezii. 1997. Zlín: Jaroslav Kovanda, 1997. str. 2 
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Jak již bylo řečeno v předchozí části, toto číslo nenabízí básně 

mnoha mladých autorů, neobjevují se především žádní debutanti. Ti 

z autorů, kteří jsou z mladší generace, pak nemají v čísle mnoho 

prostoru. Za zmínku stojí tedy alespoň krátká bezejmenná báseň Davida 

Žáka, která má spíše abstraktnější charakter a zajímavou hrou se slovy 

vybarvuje autorovy pocity, vyznívá z ní nálada pozdního osamoceného 

večera. 

Grafická úprava 

Grafickou úpravu prvního čísla časopisu vytvořili Josef Russel a 

Jaromír Komín s použitím kreseb Františka Petráka. Ten byl v té době již 

zavedeným ilustrátorem, tvořil od osmdesátých let. Pokud porovnáme 

kresby v Psím víně s Petrákovou tehdejší tvorbou, je nutné poznamenat, 

že jde spíše o starší motivy, které umělec tvořil v období osmdesátých a 

na počátku devadesátých let. Jedná se o tmavě zelené geometrické tvary 

či obrazce inspirované přírodou – větve, mraky.  

Kresby z vizuálního hlediska dobře doplňují minimalistickou 

podobu časopisu a rámují stránky – jsou umístěny z pravidla na jejích 

okrajích. Na konci časopisu je však poskytnut kresbám prostor na celou 

stranu.  

Tematicky ovšem s obsahem časopisu pravděpodobně nemají 

ilustrace nic společného, napovídá tomu i fakt, že se jedná (jak bylo 

řečeno výše) o reprodukci motivů, které Petrák používal už 

v osmdesátých letech.  

František Petrák mimo jiné vytvořil i úvodní stránku spolu 

s typickým logem, které si časopis zachoval ještě řadu dalších let. Logo 

sestává ze samotného jména časopisu stylizovaného do tenkých větviček 

obrostlých lístky. Obálka má tmavě zelenou barvu, v každém dalším čísle 

je ovšem zabarvena jinak.  

Sazba a úprava časopisu svědčí o velmi jednoduchém pojetí 

začínajícího Psího vína. Básně jsou volně poskládány na stránkách, 

nejsou ničím rušeny nebo vyzdvihovány. Text je zarovnáván převážně 

vpravo, tvorba některých autorů má ovšem i zarovnání jiné.  
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Celkově číslo působí střídmě a jednoduše, čtenáře nebije do očí 

žádná složitá grafika, ilustrace jsou výrazné ale čtenáře od textu neruší. 

Je patrná počáteční nízkonákladovost periodika, grafikové se nijak 

nesnaží přidat tělu časopisu strukturu a pouze volně kladou text. 

2.1.1.2. Číslo 2/1997 

Psí víno je se svým druhým číslem z ledna 1998 i nadále 

začínajícím časopisem o sedmnácti stranách. Stále postrádá 

komplexnější strukturu, určitou formu už ale přece jenom začíná 

nacházet. Podoba se již více blíží profesionálnímu periodiku, patrné je to 

na tiráži, která již psána volnou formou. Zvýšila se rovněž cena na 25 Kč 

za výtisk, také se zněkolikanásobil náklad, a to hned na 400 kusů. 

Úvodní slovo/Editorial 

Nadále nijak neoznačené úvodní slovo má opět formu dopisu 

čtenářům. Je psáno přívětivým a květnatým jazykem. Je patrné, že autoři 

stále považují za vhodné nový časopis představit novým čtenářům, proto 

je obsahově úvodní slovo velmi podobné tomu v prvním čísle. Autoři 

záměr sami v úvodu přiznávají: „Vážení přátelé, pro ty, k nimž se 

nedostalo 1. číslo Psího vína, upřesňujeme ještě jednou: (…)“. 

Následuje opětovné představení zakladatelů časopisu Jaroslava 

Kovandy a Martina Josefa Stöhra a také samotného záměru, který stojí 

za jeho vznikem. Tato praktika je zcela pochopitelná, vzhledem k tomu, 

že časopis jako takový byl ještě v plenkách a bylo třeba ho stále 

představovat potenciálnímu publiku. 

K úvodnímu slovu už ovšem přibývají poznámky o novinkách, 

které přicházejí s druhým číslem. Autoři se přiznávají, že i přes svůj 

původní zájem věnovat se především českým autorům do čísla přidali 

také několik slovenských autorů a jednu autorku polskou. Další novinkou 

je rubrika Kulér, která bude popsána níže. Zajímavé je, že i kritická stať 

v Kuléru je psána zahraničním autorem, úvodní slovo se o něm ale nijak 

nezmiňuje. 
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Ve zkratce se tedy jedná o funkční úvod, který ovšem prozatím 

nenabízí žádný zásadní vývoj, kterým časopis za čtvrt roku existence 

prošel, naopak je sestaven ze slovních spojení, která se objevila i 

v předešlém čísle. Na samotném obsahu je vidět, že Psí víno si stále svoji 

podobu hledá a že autoři stále přehodnocují, jaké vlastnosti by časopis 

měl mít. Vysvětlující a přívětivý styl tedy pro tento účel funguje dobře.  

Rubriky 

Druhé číslo Psího vína ustavuje svoji první rubriku Kulér. Úvodní 

slovo ji představuje jako místo, kde chce „tisknout kratší kritické statě, 

zprávy, upozornění na vydané knížky apod.“ Z popisu vyplývá, že se 

jedná o rubriku určenou pro texty, které nemají formu poezie, či jsou 

pouze doplňkové, informační. Zbytek časopisu i nadále sestává z volně 

poskládaných básní. 

Pro rubriku vybral a přeložil stať Barvířova ruka od autora W. H. 

Audena Stanislav Mareš. Je nutné poznamenat, že jakási předzvěst 

Kuléru se objevila i v prvním čísle se statí PS od Jaroslava Kovandy. Ten 

v podstatě splňuje všechny základní charakteristiky nové rubriky, je to 

prozaický text, který čtenáři nabízí pohled do autorova myšlení, zároveň 

má i povahu informační, protože poodkrývá první myšlenku o Psím víně. 

Z úvodního slova vyplývá, že Kulér má být prostorem pro 

prozaickou tvorbu a rovněž místem, kde bude Psí víno uveřejňovat 

upozornění na novou literaturu, či různé zprávy. Tento vytyčený cíl plní 

první vydání Kuléru pouze částečně. Obsahuje totiž výlučně jen stať W. 

H. Audena a není v něm místo pro nic dalšího. Přitom je na následující 

straně u výčtu autorů doplněna anonce na knihu od nakladatelství 

Pragma, která by podle úvodního slova měla být součástí právě této 

rubriky. 

Samotný výběr Barvířovy ruky jako úvodního textu nové rubriky 

může na první pohled působit zvláštně. Dalo by se očekávat, že v 

časopisu zaměřeném tak silně na českou poezii bude jako první kritická 

stať otištěn text českého autora. Místo toho nabízí Kulér překlad 

z angličtiny, který navíc není nijak zaměřen na české prostředí a spíše 
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obecně mluví o vývoji poezie. Dalším faktorem, kterým se výběr textu 

vzdaluje od premisy Psího vína je aktuálnost. Pro periodikum, které se 

v devadesátých letech zabývá současnou poezií, se nemusí zdát šťastný 

výběr textu o poezii z počátku šedesátých let.  

I když může takovýto výběr na první pohled působit zvláštně, je 

třeba vzít v potaz obsahovou stránku textu a také jeho minulost v českém 

prostředí. Autor se zaobírá významem básnictví jako profese v moderním 

světě, ve kterém není pro poezii jako obživu místo a věnuje se také 

politickému významu psaní veršů. Poselství textu, který sice byl 

publikován už v šedesátých letech, může působit nadčasově, vhodně 

navíc zapadá do časopisu, který se věnuje mladé poezii. 

Autorský okruh 

V druhém čísle Psího vína publikovalo své texty dohromady dvacet 

pět autorů různých generací a rovněž několika národností. I když se Psí 

víno na začátku své existence vyprofilovalo jako časopis především pro 

české autory, již v druhém čísle se této skutečnosti lehce vymklo a přidalo 

tři autory slovenské (Marián Hatala, Ivan Mojík a Miroslav Brück), jednu 

autorku polskou (Renata Putzlacherová-Buchtová) a text jednoho anglo-

amerického autora (W. H. Auden). Polské a anglické autorské texty byly 

samozřejmě uvedeny v překladech do češtiny.  

Posun k zahraničním autorům časopis přiznává hned v úvodu, 

nejedná se ovšem o nějakou zásadní změnu směru. Hlavní místo stále 

zůstává autorům českým. Slovenští autoři disponují dvěma stranami a od 

Renaty Putzlacherové-Buchtové byla přeložena pouze jedna báseň. Je 

patrné, že zatímco u překladových autorů se jedná pouze o drobné 

výběry, o slovenských autorech se dá říct, že jsou plně zařazeni do 

obsahu časopisu.  

Co se věkové skladby týče, najdeme v druhém čísle řadu vyloženě 

mladých autorů (Adam Suchý, Věra Vávrová či dokonce pouze 17letý 

Ondřej Slabý). Zatímco někteří jsou již svojí tvorbou etablovaní – Adam 

Suchý, nominovaný na cenu Jiřího Ortena – jiní jsou úplní nováčci – 

Vávrová a Slabý jsou studenti gymnázií. Velká část autorů pak za sebou 
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již má řadu publikací a mají rozvinutou literární kariéru (Milan Hrabal, 

Roman Szpuk nebo Jiří Dynka), najdeme zde i starší autory (Zdeněk 

Janík a Evžen Turnovský).  

Pokud nahlédneme na autorskou skladbu jako celek, je patrné, že 

Psí víno se skutečně může ve svých začátcích pyšnit velkou různorodostí. 

Časopis jen potvrzuje svůj deklarovaný status salónu nebo zrcadla 

současné české poezie i tím, že autoři se oproti prvnímu číslu vůbec 

neopakují, naopak autorská skladba je s výjimkou Jaroslava Kovandy 

zcela obměněna.  

Psí víno dává prostor několika generacím autorů, s různou úrovní 

zkušeností i úplným nováčkům. Českou tvorbu doplňuje také autory 

slovenskými, kteří do okruhu autorů bez problému zapadají. Je nutné ale 

připomenout, že volba zahraničních autorů, i když v minimálním počtu, 

může působit jako nadbytečná v takto brzkém začátku, kdy by se nejdřív 

mělo periodikum etablovat s českými autory. 

Zaměření poezie 

Zaměření poezie si i v druhém čísle Psího vína stále drží velikou 

různorodost. Pohybuje se od velmi abstraktních básnických děl po až 

naturalisticky laděné popisy. Stejně tak se liší jednotliví autoři i 

tematicky, mnozí jsou velmi osobní, jiní se zase věnují odlehčeným 

tématům každodenního života. 

Na jedné straně se tedy poezie v Psím víně zaměřuje na těžká 

témata, která popisuje s až naturalistickým přístupem, jako je tomu u 

básně Táta od Evžena Turnovského, kterou se velmi silně vyrovnává s 

velmi osobním tématem. Podobně silný nádech má i provokativní báseň 

Ondřeje Slabého Zvracení hvězd. Na straně druhé jsou podobně osobní 

témata vylíčena velmi abstraktně, jak tomu je u Třetí: Tětí Jana Nováka.  

Těžká témata jsou vyrovnána básněmi psanými zcela očividně v 

nadsázce (básně Michala Šandy ze strany 13), nebo verši s lehčím 

nádechem (Muchy od Jaroslava Kovandy). 

Za zmínku stojí také texty některých autorů, kterými se obrací ke 

své minulosti, původu. V básni Vnučka monarchie Renata 
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Putzlacherová-Buchtová přímo rozebírá své haličské a slezské kořeny a 

zmiňuje se i o svých potomcích narozených již po období totality. 

Nádech obracení se za minulostí má také báseň slovenského autora Ivana 

Mojíka Vysoké Tatry. 

Zaměření poezie odpovídá premise Psího vína. Je oknem do 

současné české básnické tvorby a ukazuje ji v mnoha jejích podobách a 

směrech. Obsah časopisu není monotematický, naopak se pohybuje v 

široké škále témat. Básně mají nejrůznější formu a styl. Psí víno se tak 

může v druhém čísle pochlubit širokým pohledem do české poetické 

tvorby své doby. 

Grafická úprava 

Druhé číslo Psího vína graficky zpracoval Josef Ruzselák za 

použití ilustrací sochaře Zdeňka Tománka. Tománkovy kresby mají 

podobu abstraktních výjevů, které mají nejrůznější formy a pozorovateli 

mohou více či méně připomínat obrazy konkrétních věcí. Mimo samotný 

vnitřek časopisu Tománkovy kresby doplňují rovněž horní polovinu 

obálky, přičemž samotný titul časopisu si ponechává původní podobu, 

není autorem nijak upraven.  

Tománkovy kresby jsou v textu rozmístěny zcela nahodile, bez 

hlubší struktury, jsou navíc různě upravovány jejich velikosti. Na 

některých stránkách s více ilustracemi (příloha č.1) je změna velikosti 

vidět na výrazných rozdílech v tloušťkách tahů v kresbách a působí tak 

velice neesteticky.  

Problém není v ilustraci samotné, jako spíše v jejím zapracování do 

těla časopisu. Je zřejmé, že Tománkovy ilustrace nebyly předem určeny 

k doplnění konkrétních stran, jelikož chybí jakákoliv interakce s textem. 

Jedná se o samostatně stojící obrázky, které často strukturu časopisu 

spíše ruší.  

Nelze říct, že by se jednalo o chybu samotného ilustrátora, jeho dílo 

má specifický styl a nádech. Po stránce grafické je s obrázky ovšem 

naloženo ledabyle, nepromyšleně a mnohdy tak bohužel působí rušivě.  
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Mimo samotnou ilustraci si ovšem časopis oproti prvnímu číslu 

graficky polepšil. Podařilo se ohraničením zvýraznit novou rubriku 

Kulér, stejně se tímto způsobem povedlo ustálit podobu medailonku 

autorům v závěru časopisu. Lépe graficky zpracovaná působí i tiráž a 

medailonek ilustrátora. 

2.1.1.3. Číslo 7/1998 

Sedmé číslo časopisu Psí víno vyšlo 11. prosince 1998. Jeho cena 

zůstala na stejné hladině dvacet pět korun za kus. Číslo si nadále 

zachovává podobu i strukturu předchozích vydání, pouze se mírně 

zvyšuje počet jeho stran, a to o čtyři – na dvacet jedna. Na vydávání 

začalo přispívat mimo jiné také ministerstvo kultury. Nově také časopis 

uvádí, že o tisk se stará Knihovna F. Bartoše Zlín. 

Úvodní slovo/Editorial 

V sedmém čísle úvodní slovo zcela chybí. Místo toho čtenář na 

úvodní straně nachází přehled autorů v čísle publikujících, včetně 

bibliografie některých z nich, zejména těch, o kterých ještě podobné 

medailonky v předešlých číslech nevyšly. Mohlo by se zdát, že absence 

úvodního slova je způsobena tím, že již není třeba čtenářskému okruhu 

po roce fungování vysvětlovat premisu Psího vína. U periodika tohoto 

typu, které nadále postrádá pevnou strukturu, je však takové rozhodnutí 

poněkud matoucí. Pro nezasvěcené, či prvočtenáře časopisu může 

působit toto uspořádání jako „hození do vody“. Není jasné, co redaktory 

vedlo k výběru básníků a jejich poezie. 

Přehled, který v tomto čísle čtenáři nabízí jedinou formu úvodu 

do časopisu, je spíše než obsahem skutečně jen výčtem autorů. Chybí zde 

náležitější forma, jako třeba rozdělení stránek. Čtenář tedy sice zná 

pořadí autorů, neví ale na jaké straně je má najít. 

Rubriky 

V tomto čísle se rubrika Kulér již nenachází. Autoři od ní upustili 

od pátého čísla, kde ji vyměnili za rubriku s názvem Glosy • Recenze • 

Zprávy • Anonce. Se svojí předchůdkyní má společné zejména umístění 
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na konci periodika. Oproti Kuléru ovšem přináší poměrně zásadní 

obsahové změny. Výsledkem toho je také její větší rozsah. Zatímco 

předešlá rubrika zabírala maximálně dvě strany, tato nová má obsah 

zpravidla dvojnásobný. 

Rubrika nabízí oproti velmi uvolněnému tělu časopisu, které se 

nadále skládá z nahodile uspořádaných básní, náznaky pevné struktury, 

která dříve časopisu chyběla.  

Nejpatrněji je to vidět na prvních dvou textech rubriky. Ty spojuje 

téma první světové války. Tyto texty jsou součástí série, která vznikla v 

pátém čísle Psího vína, a je tak s rubrikou Glosy • Recenze • Zprávy • 

Anonce přímo spjatá. Autoři časopisu se rozhodli v rámci periodika 

pravidelně (v každém čísle) připomínat méně známé autory z určitého 

předem vymezeného časového období. Paradoxem tedy zůstává, že první 

ucelený časopisecký seriál, který svojí formou propojuje po sobě jdoucí 

čísla, se v Psím víně – zaměřeném na současnou poezii – obrací právě do 

minulosti. 

Druhou polovinu této rubriky tvoří recenze, celkem se jedná o 

čtyři texty. Na první pohled je patrné, že se jedná o práci několika autorů, 

která postrádá základní zásahy editora. Po formální stránce jsou recenze 

velmi nesourodé, u prvního textu je uvedena pouze část tiráže 

recenzovaného díla – nakladatelství, autor a rok vydání. V další recenzi 

údaje zcela chybí. Třetí zase obsahuje tiráž celou včetně ceny knihy.  

Na výběru recenzovaných knih je patrná provázanost velmi 

úzkého autorského okruhu, který Psí víno tvoří a na nějž se časopis 

zároveň zaměřuje. První recenzi píše zakladatel časopisu Jaroslav 

Kovanda na sbírku Hodina Hora Martina Josefa Stöhra – tedy kolegy 

spoluzakladatele. Další recenzi napsal Miroslav Balaštík na sbírku 

Drkotání větví Petra Čermáčka, ten mimo jiné napsal čtvrtý text o 

literárním časopisu Jihovýchodní pošta. 

Právě tento poslední text ze série recenzí je poněkud ojedinělý, 

jelikož se zabývá jedním konkrétním číslem jiného malého literárního 
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časopisu Jihovýchodní pošta. Psí víno se tak kriticky obrací i do vlastní 

časopisecké scény. 

Nejnovější rubrikou, kterou časopis v tomto čísle nabízí, je krátký 

jednosloupkový útvar na konci časopisu s názvem Čtěte. Jedná se o velmi 

jednoduchý text, který nelze nazvat jinak než doporučením. V tomto 

konkrétním čísle doporučuje Jaroslav Kovanda sbírku Dvacet deka ovaru 

od Michala Šandy. Formát rubriky Čtěte je skutečně spíše odlehčenou 

výzvou autora časopisu, která nabízí čtenáři titul, jenž jeho samotného 

zaujal. Nemá oproti recenzím, které v čísle předcházejí, žádnou zásadně 

kritickou hodnotu, a nenabízí širší pohled na titul. Působí více jako 

přátelská rada než literárně zaměřený žurnalistický text. 

Autorský okruh 

V sedmém čísle Psího vína byly publikovány poetické texty 

celkem jednadvaceti autorů, z nichž většina je českého původu. Objevili 

se ale také autoři z ciziny jako třeba Ursula Heinze de Lorenzo, tehdy 

působící zejména ve Španělsku. Stejně jako v předchozích číslech, zde 

jsou zastoupeni i slovenští autoři jako je Pavol Stanislav či Peter Mališ. 

Stejně jako v předchozím hodnoceném čísle je generační skladba 

publikujících autorů poměrně různorodá. Časopis nadále dává prostor 

mnoha začínajícím mladým autorům, obvykle studentům různých oborů 

vysokých škol. Někteří se poezii aktivně v současnosti nevěnují, mezi ně 

patří například Jiří Dintar. Objevují se také mladí autoři, kteří v této době 

právě debutovali v několika literárních časopisech a později se stali v 

oboru vedoucími postavami (např. Radim Kopáč). 

Mimo mladým spisovatelům časopis nadále dává prostor již 

zavedeným autorům, či jménům z jiných uměleckých odvětví, které se k 

básním jen částečně uchylují (Jan Slovák, který číslo také graficky 

zpracoval). Mezi zavedenými autory najdeme například Petra Hrbáče, 

Milana Richtera nebo literárního vědce Ivana Slavíka.  

Ze zahraničních autorů číslo uvádí několik různých národností. 

Již tradičně se objevují autoři slovenští (Pavol Stanislav, Milan Richter), 

dále ale také polský autor Wilhelm Przeczek – jeho báseň je uvedena v 
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překladu Karla Vůjtka. Zajímavostí je autorka německého původu 

působící ve Španělsku Ursula Heinze de Lorenzo, dvě její básně jsou 

uvedeny ve slovenském překladu Mariána Hataly. Pro český časopis se 

jedná o zajímavou volbu, která jen dokazuje, že Psí víno slovenštinu 

přirozeně komponuje do svého obsahu. Podobně je do slovenštiny 

přeložen také text dalšího německého autora Manfreda Chobota, a to 

Milanem Richterem. 

Zaměření poezie 

Poezie Psího vína v tomto období zůstává založena na 

různorodosti témat, básně jednotlivých autorů spolu nemusí mít žádný 

zásadní vztah, jsou vybírány individuálně a příhodně řazeny napříč 

číslem. Najít se dají básně s pocitovou tématikou, stejně jako abstraktní 

hry se slovy.  Ráz dodává Psímu vínu poezie slovenských autorů, která 

na různých místech láme jinak ucelený český obsah. 

Nostalgicky zaměřené jsou texty Petra Hrbáče v úvodu čísla, 

který balancuje mezi vznikem a zánikem, životem a smrtí. Jeho básně 

vzpomínají na minulost, poukazují na pomíjivost života a mládí třeba 

metaforickou „životní cestou“ sklenice od hořčice (HRBÁČ Petr, Stará 

sklenice). 

Různorodosti prezentované poezie si pak lze všimnout u mladého 

autora Radima Kopáče. Některé jeho básně si hrají s opakováním slov a 

mají abstraktnější charakter (Studna a Měsíc nad tvojí hlavou), jiné (Hra) 

zase poodkrývají konkrétnější témata. 

K silným myšlenkám se zase upírá Jiří Dintar, který v 

nepojmenovaných básních naznačuje filozofické řečnické otázky, které 

se člověku mohou mihnout hlavou. Jan Slovák nabízí fantaskní příběhy 

různých postav, které projdou určitou proměnou, nebo utrpením. Jeho 

texty nejsou psány ve verších.  

Za zmínku stojí také dvě básně autora Manfreda Chobota. První 

z nich je psána v havajštině a má formu haiku. Druhá je přeložena z 

němčiny autorem Milanem Richterem, popisuje touhy po milostných 

vztazích se spisovateli.  
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Obecně lze říct, že Psí víno se i nadále drží velké obsahové 

různorodosti a českou scénu současné poezie zachycuje z mnoha úhlů. 

Grafická úprava 

Grafika provázející číslo je pravděpodobně tvořena linorytem (v 

časopise není uvedeno), autorem je Jan Slovák, který v čísle také 

publikoval. Tradičně doplnil také úvodní stránku, která jinak zůstává 

věrna původnímu zpracování nadpisu. Linoryty jsou oproti jiným číslům 

spíše méně frekventované, doprovázejí především oba texty, které napsal 

právě Jan Slovák. Další linoryt je u básně Ivana Slavíka a poslední dva 

pak na obálce, tedy úvodní a zadní straně.  

Není jasné, zda výběr tématu linorytů má nějakou spojitost s 

obsahem časopisu. Za zmínku stojí, že jednotlivé obrazy mezi sebou 

spojitost mají, i když jsou poněkud abstraktnějšího rázu, je na nich vždy 

zobrazen člověk v určité tísni. Paralela se dá hledat v atmosféře básní 

samotného Jana Slováka, která by linorytům mohla odpovídat, 

každopádně by se takový výběr mohl zdát poněkud nespravedlivý k 

ostatním autorům čísla.  

2.1.1.4. Číslo 29/2004 

Toto číslo vychází 9. července 2004. Za šest let prošlo periodikum 

řadou změn, které se projevily zejména na jeho rozsahu. Již zavedený 

časopis, který se těší většímu povědomí literárního světa, už není pouhým 

sešitkem, jeho rozsah se zdvojnásobil na čtyřicet pět stran. Mírně se 

zvedla i cena, na třicet korun za výtisk. Změna se dá oproti druhému číslu 

najít i v tisku, který nyní obstarává D print Zlín. Časopis také získal další 

sponzory mimo Ministerstva kultury ČR ho finančně podporuje také 

Zlínský kraj. 

Úvodní slovo/Editorial 

Ve dvacátém devátém čísle se klasické úvodní slovo opět 

neobjevuje. Čtenář by však za něj mohl považovat několikastránkový 

text od Jaroslava Kovandy s názvem Psí víno v Moskvě. V něm Jaroslav 

Kovanda popisuje cestu redakce Psího vína do Ruska na pozvání 
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Českého domu v Moskvě. I když se jedná spíše o popis návštěvy (redakce 

byla pozvána na setkání autorů Visegradské čtyřky s ruskými básníky) 

než o úvodní slovo, i tak má článek pro čtenáře významnou informační 

hodnotu. Nabízí tak k číslu, které je protkané řadou básní ruských autorů, 

určitý úvod a vysvětlení pro čtenáře, proč se v něm tito autoři vyskytují. 

Podobný úvod často Psímu vínu v jiných číslech chybí. 

Rubriky 

Ve složení stálých ukotvených rubrik se od sedmého čísla nic 

nezměnilo. Nadále zůstává hlavní vyznačená rubrika Glosy • Recenze • 

Zprávy • Anonce a krátká rubrika na konci časopisu s názvem Čtěte. 

Glosy • Recenze • Zprávy • Anonce nadále zůstává jediným úsekem 

časopisu, který je významně ukotven v jeho struktuře – má své místo v 

obsahu časopisu, je nadepsán na každé své stránce. Zároveň také se 

zvětšením rozsahu časopisu nabývá na objemu. V tomto čísle má již osm 

stran. Z rubriky již zmizel seriál Psího vína zabývající se minulostí 

poezie, která se objevovala v jejích počátcích. Rubrika se naopak 

zaměřuje téměř výhradně na recenze. Výjimkou je připomenutí 

zesnulého básníka Jiřího Veselého v textu Zdeňka Plachého „A dívenky 

jdou dál Brnem…“. Jedná se o poohlédnutí za jeho životem s ukázkou 

jeho díla, autor do článku připojil i svou osobní vzpomínku na básníka.  

Recenze v rubrice jsou velmi obsáhlé, některé z nich najednou 

hodnotí i více děl (Vladimír Novotný: Český deníček a česká 

apokalypsa). Jsou psány o poznání kritičtěji, než tomu bylo v počátku 

Psího vína. Starší recenze hodnotí spíše pozitivně a střízlivěji, ve 

dvacátém devátém čísle autoři hledí na recenzovaný titul více detailně a 

objektivně hodnotí jeho vlastnosti. Může tomu tak být proto, že Psí víno 

začíná prorážet ze svého čtenářského okruhu a autoři již nepíšou pro sebe 

a svůj okruh přátel, začínají se více obracet k širšímu básnickému, 

popřípadě literárnímu světu. Na recenzích je patrné, že časopis se již 

nebojí více interagovat s celou českou literární scénou. 

Nelze si ovšem nevšimnout, že rubrice Glosy • Recenze • Zprávy • 

Anonce i nadále chybí jednotné pojetí ze strany editora. Nedostatečným 

se jeví zejména rozdílnost v uvádění tiráže recenzovaných děl u 
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jednotlivých článků. Tento fakt působí dojmem, že texty byly bez většího 

zásahu poskládány za sebou a nedostatečně sjednoceny. 

Autorský okruh 

Ve dvacátém devátém čísle je patrný výrazný posun co do obsahu 

časopisu a na svědomí to samozřejmě má také větší počet autorů, které 

se Psímu vínu podaří oslovit. Časopis se již probudil ze svých začátků a 

stal se známějším minimálně v samotné básnické komunitě, jelikož se v 

něm objevuje stále více jmen autorů známých a často také zahraničních 

– mezi zásadní osobnosti můžeme zařadit třeba Czeslawa Milosze, 

nositele Nobelovy ceny za literaturu, či oceňovaného německého autora 

Reinera Kunze. Psí víno se tak nadále vzdaluje od své původní premisy 

být platformou především českou, naopak se často pouští do 

prozkoumávání zahraniční literatury. 

Neopomenutelnou součástí nadále zůstávají i slovenští autoři. V 

čísle mimo jiné publikuje mladá autorka Jana Beňová, která kromě básní 

píše i romány. Za jeden z nich později (2012) získala cenu Evropské unie 

za literaturu (Plán odprevádzania, 2008). Tvorba řady slovenských 

autorů se navíc v Psím víně neobjevuje poprvé ani naposled, verše 

Dalimíra Stana (v čísle píše česky) uvedl časopis už v osmnáctém čísle, 

autor Roman Pekarík pak zase bude v časopise publikovat i v 

následujících letech. Za zmínku stojí také Marián Hatala, který mimo 

svojí vlastní tvorbu v čísle také překládá německé texty od Ursuly Haas. 

Hatala jako člen redakce do Psího vína samozřejmě píše pravidelně, 

mimo jiné je autorem textu o výše zmíněném Reineru Kunzovi z 

osmnáctého čísla časopisu. 

Rozmanitou zahraniční tvorbu doplňují v tomto čísle také básně 

ruských a ukrajinských autorů, které si redakce „přivezla“ z návštěvy 

Moskvy (viz. výše). Jejich věkové složení koresponduje s velkou 

generační rozmanitostí Psího vína, najdeme zde mladého ukrajinského 

autora Olega Jasinského, staršího básníka Valerije Zeminského, či 

Dmitrije Grigorjeva, autora ve středním věku. 
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Z českých autorů se tu rovněž nabízí celá škála generací, objevuje 

se zde množství mladších autorů, kteří se poezii věnovali krátce, či se jí 

již aktivně nevěnují (Šimon Šafránek, v současné době režisérem, 

publikoval již v třináctém čísle). Mezi autory, kteří se poezii věnují jen 

okrajově patří také Karel Tejkal, programátor, který v časopisu poprvé 

publikoval v desátém čísle. Z mladší generace autorů najdeme ale i 

jména, které se literatuře a poezii věnují i následně – příkladem může být 

Jakub Grombíř, který působil v redakci Literárních novin a publikoval v 

dalších českých literárních periodicích. Objevil se i v dalších číslech 

Psího vína, konkrétně ve čtyřicátém druhém, kde napsal recenzi. 

Zaměření poezie 

Jak bylo řečeno výše, Psí víno nabízí ve svém úvodu řadu básní od 

ruských autorů. Tyto texty jsou poměrně rozmanité, což odpovídá 

značným generačním rozdílům mezi básníky i jejich původu. Čtenář 

může najít například básně Valerije Zemského, který popisuje všední 

momenty ze života, například okamžik, kdy se člověk zadívá na svůj 

odraz ve výloze při procházce městem. Podobné všední motivy veršuje 

také Jefim Berenštejn, ovšem najdeme zde i témata silná, jako v případě 

básní Dmitriho Grigorjeva, který se zaobírá umíráním básníků. 

Mimo úvodní ruské okénko, pak číslo podobně jako čísla minulá 

nabízí velmi různorodou tvorbu. Dalimír Stano se věnuje především 

milostným básním, zamýšlí se nad ztracenou láskou, jeho básně jsou plné 

nostalgie. Básně Karla Tejkala se zase vyznačují svojí nadsázkou. Vybírá 

si zpravidla klasické básnické motivy, jako je cesta do nebe nebo múzy a 

popisuje je pro tato témata nestandardní formou. V případě básně U 

posledního soudu je to hlášení, které běžně zaznívá na úřadech, 

svolávající duše k nebeské bráně. Báseň Múza zase tyto mýtické bytosti 

popisuje jako biolog, který pojednává o reálném živočichovi. 

Netradiční pojetí poezie zvolil Gabriel Pleska. Ten své básně pojal 

formou tabulek, ve kterých jsou do buněk rozděleny jednotlivé části 

veršů. Básně se tak dají číst klasicky, ale čtenář si v rámci jednotlivých 

sloupců může tvořit jejich různé verze. 
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Grafická úprava 

V době před vydáním dvacátého devátého čísla Psího vína již 

proběhlo několik úprav jeho úvodní strany. Ta začala měnit svoji podobu 

od roku 2002. Nutno poznamenat, že změna v úvodní straně není nijak 

zásadní. Stále zůstává původní logo časopisu od Františka Petráka, jež 

pouze mění své postavení vůči ilustracím, které obvykle obálku doplňují. 

Úvodní stránka dvacátého devátého čísla se tak v mnohém neliší od té, 

se kterou Psí víno začínalo. Tradiční logo časopisu ustupuje z původní 

pozice ve středu stránky do spodní poloviny k levé části. Celou vrchní 

polovinu obálky potom zabírá ilustrace autora, který konkrétní číslo 

výtvarně zpracovává. 

Ilustrace pro toto číslo vytvořil Antonín Mikšík. Jedná se o 

jednoduchou lineární kresbu, její motivy se vážou k básním. Často mají 

sexuální nebo jinak provokativní podtext (viz. Příloha č.2) Je patrné, že 

autor projevoval snahu přizpůsobit ilustrace tělu časopisu, jeho kresby do 

textu zapadají a doplňují jeho tok. Objevují se i drobné ilustrace, které 

doprovází například nadpisy rubrik. 

Mimo kresby Antonína Mikšíka za zmínku stojí také oživení 

časopisu několika fotografiemi, které doprovázejí úvodní text Jaroslav 

Kovanda: Psí víno v Moskvě. Autor fotografií v čísle není uveden. 

Fotografie jsou vsazeny v textu, který je obtéká.  

Celý časopis se již vyznačuje mnohem propracovanější strukturou. 

Text je v celém těle časopisu členěn do sloupců, dvou až tří, na některých 

stranách je však stále básním ponechána volnost, aby mohly být lépe 

vizuálně upraveny a zapadat k ilustracím. Periodikum má také výrazně 

vyznačené rubriky. 

2.1.1.5. Profil šéfredaktora 

Básník, publicista, prozaik, sochař, malíř, redaktor a šéfredaktor 

časopisu Psí víno Jaroslav Kovanda se narodil 26. února 1941 ve Zlíně. 

Poezii se věnoval již od šedesátých let, oficiálně ale debutoval až v letech 

devadesátých, konkrétně v roce 1996, kdy vydal vlastním nákladem 
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sbírku Osiny.52 Kovandova další sbírka přišla o tři roky později, tedy 

v roce 1999 a nese název Za oknem Erben. Sbírka je napsána moravským 

dialektem a autor se v ní vrací k dětství. Právě moravský dialekt dodává 

sbírce rázovitost a lze v ní pozorovat vliv Jiřího Koláře a konkrétní 

poezie.53 

Autorovy další dvě sbírky – Legenda o Svedrupovi a Odpolední 

klid, se dotýkají nejen přítomnosti, ale zároveň se vrací do minulosti, 

s odkazy na vyprávění příbuzných. Sbírka Nebe nad kantýnou, je 

koncipována podobně jako autorovy dvě předchozí sbírky, jedná se o 

sonety, které odráží dobu z let 1901–2001. I následující autorovy 

básnické sbírky jsou vystavěny v určitém časovém ohraničení.  

Na konci první dekády dvacátého století se Jaroslav Kovanda 

zaměřuje i na prozaickou tvorbu. Nejaký Jura Vilčík je soubor 

smyšlených báchorek o valašském antihrdinovi, který vyšel v roce 2008. 

Následoval ho pak v roce 2009 soubor fejetonů Pulec šavlozubý, 

reportáž psaná na zahrádce. Vrcholným románem Kovandovy tvorby se 

pak roku 2010 stává Gumový betlém, za něž byl autor nominován na 

Cenu Josefa Škvoreckého. I tento román je koncipován jako jakési 

svědectví doby určitého časového úseku, hlavní vypravěč celého příběhu, 

Jaroslav, se mimo jiné narodil ve stejném roce jako sám autor – 1941. 

Román zaznamenává dění v období mezi lety 1901 a 2010.54 Iva 

Frühaufová pro server iLiteratura.cz píše o knize: „Gumový betlém se na 

 
52 Jaroslav Kovanda. In: Czech Lit [online]. Praha: České Literární centrum, 2014 [cit. 2020-03-08]. 

Dostupné z: https://www.czechlit.cz/cz/autor/jaroslav-kovanda-cz/ 

53 MACHALA, Lubomír, Josef GALÍK, Erik GILK, et al. Panorama české literatury. Praha: Knižní 

klub, 2015, str.69. Universum (Knižní klub). ISBN 9788024250540. 

54 Jaroslav Kovanda. In: Czech Lit [online]. Praha: České Literární centrum, 2014 [cit. 2020-03-08]. 

Dostupné z: https://www.czechlit.cz/cz/autor/jaroslav-kovanda-cz/ 
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první pohled tváří jako próza, ale podíváme-li se na jeho stavbu 

podrobněji, zjistíme, že vykazuje jisté rysy známé spíše z poezie55“. 

Mezi zatím poslední prozaická Kovandova díla patří souborné 

vydání autorových fejetonů z let 1997–2009 S jazykem od inkoustu 

(2010) a Jákobovým dvojákem (2014).56 K poezii se autor vrací v roce 

2016 průřezovou sbírkou Kufr z pískovce, jež obsahuje verše z období od 

sedmdesátých let až do současnosti. „Básně jsou prorostlé nářečními 

výrazy, v dětství zafixovanými říkadly a průpovídkami – Kovanda 

(spolu)pracuje s jazykem známým, tisíckrát ohmataným, takovým, na 

který se může spolehnout.!, píše o sbírce recenzentka Markéta Kittlová 

pro server iLiteratura.cz.57  

2.1.2. Šéfredaktor Petr Štengl 

Petr Štengl ve vedení časopisu vystřídal Jaroslava Kovandu v roce 2007, 

časopis vedl až do padesátého sedmého čísla (rok 2011). Zasloužil se o přesun 

redakce časopisu ze Zlína do Prahy. Novinkou, kterou do Psího vína přivedl, 

bylo vydávání básnických příloh u některých čísel. Pod jeho vedení dostalo 

periodikum ucelenější a profesionálnější řád a vystřídalo hned několik 

grafických podob. 

2.1.2.1. Číslo 52/2010 

Padesáté druhé číslo Psího vína z června 2010 se oproti období kdy 

ho vedl šéfredaktor Jaroslav Kovanda v mnoha ohledech změnilo. Jedná 

se o modernější a profesionálnější periodikum. Redakce je v zásadě zcela 

vyměněna, jedná se převážně o novou, mladší generaci autorů. Časopis 

 
55 FRÜHAUFOVÁ, Iva. Kovanda, Jaroslav: Gumový betlém. ILiteratura.cz [online]. Medonosy: 

Sdružení pro iliteraturu, , 13. 4. 2011 [cit. 2020-04-09]. ISSN 1214-309X. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/28127/kovanda-jaroslav-gumovy-betlem 

56 Jaroslav Kovanda. In: Czech Lit [online]. Praha: České Literární centrum, 2014 [cit. 2020-03-08]. 

Dostupné z: https://www.czechlit.cz/cz/autor/jaroslav-kovanda-cz/ 

57 KITTLOVÁ, Markéta. Kovanda, Jaroslav: Kufr z pískovce. ILiteratura.cz [online]. Medonosy: 

Sdružení pro iliteraturu, 25. 5. 2016 [cit. 2020-04-09]. ISSN 1214-309X. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/36573/kovanda-jaroslav-kufr-z-piskovce 



 
 

45 

se už rozsahem dá zařadit mezi standardní dobová periodika, má šedesát 

osm stran. O distribuci se stará Kosmas. Cena se ustálila na čtyřiceti osmi 

korunách. Periodikum si stále nese podtitul Časopis pro současnou poezii 

a vychází za přispění ministerstva kultury. O tisk se stará nově Tiskárna 

Calamarus. 

Úvodní slovo/Editorial 

Šéfredaktor Petr Štengl zavedl do Psího vína tradici pravidelných 

editorialů, které psal převážně on sám. V roce 2010 ovšem několik z nich 

zpracovali jiní členové redakce. V předchozím padesátém prvním čísle 

byl autorem zástupce šéfredaktora Jan Těsnohlídek ml., v tomto čísle 

editorial napsal Ondřej Buddeus. Zajímavostí dvou editorialů, které 

napsali Těsnohlídek a Buddeus, je, že mají formu kaligramu. Buddeusův 

editorial je konkrétně uspořádán do tvaru koktejlové sklenice.  

Editorial vzniklý za působení Petra Štengla získává oproti 

předchozím úvodním slovům jasnou náplň. Klade si za cíl čtenáři 

představit číslo a jeho obsah. To činí také Ondřej Buddeus v padesátém 

druhém čísle, a to hravou a vtipnou formou. Časopis přirovnává ke 

koktejlu a jednotlivé autory a jejich básně pak k jeho různým 

ingrediencím. Vzniká tak netradiční, ale stále poměrně jasně uchopitelný 

úvod, který čtenáři jasně řekne, na co se v čísle může těšit. 

Rubriky 

V padesátém druhém čísle se dá pozorovat již výrazně pokročilejší 

struktura časopisu oproti jeho dřívějším obdobím. Jasně jsou definovány 

jeho rubriky a sice Poezie, Próza, Studie, Překlady, Rozhovor a Recenze. 

Je nutné poznamenat, že hlavní rubriky (Poezie, Próza, Studie a 

Rozhovor) se prolínají a netvoří jednotné celky. Jejich základní členění, 

podle kterého se čtenář může orientovat, ovšem nabízí obsah. Ten je 

seřazen právě na základě rubrik, tedy i když jsou rubriky mezi sebou 

promíchané, v obsahu si právě podle nich může čtenář najít na jakých 

stranách se například nachází různé části Prózy, či Poezie. 
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Pokročilejší rubriky jsou navíc oddělovány také graficky. Zatímco 

Překlady a Recenze mají vyčleněnou svojí vlastní část časopisu a jsou 

tedy odděleny samostatným nadpisem, i další specializované rubriky 

(Studie a Rozhovor), které jsou sice „rozházeny“ po celém čísle, mají na 

okraji stránky své označení. U Poezie a Prózy označení chybí, ze strany 

sazby je to ovšem zcela pochopitelné, jelikož tyto rubriky čtenář velmi 

jednoduše pozná sám. 

Rubrika Rozhovor nabízí v padesátém druhém čísle interview s 

Michalem Jarešem a zabývá se širším pohledem na poezii, klade si 

otázky typu: jak se pozná špatná poezie, či zda je rozdíl mezi českou a 

moravskou scénou.  

Recenze se nachází na konci čísla, nabízí celkem sedm recenzí. Tři 

z nich napsal šéfredaktor Petr Štengl. Hodnocené texty nepatří jenom k 

poezii, jeden z textů se například zabývá románem Jaroslava Balvína 

Mácha: Deníky: Turistický průvodce. Zvláštností je také kritická stať 

Petra Štengla hodnotící básnický almanach skupiny Fronta na banán. 

Tuto hodnocenou sbírku, jak Štengl sám uvádí, lze objednat přes jeho 

vlastní email. Za povšimnutí stojí také recenze Jany Sieberové na 

básnickou sbírku Jana Kunzeho Dekadent dezert. Text provází zvláštní 

chyba, hodnocená kniha je popisována jako aktuální novinka z roku 

2010, vydána přitom byla již v roce 2008.58   

Autorský okruh 

Padesáté druhé číslo Psího vína se vyznačuje množstvím mladých 

a neznámých autorů. Mezi začínající básníky patří např. Daniel 

Bohuslav, tehdejší student VŠE, nebo Jan Bárta student filozofie a 

mezinárodních studií. Další specifickou kategorií jsou autoři publikující 

 
58 DEKADENT DEZERT / JAN KUNZE. In: PERPLEX: malé nezávislé nakladatelství [online]. Velké 

Heraltice: PERPLEX, © 2006-2020 PERPLEX, 1. 2. 2012 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

http://www.perplex.cz/knihy-dekadent-dezert.html 
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výhradně na internetu, jako Jana Martiníková, či Siegbert Křídlo. Mladé 

autory lze v čísle najít i v próze. Konkrétně autorka textu Cvičný název, 

který má formu scénáře, Dagmar Pokorná byla v době publikace pouze 

devatenáctiletá.  

Mezi autory se také objevil bývalý člen redakční rady časopisu Ivo 

Harák, který mimo sedmi básní v čísle publikoval také jednu svojí 

recenzi. V čísle mají místo také již tradičně autoři slovenští, např. Lenka 

Krivosudská, Erika Pálová nebo Dominik Želinský. Časopis zároveň 

nabízí řadu zahraničních autorů z Polska, Německa, Portugalska či 

Norska. Za zmínku stojí výběr deseti básní od již dávno zesnulého 

polského autora Andrzeje Bursy. 

Zaměření poezie 

Svým obsahem padesáté druhé číslo Psího vína v mnohém 

rozporuje svému charakteru časopisu pro současnou poezii. Oproti 

předchozím obdobím se v periodiku nachází mnoho prozaických textů, 

které délkou přesahují poezii. Část prózy se samozřejmě zaobírá poezií, 

ať už ve formě recenzí, nebo hlubších zamyšleních nad smyslem poezie 

(rozhovor s Michalem Jarešem). Velkou část prózy ovšem tvoří 

umělecké texty, které jsou v časopise stavěny poezii naroveň – navzájem 

se s básněmi prolínají. 

Poezie samotná je ovlivněna především množstvím mladých 

autorů, či autorů neznámých, amatérských. Mladí autoři se ale nebojí 

ukázat nejen své dílo, ale podělit se také o svůj názor na poezii, či 

současné dění. Student VŠE Daniel Bohuslav například před samotnými 

básněmi publikuje krátký text, ve kterém reflektuje předsudky, které o 

jeho vlastní generaci panují a zamýšlí se nad tím, jak jsou mladí lidé 

seznamováni s díly, jakými je Máj od Karla Hynka Máchy (nutno 

poznamenat, že číslo bylo vydáno v době výročí 200 let od narození 

slavného autora). Máji se pak Bohuslav věnuje i ve svých básních, které 

interpretují lyrickoepickou skladbu „jazykem Facebooku“. 
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Až provokativní se můžou zdát texty Siegberta Křídla, který nabízí 

svoji internetovou poezii. Křídlo se nebojí naturalisticky popisovat 

například zacházení s mrtvým tělem, nebo vykuchaná zvířata. Slovenská 

autorka Lenka Krivosudská se ve svých básních zase zamýšlí nad světem 

a stavem společnosti. V básni SPEV HNIJÚCEJ DEMOKRACIE 

například přirovnává demokracii ke kusu masa, které postupně hnije na 

světové skládce. Odlišný přístup k poezii pak nabízí ostřílený autor Ivo 

Harák. Své básně nepíše ve verších, ale jako krátké texty s prozaickou 

formou. 

Grafická úprava 

Jednou z nejvíce zaznamenatelných změn v rámci grafické úpravy 

prošla obálka Psího vína, a to hned v několika směrech. Klasické logo 

časopisu, které dříve dominovalo, se naprosto mění. Od čtyřicátého 

devátého čísla se jeho podoba změnila na řecké písmeno Ψ [psí] a čísla 

9 a 7, které značí rok založení časopisu. Logo si v této době drží stálou 

oranžovo-žlutou barvu. Mění se i název samotný. Vedle se objevuje nový 

internetizovaný název psivino.cz, který odkazuje na web časopisu. Tento 

nový název časopis provází od čtyřicátého devátého čísla až do 

padesátého sedmého, kdy Petr Štengl opouští post šéfredaktora. Titulní 

straně v tomto čísle dominuje výrazná kresba od Jiřího Franty, což může 

být na škodu, jelikož kvůli ní ustupuje do pozadí samotné logo.  

Ilustrace pro toto číslo vytvořil již výše zmíněný Jiří Franta. Jedná 

se o černobílé kresby s velkým množstvím detailů a skrytých symbolů. 

Za zmínku stojí například ilustrace z obálky (viz. Příloha č.3), kde vidíme 

roztékajícího se sněhuláka sedícího v krabici, který na sobě má biskupské 

roucho s ohnutým křížem pod ramenem, na němž stojí miniatura 

připomínající katedrálu sv. Víta. Rozložení kreseb nepůsobí 

systematicky, převládá v první poezijní části časopisu. Kresby se často 

vážou k obsahu básní.  

Sazba nepůsobí sjednocená pro celé číslo. I když je text zalamován 

ve většině časopisu do dvou sloupců, zejména v částech s poezií je tato 
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praxe často rušena. V některých případech to není zcela na škodu, 

charakter básní to vyžaduje, na některých místech (převážně v první části 

čísla) ovšem působí chaoticky. Básně často navazují až v dalším sloupci, 

stává se, že dokonce pokračují až na další straně, což se u tak krátkého a 

dobře formovatelného útvaru jako je poezie může jevit zbytečné, a navíc 

může tato skutečnost kazit vizuální dojem, který je u mnoha básní jejich 

podstatnou součástí. Na přehlednosti nepřidá také fakt, že počet sloupců 

se na některých místech mění přímo v polovině stránky. 

Naopak logickým krokem je nové umístění medailonků 

jednotlivých autorů. Ty již nejsou nahromaděny na jedné straně, ale jsou 

v krátkých textech rozmístěny vždy na konci autorova díla v těle časopisu 

jako poznámky pod čarou. 

 

2.1.2.2. Profil šéfredaktora 

Básník, prozaik a nakladatel Petr Štengl se narodil roku 1960 

v Praze. Jeho básnický debut se uskutečnil v roce 2005, kdy mu v příloze 

časopisu Psí víno vyšla sbírka, Co říkal Zouplna. O dva roky později 

přebral roli šéfredaktora Psího vína po zakladateli Jaroslavu Kovandovi 

a byl jím až do roku 2011.59 Společně s Janem Těsnohlídkem v roce 2010 

založil vlastní nakladatelství se jménem Petr Štengl, téhož roku vychází 

i autorova sbírka 3+1. Jak její název napovídá, sbírka je rozdělena do tří 

částí, k nímž je připojena samostatná čtvrtá jednotka. Sbírka je generační 

výpovědí muže na prahu padesátky s takřka apokalyptickým viděním 

společnosti.60  

V roce 2012 mu vychází experimentální knížka literárních textů 

s názvem Spam – Spojené kartáčovny, bleděmoderní králíček a velká 

 
59 Petr Štengl. In: Nakladatelství Petr Štengl [online]. Praha 9: Nakladatelství Petr Štengl, 2013, 2013 

[cit. 2020-04-10]. Dostupné z: http://www.petrstengl.cz/autori/detail/13 

60 MACHALA, Lubomír, Josef GALÍK, Erik GILK, et al. Panorama české literatury. Praha: Knižní 

klub, 2015, str.107. Universum (Knižní klub). ISBN 9788024250540 
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lžíce. Tento literární počin vydalo nakladatelství Jana Těsnohlídka ml. – 

JT’S nakladatelství.  Autor v této knize téměř polovinu textu nechal 

přeložit automatickým překladačem do Haitské kreolštiny. Díky tomu 

vznikla unikátní směs textů, které ne úplně vždy dávají smysl.61  

Dalším Štenglovým literárním počinem, v němž navázal na tradici 

experimentu je básnická sbírka 3,14čo. Štengl se na ní podílel společně 

s Michalem Šandou a Jakubem Šofarem a jedná se o koláže vět z různých 

diskusních fór na českém internetu.62  

Jako zatím poslední vyšla Petru Štenglovi v roce 2014 kniha To si 

vypiješ!, tentokrát se jedná o humorný 150stránkový příběh, jenž v sobě 

spojuje motivy Dona Quijota a groteskně ironického románu.63 

2.1.3. Šéfredaktor Ondřej Buddeus 

Ondřej Buddeus vedl časopis mezi lety 2011 a 2014, členem redakce Psího 

vína byl však od roku 2008 až po rok 2016, kdy časopis opustil. Pod jeho 

vedením dostal časopis více mezinárodní profil, a to zejména díky kontaktům a 

osobnostem, které Buddeus do časopisu přivedl či je v něm představil.  

2.1.3.1. Číslo 61/2012 

Šedesáté první číslo Psího vína je velmi odlišným číslem než ta 

předchozí, která byla v této práci zpracovávána. Číslo se především 

rozrostlo co do počtu stran, nabízí jich hned devadesát sedm a tím se tak 

 
61 Petr Štengl – SPAM / SPOJENÉ KARTÁČOVNY, BLEDĚMODERNÍ KRÁLÍČEK (bmk :-) A 

VELKÁ LŽÍCE. In: JT'S nakladatelství [online]. JT'S nakladatelství, 2012 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

https://jteees.blogspot.com/2012/09/petr-stengl.html 

62 BEZR, Ondřej. Vyšla kniha 3,14čo! Básníci v ní využili zlobu internetových diskusí. In: iDNES.cz: 

zpravodajství [online]. Praha: MAFRA, © 1999–2021 MAFRA, a. s., 15. 4. 2013 [cit. 2021-04-17]. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/literatura/vysla-kniha-vysla-kniha-3-

14co.A130414_170801_literatura_jaz 

63 DETAIL KNIHY: To si vypiješ! In: Novela bohemica [online]. Praha: Novela bohemica, © 

2010 Novela bohemica  [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://www.novelabohemica.cz/knihy/to-si-

vypijes.html 
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přiblížilo rozsahu mnohých jiných literárních čtvrtletníků. Velkou změnu 

přinesla éra Ondřeje Buddeuse i do složení redakce, která se téměř celá 

obměnila a přibyla do ní jména, která budou časopis vést v budoucnu 

(Ondřej Hanus a Olga Pek). Časopis změnil také svojí vizuální podobu, 

jak bude práce popisovat níže. Z hlediska sídla (nadále v Praze), tisku 

(tiskárna Calamarus) a distribuce (Kosmas) vše zůstává stejné. Nezměnil 

se ani vydavatelský subjekt. Časopis dále vychází s grantem ministerstva 

kultury, cena nadále zůstává na čtyřiceti osmi korunách. 

Úvodní slovo/Editorial 

Editorial pro toto číslo napsal Ondřej Hanus, zástupce šéfredaktora. 

Autor se s textem vypořádal s nadsázkou a místo skutečného úvodního 

článku napsal pouze dvě krátké věty: „Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

úvodníky nikdo nečte. Poezii také ne.“. Hanusova poznámka tedy 

nenabízí žádnou zásadní informační hodnotu, daleko více vypovídá o 

názoru samotného autora. Ondřej Hanus se podobným stylem staví ke 

všem editorialům, které jako člen redakce Psího vína píše. Příkladem 

může být třeba jeho Neviditelný editorial z šedesátého pátého čísla. 

Rubriky 

Rubriky nejsou v šedesátém prvním čísle nijak vyznačeny nebo 

pojmenovány, na první pohled mu tedy chybí struktura. Mohlo by se 

zdát, že se Psí víno vrací do začátků, kdy časopisu chyběla skutečná 

forma. V tomto čísle je ovšem patrná snaha strukturu časopisu vtisknout, 

aniž by byla rušena jeho minimalistická podoba. Rubriky, či jednotlivé 

části čísla sice nenesou označení, jsou ovšem v těle časopisu patrné.  

Určitý náznak tohoto rozdělení nabízí už obsah, na kterém je vidět, 

že první polovina časopisu je věnována poezii, zatímco druhá 

publicistickým textům. Poezie je v obsahu zobrazena pouze výčtem jmen 

autorů, prozaické texty nabízejí také názvy článků. V obsahu se dobře 

orientuje, oproti některým předešlým úpravám nabízí stránkování. 
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První polovinu čísla tedy zabírá poezie, s tím že v první části je to 

poezie česká a slovenská, druhá část potom nabízí překladové autory. 

Části jsou od sebe odděleny sérií ilustrací od Markéty Kubačákové, které 

se střídají s obsáhlým rozhovorem s ní samotnou. Publicistický text tak 

viditelně odděluje českou a slovenskou poezii od té překladové. 

V první polovině čísla tak absence formálního rozdělení nevadí, 

problémem je ovšem v části druhé. Publicistické texty zahrnují zprávu z 

festivalu, dva rozhovory, dvě teoretické úvahy a několik recenzí, z nichž 

jedna je psána formou dialogu. Jednotlivé publicistické žánry sice jdou 

za sebou a nejsou pomíchány, vzhledem k absenci označení či třeba jen 

jiného formátování je ale často nelze z nadpisu poznat. V závěru čísla 

jsou pak uvedeny medailonky jednotlivých autorů, nejedná se ale o plný 

výčet, někteří autoři chybí. 

Autorský okruh 

Šedesáté první číslo otevírají básně od Milana Ohniska, 

etablovaného a překládaného autora s řadou vydaných sbírek. Jedná se 

však o jediného autora takového formátu. Toto číslo se vyznačuje 

především množstvím mladých autorů, převážně studentů vysokých škol. 

Jsou mezi nimi autoři, kteří jsou již ve světě literárních periodik aktivní, 

jako např. Lukáš Horák. Najdeme zde ale také úplné debutanty – Jiří 

Archalous.  

V kategorii zahraniční poezie jsou v tomto čísle vidět velké změny. 

Tradičně slovenským autorům byl tentokrát věnován menší prostor – 

zastoupeni jsou pouze tři – Peter Rilke, Daniel Vadas a Matúš Molovčák. 

I v tomto čísle se objevuje jeden polský autor, novinkou je však značné 

zastoupení autorů z dalších zemí Východní Evropy, konkrétně z 

Bulharska, Rumunska či Slovinska. Celkově se dá říct, že zatímco v 

české části byl velký prostor věnován nové generaci básníků, v kategorii 

zahraničních autorů jsou básníci převážně zavedení (např. Susana 

Gardner, Nicolae Prelipceanu). 
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Zaměření poezie 

Několik autorů šedesátého prvního čísla se ve svých básních 

nezaměřuje pouze na určité téma, naopak jsou některé jejich texty osobní, 

jiné zase s motivy společenskými či kulturními. Básník Milan Ohnisko 

se hned v úvodu čísla věnuje prostým líčením každodenních situací 

(Prosinec – matka s dětmi za deště), zároveň se ale v další básni Pražský 

chodec mimo popisu pražských čtvrtí zabývá milostným vzplanutím. 

Nevyhýbá se ale ani tématu smrti, to pojí v básni Labutí paní s portrétem 

osoby – dámy krmící labutě. 

Podobně je tomu u Ivana Christova, ten v básních sice užívá 

ústředního tématu, sice svého života v Americe, jinak se ovšem jeho 

motivy liší. Zatímco jeden z jeho textů se věnuje vzpomínce na první 

auto, které řídil, další je popisem rozhovoru o politice. 

Politickým tématům se v tomto čísle věnuje velká část autorů. 

České politice se věnuje v básních Těžká politika, či Skinheadi Jiří 

Archalous, ten se zabývá také širšími společenskými tématy (Čas) nebo 

světovou politikou (Vojáček). Politice se věnují také Krzysztof 

Gaşiorowski, Lukáš Horák. Mimo čistě politickou problematiku někteří 

autoři řeší také tu environmentální – Osamelý George od Matúše 

Molovčáka. 

Zajímavým konceptem je série básní Petera Rilkeho, který se ve 

svých textech inspiroval vysíláním nejrůznějších rádií. Nevšední vizuální 

styl zvolila také Olga Pek, pozdější šéfredaktorka Psího vína. Ta svou 

báseň Tahy uspořádala do dlouhých veršů, které působí jako tahy štětce, 

podobně vizuálně také vyjádřila svůj text Vrstvy.  

Grafická úprava 

Podoba Psího vína se s šedesátým prvním číslem od základu zcela 

proměnila. Na první pohled nejvýraznější změnou je jistě nový formát. 
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Časopis nově vychází ve velikosti A5, navíc situovaný na šířku, pro tento 

druh periodika tedy v zcela nestandardní formě.  

Mění se také logo časopisu, které si oproti padesátému druhému 

číslu sice zanechalo symbol Ψ, přešlo ale k více minimalistické podobě 

a upustilo od číslic 9 a 7 symbolizujících rok založení časopisu. 

Periodikum se navíc vrátilo k původnímu názvu Psí víno, který vystřídal 

dříve internetizované psivino.cz. 

Směrem k minimalismu se vydal charakter celého čísla. Obálka 

samotná je bez jakékoliv grafiky, má čistou jednobarevnou podobu. Na 

tyrkysovém podkladu lze najít pouze samotné bílé logo časopisu 

v bezpatkovém fontu. 

Ilustrace pro toto číslo vytvořila Markéta Kubačáková. Jedná se o 

velmi jednoduchý námět, sérii celostránkových obrázků rozmístěných 

vždy každou druhou stranu v jedné z částí časopisu. Jde o jednoduše 

ztvárněnou místnost s jedním sloupem, který se postupně naklání a padá. 

Obrázky v časopise mimo jiné fungují jako flipbook, pokud se časopis 

rychle prolistuje, vytváří jednoduchou animaci. V každé ilustraci jsou 

ještě otištěny úryvky dramatických textů Thomase Bernharda a Václava 

Havla. Jeden z nich má působit jako „promítaný“ na stěnu v místnosti, 

zatímco druhý má „levitovat“ v meziprostoru. S ilustracemi je nejdříve 

propleten rozhovor s jejich autorkou Markétou Kubačákovou, dále po 

konci rozhovoru jsou na každé mezistránce otištěny básně dalších autorů. 

Graficky je časopis oproti předchozím číslům výrazně lépe 

sjednocen. Text je vysázen jen s drobnými výjimkami (u některých 

básní) do dvou sloupců, u prózy to pak platí jako pravidlo. Celkově je 

celá sazba velmi jednoduchá, básně jsou zalomeny k levé straně, próza 

potom do bloku. V textu se dá dobře orientovat a ničím neruší. Pouze 

v případě rozhovoru není vzhledem k nedostatečně velkým rozdílům 

mezi fonty vidět rozdíl mezi tázaným a tazatelem. 
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2.1.3.2. Profil šéfredaktora 

Básník a překladatel Ondřej Buddeus se narodil roku 1984 

v Praze.64 Literárně debutoval v roce 2011 sbírkou básní nazvanou 

55 007 znaků včetně mezer. Lubomír Machala v knize Panorama české 

literatury 2 popisuje sbírku jako svérázně typograficky a formálně 

uspořádanou.65 Sbírka je plná nekonvenčních záležitostí, jednou 

z prvních je to, že autor rezignoval na klasické číslování stran 

přirozenými čísly.66 Ve stejném roce Buddeusovi vyšla v nakladatelství 

Napoli také kniha Orangutan v zajetí má sklony k obezitě, kterou vytvořil 

spolu s Martinou Kupsovou a Alžbětou Skálovou. Fantazijní dílo nabízí 

volné kolážové útvary (od Kupsové a Skálové) a Buddeusovy 

mikrotexty, které výtvarnou stránku doprovází.  

Ještě v roce 2011 se Buddeus také stal šéfredaktorem Psího vína. 

V roce 2013 vydal sbírku rorýsy, která měla být původně autorovým 

debutem, ale nakonec byla vydána opožděně. Za tento text dostal 

Buddeus Cenu Jiřího Ortena. Ve sbírce si autor vyzkoušel konceptuální 

tvorbu, jednotlivé básně jsou pojmenovány jako počítačové soubory a na 

přebalu knihy je internetový odkaz. 67 „Ve svých mladších knihách se 

Ondřej Buddeus dostal do poloh, které mimo toho, že nemusí každému 

čtenářsky vyhovovat, především obnažují nepropnutou 

koncepčnost rorýsů. Kniha na druhou stranu obsahuje lyrické tóny, které 

 
64 Ondřej Buddeus: Kdo dělá svobodný zenový zevling? In: MAČ365 [online]. Brno: Větrné mlýny [cit. 

2020-04-10]. Dostupné z: https://www.mac365.cz/program/ond-ej-buddeus/11374 

65 MACHALA, Lubomír, Josef GALÍK, Erik GILK, et al. Panorama české literatury. Praha: Knižní 

klub, 2015, str.107. Universum (Knižní klub). ISBN 9788024250540 

66 ALEXA, Michael. Buddeus, Ondřej: 55 007 znaků včetně mezer. ILiteratura.cz [online]. Medonosy: 

Sdružení pro iliteraturu, 2011, 10. 12. 2011 [cit. 2020-04-09]. ISSN 1214-309X. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/29225/buddeus-ondrej-55-007-znaku-vcetne-mezer  

67 MACHALA, Lubomír, Josef GALÍK, Erik GILK, et al. Panorama české literatury. Praha: Knižní 

klub, 2015, str.107–108. Universum (Knižní klub). ISBN 9788024250540 
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se zdají být v Orangutanovi a 55 007 znacích potírány. Buddeusův debut 

tak vyvolává především otázku, co ke svému debutu dnes cítí sám autor“, 

tak hodnotí sbírku recenzent Michael Alexa pro server iLiteratura.cz.68 

Téhož roku vychází i kniha Hlava v Hlavě, kterou Buddeus 

vytvořil společně s Davidem Böhmem. Dílo se řadí do literatury pro děti 

a mládež a jedná se o encyklopedii zabývající se fungováním hlavy a 

mozku.  Za tuto knihu oba autoři získali cenu Magnesia Litera a cenu 

Nejkrásnější česká kniha.69 

V roce 2016 Buddeus vydává pod nakladatelstvím Robatu knihu 

s názvem Zóna. Jedná se o básnickou sbírku obsahující 44 textů.70 Ondřej 

Buddeus se věnuje také překladové práci, je členem Asociace spisovatelů 

a od roku 2019 se také věnuje práci na Akademii výtvarných umění 

v Praze.  

2.1.4. Šéfredaktor Ondřej Hanus 

V časopise Psí víno působil původně jen jako redaktor, následně převzal 

po Ondřeji Buddeusovi v roce 2014 post šéfredaktora. Časopis vedl rok, tedy od 

šedesátého devátého čísla po číslo sedmdesát tři, kdy ho vystřídala Olga Pek.  Za 

jeho vedení si lze povšimnout většího důrazu na literární kritiky, kterým byl 

věnován značný prostor.  

 
68 ALEXA, Michael. Buddeus, Ondřej: rorýsy. ILiteratura.cz [online]. Medonosy: Sdružení pro 

iliteraturu, 2013, 16. 5. 2013 [cit. 2020-04-09]. ISSN 1214-309X. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/31611/buddeus-ondrej-rorysy 

69 ELIÁŠ, Petr. Böhm, David; Buddeus, Ondřej: Hlava v hlavě. In: ILiteratura.cz [online]. Medonosy: 

Sdružení pro iliteraturu, 2013, 9. 2. 2014 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/32683/bohm-david-buddeus-ondrej-hlava-v-hlave 

70 DEMELOVÁ, Karolína a Jonáš ZBOŘIL. Hlava v hlavě „Zóna je pokus najít kontrolu nad bordelem, 

co nám lítá v hlavě,“ říká Ondřej Buddeus. In: Český rozhlas: Radio Wave [online]. Praha: Český rozhlas, © 

1997-2021, 2. květen 2017 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/zona-je-pokus-najit-

kontrolu-nad-bordelem-co-nam-lita-v-hlave-rika-ondrej-5966009 
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2.1.4.1. Číslo 70/2014 

Jubilejní sedmdesáté číslo Psího vína je v mnoha ohledech, 

především vizuálních, podobné číslu šedesátému prvnímu. Do redakce 

přibývají nová mladá jména, základní složení ale zůstává. Počet stran se 

mírně zvyšuje, tentokrát jich má číslo 112. Časopis také nabízí jedno 

hlavní téma, kterému se věnují některé publicistické články. 

Vydavatelem je nadále Klub přátel Psího vína. Standardní cena se 

pohybuje na padesáti korunách. 

Úvodní slovo/Editorial 

Editorial tohoto čísla Psího vína je ovlivněn jubilejní povahou 

sedmdesátého vydání. Olga Pek, která je jeho autorkou, ho otevírá touto 

nevšedně poskládanou pasáží: „Už mnoho let pro vás. ‚Poezii nejen 

mladých autorů, ale i všech ostatních, kteří jsou rovněž vepsí.‘ Jsme 

dokázali. Vše. Kvalitní.“. Použila v něm tak stejnou větu, kterou Jaroslav 

Kovanda s Martinem Josefem Stöhrem použili v úvodním slovu prvního 

čísla časopisu.  

Jisté poohlédnutí za historií periodika potom nabízí další odstavec 

editorialu, v němž se autorka zamýšlí nad jeho stářím a nad tím, jak je 

třeba se k výročí postavit. Je nutné poznamenat, že Olga Pek se v pokusu 

bilancovat pozastavuje nad houževnatostí Psího vína, o čemž podle ní 

svědčí velké množství příspěvků, které se v tomto čísle sešly. 

Editorial se mimo jubilejní událost věnuje podrobně i obsahu čísla 

jako takového, představuje nejen některé autory a jejich díla, ale shrnuje 

také témata, která ho provází (určuje propojení poezie a performance 

jako jeho hlavní motiv). Celkově je editorial logicky koncipován, tak aby 

čtenáři představil to nejdůležitější a nabídl skutečný úvod do samotného 

čísla.  

Rubriky 

Sedmdesáté číslo má podobnou strukturu jako číslo šedesáté první. 

Rubriky nejsou nijak nazvány a výrazně graficky odděleny, pouze 

některé mají označení v záhlaví, čtenář může jejich přechod poznat spíše 

intuitivně, podle podoby či zarovnání textu. Oproti šedesátému prvnímu 
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číslu, kde skladba textů fungovala, přináší nedostatek struktury do 

sedmdesátého vydání větší chaos. Minimalistická struktura nestačí na 

složité téma čísla, které ze své podstaty nabízí řadu experimentálních 

textů, u nichž není na první pohled patrné, jaký žánr nejvíce naplňují.  

Odděleni nejsou zahraniční autoři od českých, umělecké texty jsou 

více promíchány s publicistickými. Vzhledem k chybějícímu označení 

jednotlivých žánrů je tak složité se v časopise orientovat. Tento fakt je 

pak na škodu zejména kvůli tematickému zaměření čísla, které se věnuje 

propojování poezie a performance. Řada publicistických textů (esej 

Ondřeje Buddeuse a Olgy Pek) se tématu nebo jeho aspektům (rozhovor 

Alžběty Stančákové s Pavlem Zajíčkem) přímo věnuje, ale jsou pouze 

zařazeny do těla časopisu bez důraznějšího označení.    

Pevnou částí zůstávají pouze kritiky, které se nacházejí za sebou na 

konci čísla. Od zbytku časopisu je odděluje dlouhý text Daniela Vadase, 

který si dal za úkol napsat seznam všech autorů publikujících v Psím víně. 

Seznam, který zabírá více než dvacet stran je tak vřazen doprostřed 

časopisu a rozděluje ho tak velmi výrazně na dvě části.  

Na škodu to působí zejména z povahy druhé části, na níž je vidět, 

že Psí víno se již výrazně obrací k literárnímu světu. Hned první článek 

hodnotí kvalitu výběru pro ročenku časopisu Host Nejlepší české básně 

2014.  Na kritikách je zase čím dál tím více vidět, že se časopis zaměřuje 

na mladé autory a že kritiky bývají z pravidla velmi přísné (Ondřej Hanus 

ve své kritice básnického debutu Ester Fisherové polemizuje, zda vůbec 

měla sbírka básní vyjít). Tato velká angažovanost je totiž vidět například 

i v textu Jiřího Feryny (dnes již Marie Feryna), ve kterém kriticky hodnotí 

spolek Mladí básníci pražští, který se ovšem nachází v seznamem 

oddělené první části čísla. Umístění seznamu by tak logičtěji působilo na 

konci díla, kde by méně rušilo strukturu periodika. 

Autorský okruh 

Autoři v tomto čísle pocházejí zejména z nejmladší generace 

studentů a začínajících básníků. Vzhledem k  tématu čísla, které se 

zabývá průsečíky mezi poezií a dalšími druhy umění, ovšem najdeme 
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zejména mezi těmi zahraničními i autory starší, kteří se ne vždy zaměřují 

především na básně.  

Je třeba poznamenat, že autorů oproti jiným číslům a vzhledem k 

obsahu časopisu není mnoho (velkou část čísla zabírají kritiky a texty 

redakce). V čísle publikují tři autoři slovenští z různých generací 

(devatenáctiletý Daniel Vadas, třicátník Matúš Benkovič a čtyřicátník 

Peter Macsovszky). Všichni tři se v čísle věnují experimentálním textům, 

Macsovszky se jako již zavedený autor věnuje tomuto typu literatury 

dlouhodobě.  

S tématem čísla je propojen také výběr dvou zahraničních autorů. 

Americká autorka Vanessa Place se věnuje konceptuální literatuře, 

německý autor Boris Dornbusch je pak multižánrovým umělcem, který 

se nevěnuje poezii v první řadě.  

Čeští autoři pocházejí zpravidla (s výjimkou Vladislava Reisingera 

a Pavla Zajíčka) z řad studentů narozených po roce 1989. I přesto, že se 

jedná o mladé autory, všichni v té době již publikovali v některých 

dalších literárních časopisech (Vojtěch Vacek a Jiří Feryna v H_Aluzi, 

Max Hutar ve Tvaru). 

Zaměření poezie 

Klasická poezie má v tomto čísle vzhledem k povaze tématu velmi 

málo prostoru. Obecně je velká část časopisu věnována publicistice a 

umělecké texty mají oproti předchozím číslům menší prostor. Číslo se 

věnuje ve své umělecké části především experimentálním textům, které 

se pohybují na hranici poezie, prózy a konceptuálního umění.  

Hned první autor Matúš Benkovič spojuje všechny tři žánry, z jeho 

díla jsou vybrány klasické veršované básně, prozaický text a soubor fotek 

a obrázků, které s nadsázkou hledí na konceptuální umění. Propojení 

poezie a performance je patrné také u asi nejvýraznějšího (minimálně z 

vizuálního hlediska) autora Zbyňka Baladrána, jehož videoinstalace je v 

časopise publikována pomocí screenshotů z jeho videa a delší textu na 

pomezí poezie a prózy. 
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Podobný text na pomezí dvou forem literatury v čísle publikuje 

také Peter Macsovszký (Spontánne stratégie). Jinou formu 

experimentální poezie nabízí Boris Dornbusch, který ve svém Roku 

měsíce nabízí krátké texty různě rozmístěny po stránce. Dornbusch, jako 

výtvarný umělec v první řadě, poezii využívá jako obraz umístěný na 

stěně. Krátké útvary totiž slouží jako stručné popisy jiných uměleckých 

děl. Mladý autor Daniel Vadas vytvořil pro jubilejní sedmdesáté číslo, 

jak je popsáno v editorialu „monumentální konceptuální báseň“. Tento 

popis je jistě míněn pouze s nadsázkou, jedná se totiž o strohý abecední 

seznam všech autorů, kteří kdy v Psím víně publikovali. Nelze ho tedy 

objektivně nazvat uměleckým textem. 

Grafická úprava 

Psí víno si s tímto číslem nadále zachovává stejný formát, jako 

tomu bylo v šedesátém prvním vydání. Obálka neprošla velkými 

změnami, časopis si nadále drží logo v podobě řeckého písmene Ψ v 

jednoduchém fontu, jedinými dalšími komponenty je samotný název 

časopisu a čas a číslo vydání. Za zmínku stojí, že písmeno Ψ hraje oproti 

dřívější obálce podstatnější roli na úkor názvu časopisu. Ten je odsunut 

na kraj obálky a je postaven na roveň označení čísla a datumu. Je tedy 

patrné, že redakce má v logo větší důvěru, počítá s tím, že čtenář si k 

němu časopis již automaticky přiřadí.  

Motiv použitý na obálce, je snímkem z videoinstalace Zbyňka 

Baladrána „Dead Reckoning“. Tyto screenshoty provází celé číslo od 

začátku do konce a jsou spojeny s prozaickým textem od stejného autora, 

který je rovněž převzatý z výše zmíněné videoinstalace. Snímky jsou 

vhodně zvoleny k tématu čísla, které se zabývá potkáváním poezie a 

performance. 

První strana časopisu je opět rezervována obsahu, ten je tentokrát 

otištěn na červeném podkladu. Jedná se o jedinou barvu v jinak 

černobílém provedení čísla. Grafická úprava je velmi podobná 

šedesátému prvnímu číslu a mění se pouze v drobnostech. Nadále platí, 

že časopis je zarovnán až na výjimky do dvou sloupců. Text je pojat 

jednoduše, na každé straně je uveden v záhlaví autor (u poezie a prózy) 
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nebo typ článku (u publicistických textů – kritik, rozhovorů). Umělecké 

texty a publicistické články se pak liší zejména zarovnáním, zatímco 

umělecká próza je zarovnána vpravo, eseje, kritiky a rozhovory jsou 

uspořádány do bloku. 

Samotná úprava textu je ovšem v tomto čísle provedena 

nepřehledně. Jména autorů jsou vyznačena tenkým fontem a zanikají na 

úkor tučně vyznačených názvů básní, čtenář tak může snadno 

přehlédnout, že již čte text jiného autora. V některých částech časopisu 

pak od sebe nejsou dostatečně odděleny bezejmenné umělecké texty, u 

nichž není zcela jasné, kde začínají a kde končí. 

 

2.1.4.2. Profil 

Básník, literární publicista a překladatel Ondřej Hanus se narodil v 

březnu roku 1987 v Nemějicích.71 Jeho literární debut se uskutečnil v 

červenci 2008, kdy vyšla pod hlavičkou nakladatelství Weles básnická 

sbírka o devadesáti stranách, Stínohrad. Autorova prvotina je tvořena 

třemi oddíly: Sonety mrtvým, Běžící gazely a Ořechy v listí. Hanus se ve 

své sbírce nepouští do volného verše, naopak se vrací ke starším formám 

jako je například sonet. Jana Sieberová pro server iLiteratura.cz napsala: 

„Na Hanusově prvotině lze jistě mnohé ocenit. Především je to autorova 

odvaha neustoupit ze svého přesvědčení a podržet se klasické formy i v 

době, kdy se mladá česká poezie vydává cestou zcela opačnou a směřuje 

spíše k absolutní tvarové svobodě.”72 

O pět let později, tedy v roce 2013, vychází, tentokrát pod 

nakladatelstvím Host, autorova druhá básnická sbírka, jež nese název 

 
71 Ondřej Hanus. In: Host [online]. Brno: HOST — vydavatelství, © 2018 HOST — vydavatelství, s. r. 

o., [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.hostbrno.cz/hanus-ondrej/ 

72 SIEBEROVÁ, Jana. Hanus, Ondřej Stínohrad. ILiteratura.cz [online]. Medonosy: Sdružení pro 

iliteraturu, 2009 , 28. 04. 2009 [cit. 2020-04-18]. ISSN 1214-309X. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/24267/hanus-ondrej-stinohrad 
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Výjevy.73 Dílo je rozděleno na dva stejné díly s celkovým počtem 40 

básní. Autor zde opět zvolil klasičtější formu sonetu, která se ve sbírce 

objevuje celkem dvaadvacetkrát.74 V roce 2014 vyhrál Hanus za tuto 

sbírku Cenu Jiřího Ortena a zařadil se tak k autorům jako je Ondřej 

Buddeus, Jan Těsnohlídek ml., či Marek Šindelka.75 Kritici se shodují, 

že autorova druhá sbírka výrazněji vyniká než jeho prvotina. Například 

Michael Alexa ve své recenzi na webu iLiteratura.cz poznamenal: 

„Hanusovy básně jsou uleželé, vyzrálé, trpělivě pěstěné. Dílčí nápad není 

rozmělněn opakováním (autor nevykrádá sebe sama) a zaznívá na ploše 

celé jedné básně: báseň je u autora nejnižší jednotkou.“76 

Hanusova zatím poslední sbírka vyšla v roce 2017 a nese název 

Volné verše. Jsou v ní sdruženy básně z let 2009–2017. Zde se autor zcela 

odchyluje od tradiční žánrové formy, která byla patrná v jeho předešlé 

tvorbě. Tato nová sbírka je rozdělena do čtyř oddílů – Nelegie, Branická, 

Nádraží Holešovice a Svítáníčko. Všechny oddíly spojuje určitá negace 

a jsou přítomny náboženské motivy, které se opakovaly už v autorově 

předešlé tvorbě.77  

Mezi lety 2007–2014 provozoval Hanus internetový blog s názvem 

Sonetový webinář, kam přidával sonety různých českých a zahraničních 

autorů. Nyní se věnuje práci nakladatelského redaktora. 

 
73 Ondřej Hanus. In: Host [online]. Brno: HOST — vydavatelství, © 2018 HOST — vydavatelství, s. r. 

o., [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.hostbrno.cz/hanus-ondrej/ 

74 ALEXA, Michael. Hanus, Ondřej: Výjevy. ILiteratura.cz [online]. Medonosy: Sdružení pro 

iliteraturu, 2013, 1. 9. 2013 [cit. 2020-05-09]. ISSN 1214-309X. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/31939/hanus-ondrej-vyjevy 

75 ALEXA, Michael. Rozhovor s držitelem letošní Ceny Jiřího Ortena, básníkem Ondřejem 

Hanusem. ILiteratura.cz [online]. Medonosy: Sdružení pro iLiteraturu, 2014, 22. 6. 2014 [cit. 2020-05-03]. 

ISSN 1214-309X. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/33343/hanus-ondrej 

76 ALEXA, Michael. Hanus, Ondřej: Výjevy. ILiteratura.cz [online]. Medonosy: Sdružení pro 

iliteraturu, 2013, 1. 9. 2013 [cit. 2020-05-09]. ISSN 1214-309X. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/31939/hanus-ondrej-vyjevy 

77 STANĚK, Libor. Hanus, Ondřej: Volné verše. ILiteratura.cz [online]. Medonosy: Sdružení pro 

iliteraturu, 2018, 17. 1. 2018 [cit. 2020-05-09]. ISSN 1214-309X. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/39353/hanus-ondrej-volne-verse 
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2.1.5. Šéfredaktorka Olga Pek 

Olga Pek Psí víno převzala od sedmdesátého třetího čísla, tedy v roce 2015 

a vedla ho až do osmdesátého prvního čísla, které bylo také posledním tištěným. 

Za jejího vedení časopis obnovil vydávání přílohových sbírek v edici Psí. Obsah 

časopisu se také hodně zaměřoval na témata, která každé číslo koncepčně 

utvářela. 

2.1.5.1. Číslo 74/2015 

Sedmdesáté čtvrté číslo ukazuje na další výraznou proměnu 

podoby Psího vína, obsahově je ovšem stále patrná kontinuita s 

předchozím číslem sedmdesátým. Nadále nacházíme hlavní téma čísla, v 

redakci nadále působí řada jmen známých i z předchozích etap časopisu 

(mj. Ondřej Buddeus a Ondřej Hanus, či Alžběta Stančáková). Vydávání 

časopisu je nadále v rukou Klubu přátel Psího vína, distribuci stále 

obstarává Kosmas. Tisk je nově svěřen firmě Tiskárna PROTISK, s. r. o., 

číslo se také dále rozšiřuje obsahově (147 stran). Cena se stále pohybuje 

na padesáti korunách, novinkou je možné zajištění elektronického 

předplatného tištěného periodika, a to ve formátu pdf. Elektronické 

předplatné pro čtyři čísla stojí 150 korun. 

Úvodní slovo/Editorial 

Editorial k sedmdesátému čtvrtému číslu napsala sama 

šéfredaktorka Psího vína Olga Pek.  Již z předchozích jejích editorialů je 

patrné, že autorka má k tomuto žánru tradičnější přístup než řada jejích 

předchůdců.  

Článek především představuje obsah čísla, vyjmenovává jeho 

nejzajímavější pasáže, poukazuje na mladé autory. V úvodním odstavci 

navíc nabízí několik zdánlivě nesmyslných otázek, které se ovšem 

vztahují k publikovaným textům a čtenáři tedy dojdou po jejich přečtení. 

Například otázka: „Je trestné po požití Psího vína řídit dopravní 

prostředek?“ odkazuje na humorný průvodní dopis k neotištěným básním 

Leopolda Němce.  

V editorialu nechybí ani představení tématu čísla, které se stalo 

krátkou tradicí, již od působení Ondřeje Hanuse na pozici šéfredaktora. 
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Tentokrát je hlavním motivem netištěná poezie. Autorka v článku rovnou 

představuje části čísla, které se tématu věnují. V závěru nechybí přání 

čtenářům do nového roku. Celkově působí editorial přehledně, čtenáři 

dodá jasný obrázek o tom, co může od čísla očekávat. 

Rubriky 

Podoba rubrik v sedmdesátém čtvrtém čísle se příliš neliší od čísel 

dřívějších. Zachováno je umístění kritik, které zůstávají na konci 

časopisu. Poezie je zpravidla v první části, je ale protkaná i dalšími 

publicistickými texty a také uměleckou prózou. V obsahu je jako vždy 

patrný rozdíl pouze mezi uměleckými texty a publicistikou – umělecké 

nesou pouze jméno autora, publicistika pak i názvy článků. 

Umělecké texty tedy nejsou nijak označeny, střídají se pouze podle 

jmen autorů. Poezie se střídá s prozaickými texty. Mezi nimi se zároveň 

nachází „nerecenzní“ část publicistiky, která je v těle časopisu ovšem 

vyznačena nedostatečně. Alespoň částečně vyznačený je rozhovor 

Stevena Hitchinse s Camillou Nelson (v záhlaví na každé druhé stránce), 

podobně je tomu také s anketou Novátorské literární akce v Evropě, 

studie Kily van der Starre však označení postrádá zcela. 

Anketa není v Psím víně příliš obvyklým žánrem, je ale zpracována 

velmi podrobně. Časopis si v ní klade za cíl zmapovat názory 

organizátorů menších literárních festivalů po celé Evropě. To se daří 

velmi detailně, článek je velice obsáhlý, což ovšem negativně působí na 

orientaci čtenáře. Vzhledem k tomu, že otázky ankety jsou uvedeny hned 

na začátku a dále již ne, nevyhnutelné je neustálé otáčení stran od 

odpovědí zpět k otázkám. 

Rubrika Kritiky se jako obvykle nachází na konci čísla. Nabízí tři 

recenzní články, a navíc také text Tři úvody od Olgy Stehlíkové. Jedná 

se o přepisy jejích mluvených úvodů k autorským čtením tří básnických 

sbírek – Město jeden kámen od Ladislava Zedníka, Všehomír Radka 

Malého a Tance Simony Rackové. Všechna úvodní slova jsou ze své 

povahy spíše vstřícnými a osobními promluvami (o autorech se 

Stehlíková zmiňuje křestními jmény), nezabývá se čistě jen dílem, ale 
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podrobně se věnuje stylu a také kariéře jednotlivých autorů. Mimo 

samotné kritiky nabízí číslo také již tradiční ohlédnutí redakce za 

ročenkou Nejlepší české básně časopisu Host. K letošnímu ročníku je 

redakce poměrně kritická, označuje ho dokonce za „nejslabší“. 

Autorský okruh 

Sedmdesáté čtvrté číslo otevírá mladý autor Jiří Ladislav Čech. 

Zajímavostí je, že autor byl v té době členem skupiny Mladí básníci 

pražští, které v sedmdesátém čísle ve svém článku poměrně tvrdě 

kritizoval jeden ze členů redakce Jiří Feryna (nyní již Marie Feryna). 

Časopis tak i v tomto čísle představuje mladé autory. Kromě Jiřího 

Ladislava Čecha v čísle publikují také Ondřej Frýdl a Šimon Leitgeb. 

Jedná se o dosud nezavedené autory, Šimon Leitgeb např. debutuje až v 

roce 2017 sbírkou Mezi námi. Ta shodou okolností vyšla pod 

nakladatelstvím Petr Štengl (bývalého šéfredaktora Psího vína). Jeho 

druhou sbírku navíc vydal ve svém nakladatelství JT’s nakladatelství Jan 

Těsnohlídek, bývalý člen redakce časopisu.  

Mezi českými autory v tomto čísle ovšem převládají především 

zavedenější jména. Je nutno poznamenat, že ne vždy se jedná pouze o 

poezii, ale i o prozaické texty. Mezi básníky najdeme Marii Šťastnou, 

která debutovala již koncem devadesátých let, či Danielu Vodáčkovou, 

která již dříve publikovala v jiných literárních časopisech. Mladším 

autorem je dvaadvacetiletý Jakub Zvoníček, který měl již v té době za 

sebou literární debut z roku 2014.  

Sérii prozaických textů v čísle publikovala autorka s bulharským 

jménem Borjana Dodova, která své povídky publikovala mimo jiné v 

Revolver Revue. Nebásnický text nabízí také Leopold Němec, básník, 

který publikoval také v Divokém víně. Němcův text je průvodním 

dopisem, který je adresovaný redakci Psího vína, ve němž s nadsázkou 

popisuje, proč se rozhodl své básně do časopisu poslat. Samotná poezie 

pak v čísle není vytištěna. 

Číslo představuje také čtyři zahraniční autory, zajímavostí je, že 

vydání neobsahuje žádný slovenský umělecký text (slovenská autorka se 
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vyskytuje pouze v rubrice Kritiky). Jedná se o tři autory básní, jejich texty 

jsou v časopise publikovány za sebou, rozděleny pouze rozhovorem 

(který je ovšem také veden mezi zahraničními autory). Konkrétně je to 

rumunský autor Dan Sociu, lucembursko-americký Pierre Joris a polský 

rodák Wojciech Bonowicz. Jde zpravidla o již zavedená a známá literární 

jména. Poslední překladovou autorkou je pak literární vědkyně Kila van 

der Starre holandsko-britského původu, její esej otištěná v čísle se zabývá 

nemateriální poezií. 

Zaměření poezie 

Olga Pek ve svém editorialu nastavuje téma čísla – nemateriální 

poezie. To se ovšem otiskuje zejména v textech publicistického rázu 

(např. esej Kily van der Starre se přímo zabývá poezií oproštěnou od 

materiálních nosičů), nikoliv v poezii. Najít se samozřejmě dá i výjimka, 

kterou sama Pek uvádí právě v editorialu. Jedná se o překlad první části 

triptychu Pierra Jorise Propast, inspirovaného havárií tankeru v roce 

2010. Joris ve svém díle nastoluje především ekonomická témata, které 

zároveň propojuje s těmi osobními. 

I když se nejedná o environmentální, či jinak se k nemateriální 

poezii vztahující, téma, text Jiřího Ladislava Čecha se zabývá podobně 

jako Joris kritikou společnosti. Ve volném verši se věnuje nedostatkům 

moderního kapitalistického světa a paradoxům současných 

společenských vztahů. Na nejrůznější kontrasty upozorňuje také (v tomto 

případě se tedy jedná o prózu) Borjana Dodova ve svém Americkém 

glosáři. Zabývá se rozdílností americké a evropské kultury, nebo 

paradoxy amerického snu.  

Naproti tomu osobním tématům se věnuje Daniela Vodáčková. Ta 

v rýmovaných básních (různé typy veršů) popisuje všední pohledy na 

Prahu, či životní příběh svých prarodičů. Kritiku společnosti s osobními 

tématy propojuje také Dan Sociu, který ve svých básních používá 

nevšední styl, jeho verše jsou nebývale dlouhé, mnohdy obsahují i 

několik obsáhlých vět. 
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Obsah čísla, který je z velké části vážný (ať už se jedná o těžká 

osobní témata, kritiku společnosti, nebo odborné texty) dobře doplňuje 

velmi odlehčený dopis od Leopolda Němce. Ten v podstatě s nadsázkou 

reflektuje samotnou funkci časopisu a klade si otázky co je a není 

současnou poezií. Číslo obecně nabízí velmi různorodé texty z hlediska 

tématu i poetického stylu a z hlediska obsahu je dostatečně vyvážené.  

Grafická úprava 

Podoba sedmdesátého čtvrtého čísla se zásadně liší od čísla 

sedmdesátého. Změna nastala již s posledním číslem, na kterém se jako 

šéfredaktor podílel Ondřej Hanus (sedmdesáté druhé číslo). 

Nejviditelnějším rozdílem je samotný formát časopisu. Z horizontální 

pozice se překlopil na vertikální, nově je číslo opět orientováno na výšku. 

Původní rozměry se zúžily, z původních 21x14 cm na 12x21 cm (užší 

než standardní formát A5). 

Nové designové a typografické zpracování vytvořil Štěpán Marko. 

Výrazné změny se dostalo grafickému zpracování obálky, ta pracuje na 

principu dualismu a kontrastu. Každé číslo má obálku vertikálně 

rozdělenou na půl, každá polovina má pak jinou barvu. Kontrast se pak 

nachází i v barvě úvodní ilustrace. Dualita je patrná také v tiráži na 

poslední stránce (viz. Příloha č.4). 

Logo časopisu, řecké písmeno Ψ je nově tvořeno ražbou v centru 

časopisu a velikostně zabírá zhruba třetinu stránky. Je v novém patkovém 

fontu. Nový font (Exalt od Filipa Krause) spojuje celé číslo. Text na 

titulní stránce je pak omezen pouze na název časopisu, datum a číslo 

vydání, vše je ovšem odsunuto do pozadí na její vrchní a spodní okraj. 

Editorial, obsah a medailonky autorů jsou graficky odděleny od 

těla časopisu jinou (tmavě hnědou) podkladovou barvou. Nová orientace 

časopisu na výšku, umožňuje zvětšit text. Ten je zarovnán zpravidla do 

jednoho sloupce a doleva. Výjimkou je zmíněný obsah a medailonky 

autorů, které jsou zalomeny ve dvou sloupcích. Obecně má text na 

stránkách více prostoru. 
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Číslo tentokrát doprovází ilustrace od Anežky Svobodové, jedná se 

o abstraktní tvary. Ilustrace tentokrát nekorespondují s textem, ale 

doplňují časopis jako celek. Vždy totiž mají prostor celé jedné strany 

2.1.5.2. Profil 

Překladatelka, básnířka a redaktorka Olga Pek se narodila v roce 

1987. Mezi lety 2011–2015 vedla Prague Microfestival – dvojjazyčný 

literární festival jež spojuje jak české, tak i zahraniční autory. Festival je 

nekomerční událostí, organizovanou z řad umělců a dalších 

dobrovolníků. Na festivalu jsou představovány inovativní a 

experimentální proudy současné poezie.78  V roce 2014 spolueditovala 

s Davidem Vichnarem sbírku zahraničních kritických textů Terrain: 

Essays on the New Poetics.79 Od roku 2017 je členkou týmu 

Rekonstrukce státu, kde spolupracuje na přípravě projektů ke vzdělávání 

a digitalizaci.80  

 

2.1.6.  Přechod do digitální podoby  

V říjnu 2017 vyšlo osmdesáté číslo časopisu Psí víno, jedná se o poslední 

číslo, které vyšlo za přispění grantu Ministerstva kultury ČR. Podle 

šéfredaktorky Olgy Pek se poměrně široce rozkročený časopis nepodařilo 

dostatečně finančně a personálně podpořit. Redakce nebyla schopna adekvátně 

navýšit grantové prostředky, navíc začala část jejích členů časopis opouštět.81 

S osmdesátým číslem tak končí podle tehdejší šéfredaktorky „hodně 

ambiciózní a rozkročené, ovšem personálně oslabené a chaotické období.“82  

 
78 Kdo jsme? In: Prague microfestival 2013 [online]. Praha: Prague microfestival 2013 [cit. 2021-04-

17]. Dostupné z: https://praguemicrofestival2013.wordpress.com/kdo-jsme/ 

79 Kurátoři. In: Psí víno [online]. Praha: Psí víno, © 2019-2021 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

https://www.psivino.cz/kuratori/ 

80 Náš tým: Olga Pek. In: Frank Bold [online]. Brno: Frank Bold, © 2005—2021 [cit. 2021-04-17]. 

Dostupné z: https://frankbold.org/o-nas/tym/olga-pek 

81 Viz. Příloha č. 5 

82 Viz. Příloha č. 5 
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Po vydání osmdesátého čísla si tak časopis dal roční pauzu. Návrat Psího 

vína předznamenala až tisková zpráva z 1. srpna 2018, ve které redakce 

(vedená končící Olgou Pek a začínajícími šéfredaktory Ondřejem Škrabalem a 

Lubošem Svobodou) oznámila, že vyjde poslední tištěné vydání, po němž 

časopis přejde do čistě elektronické podoby.83 

Svůj odchod šéfredaktorka Olga Pek vysvětlila povahou českého 

literárního prostoru a nedostatkem volného času: „Vedení tištěného literárního 

časopisu v takové šíři záběru, jakou v posledních letech Psí víno mělo, je ve 

volném čase nemožné. Nic jiného ale podmínky českého literárního provozu 

nedovolují.“84 

Osmdesáté první číslo Psího vína bylo pokřtěno 27. února 2019 a jeho 

hlavním tématem byla příhodně zvolena budoucnost. V následujícím období 

již časopis v tištěné podobě zcela zanikl a vydávání jeho elektronické formy 

přejali Ondřej Škrabal a Luboš Svoboda. V současné době na pozici 

šéfredaktorů působí nadále Svoboda, Ondřeje Škrabala vystřídala Elena 

Pecenová.85 

 

2.1.7. Shrnutí proměn časopisu 

Psí víno vznikalo v druhé polovině devadesátých let a na jeho tehdejší 

podobě i zaměření je to patrné. Jeho podoba sama o sobě byla spíše amatérská. 

Dá se to přisuzovat možná i tomu, že forma profesionálního periodika byla v této 

době pro mnoho začínajících literárních časopisů nežádoucí, i vzhledem k spíše 

kritickému pohledu na tehdejší rozmach konzumní společnosti.  

 
83 ŠKRABAL, Ondřej a Olga PEK. Časopis pro současnou poezii Psí víno končí v tištěné podobě. 

In: Tvar: obtýdeník živé literatury [online]. Praha: Klub přátel Tvaru, 1. 8. 2018 [cit. 2021-04-17]. Dostupné 

z: https://itvar.cz/casopis-pro-soucasnou-poezii-psi-vino-konci-v-tistene-podobe 

84 ŠKRABAL, Ondřej a Olga PEK. Časopis pro současnou poezii Psí víno končí v tištěné podobě. 

In: Tvar: obtýdeník živé literatury [online]. Praha: Klub přátel Tvaru, 1. 8. 2018 [cit. 2021-04-17]. Dostupné 

z: https://itvar.cz/casopis-pro-soucasnou-poezii-psi-vino-konci-v-tistene-podobe 

85 Kurátoři. In: Psí víno [online]. Praha: Psí víno, © 2019-2021 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

https://www.psivino.cz/kuratori/ 
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Časopis byl regionálního rázu, začínající „kurátorskou“ platformou pro 

zlínskou skupinu přátel kolem Jaroslava Kovandy. Označení „kurátorská 

platforma“ je příhodné pro začínající časopis, z většiny financován z kapes 

samotných redaktorů, který má být spíše prostorem pro užší skupinu autorů 

v regionu a neklade si žádné komerční ambice. Jaroslav Kovanda se svým 

tehdejším spoluzakladatelem Martinem Josefem Stöhrem charakter časopisu 

přesně popsali v úvodním slově k prvnímu číslu. 

Vše je patrné na samotné skladbě periodika. Zakladatelé si předsevzali, že 

časopis bude spíše sborníkem vybrané současné české poezie, většinu z těchto 

idejí už ovšem sám Kovanda brzy porušuje. Do časopisu se hned v druhém čísle 

dostává rubrika s prozaickými texty a nachází si tak pevnější strukturu. 

Období Jaroslava Kovandy se také vyznačuje největším prostorem pro 

slovenské autory. Logicky to plyne jednak ze zlínského původu časopisu, ale 

opět také z osoby šéfredaktora, který jako autor generačně starší vnímá 

Slovensko více jako součást jednoho kulturního prostoru.  

Jaroslavu Kovandovi se během jeho desetiletého působení ve vedení Psího 

vína podařilo vytvořit časopis s pevnou pozicí na literární scéně. Časopis za svou 

existenci pod jeho vedením více než zdvojnásobil svůj obsah, získal také grant 

ministerstva kultury a ustálil svoji strukturu a podobu. Tradičním se stalo jeho 

logo, pravidelný výběr umělce, který každé číslo jinak výtvarně zpracoval a také 

ustavení rubrik s prozaickými texty. Ty za Kovandova vedení byly výrazně 

osobnější, oproti více kritickým a odborným dalším obdobím. Šéfredaktor také 

postupně začal více nabízet také zahraniční poezii. 

Po Jaroslavu Kovandovi převzal vedení časopisu Petr Štengl. Jednou 

z nejzásadnějších změn, která za jeho vedení proběhla, se stal přesun Psího vína 

do Prahy. Nové sídlo se podepsalo i na skladbě redakce, Petr Štengl ji 

s časopisem v roce 2007 převzal složenou převážně z okruhu generace Jaroslava 

Kovandy, za dobu jeho vedení se však výrazně věkově obměnila.  

Štenglovi se podařilo dát časopisu ucelenější řád. Je to patrné hned na 

několika jeho aspektech. Jedním z nich jsou pravidelné editorialy v zásadě psané 

samotným šéfredaktorem. Ty dávají čtenáři jasnější představu o jednotlivých 

číslech, která za Kovandova vedení vzhledem k často vynechaným úvodníkům 
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chyběla. Dalšími aspekty je zvýšení nákladu, zavedení pravidelných příloh 

v podobě básnických sbírek a zejména pak postupné navyšování počtu stran. 

Neopomenutelné jsou grafické proměny, kterými časopis pod Štenglovým 

vedením prošel, za zásadní lze označit změnu loga, které dostalo podobu řeckého 

písmene Ψ. Tento výběr se jeví jako dobře zvolený a originální, zároveň tím 

časopisu dodává jasné označení.  

Na vedení Petra Štengla je vidět značná snaha časopis pozvednout a 

vylepšit, stále však pokulhával na vnitřní struktuře, to je patrné například na 

chybějících tématech jednotlivých čísel. I tak lze ale označit Štenglovo vedení 

za pokrokové. 

Ondřej Buddeus časopis převzal už po několikaleté praxi v redakci 

časopisu a čtenářům nebyl zcela neznámý, jelikož se pod Štenglovým vedením 

podílel na několika editorialech. U Ondřeje Buddeuse je vidět odklon od 

předchozího Štenglova vedení. Redakce časopisu jako by omládla a současná 

poezie jako by se proměnila v poezii nejmladší generace.  

Osobitý styl vedení Ondřeje Buddeuse se odráží od jeho vlastního 

zaměření a zázemí. Časopis díky němu získal více teoretických textů a statí, 

publikováno v něm začalo být více děl zahraničních autorů. Posun je značně 

vidět na rubrikách a prozaických textech, které dostávají značný prostor. 

Kritické texty se pod Buddeusovým vedením nebojí negativně hodnotit a více se 

obracet do českého literárního světa.  Otázkou však je, zda velký rozsah 

odborných statí a jiných textů neubírá na prvotní premise časopisu ukázat 

čtenářům současnou poezii.  

Celkově se Buddeusovi povedlo dodat profesionálnější podobu s lepší 

časopiseckou strukturou a výrazně zasáhnout do jeho vizuální formy, a to 

zejména ve velikosti a podobě formátu, který se otočil do horizontálního směru. 

Buddeusův posun k odbornějším textům také navýšil počet stran, jenž se pod 

jeho vedením pohyboval okolo stovky. 

Šéfredaktor Ondřej Hanus působil po Ondřeji Buddeusovi ve vedení 

časopisu pouhý rok. Během svého působení nezměnil příliš vizuální či 

strukturální podobu časopisu, ta přišla až s posledním číslem pod jeho vedením. 
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Povedlo se mu ale ustanovit pro každé číslo jedno hlavní téma, které propojovalo 

především publicistické texty.  

Olga Pek navazuje na novou vizuální podobu, která začíná s odchodem 

Ondřeje Hanuse z šéfredaktorské pozice. Nadále udržuje mladé složení redakce, 

ve které působí mnoho autorů z řad studentů. Obnovila vydávání básnických 

sbírek jako příloh k časopisu a pokračovala s tradicí hlavních témat pro celé 

číslo. 

Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat vývoj a proměny časopisu Psí víno v čase. 

Autorka nejdříve v první části popsala literárně-společenský kontext doby, v níž časopis 

vznikal a vyvíjel se. Následně se v druhé části rozhodla mapovat historii časopisu podle 

jednotlivých šéfredaktorů a zjistit, zda měly tyto osobnosti vliv na jeho proměny. K tomuto 

účelu původně autorka zamýšlela dle záměru vybrat náhodně jedno číslo od každého 

šéfredaktora, v průběhu zpracování práce ovšem dospěla k rozhodnutí, že v případě Jaroslava 

Kovandy je třeba vybrat čísel více, jelikož tento šéfredaktor časopis vedl téměř polovinu jeho 

existence. Každé číslo pak bylo rozebráno podle pěti základních kategorií – úvodní 

slovo/editorial, rubriky, autorský okruh, zaměření poezie a grafická úprava. 

Tento postup se ukázal jako efektivní pro zaznamenání proměn, kterými časopis Psí víno 

prošel za dobu své více než dvacetileté existence. Na podobu periodika měl zásadní vliv rychle 

se měnící kulturní a společenský kontext a také osoba a styl šéfredaktora. Oba tyto elementy se 

k sobě samozřejmě navzájem vážou, šéfredaktoři jsou jistým způsobem odrazem tvůrčí 

generace, z níž pochází, a stejně i oni, jako literární aktéři, kulturní a společenské prostředí 

utvářejí. 

Časopis Psí víno svoji existenci začínal s premisou „kurátorské platformy“, tedy spíše 

volného prostoru sloužícího k publikování děl redakcí vybraných autorů, kteří často patřili do 

jeho blízkého literárního okruhu. Periodikum prošlo velmi výrazným vývojem – proměnilo 

grafickou podobu, změnilo svůj formát i strukturu rubrik a z původní velmi jednoduché formy 

se proměnilo v profesionálnější časopis. Podobně se měnilo i složení publikovaných autorů, 

zpočátku výrazně český záběr přibral množství autorů zahraničních. Několikrát se generačně 

obměnilo také složení redakce.  
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Práci se úspěšně podařilo prostřednictvím zvolených metod zachytit vývoj časopisu 

v celém předem vytyčeném období. Zmapovala proměny Psího vína podle několika různých 

kritérií a úspěšně prokázala, že na tento vývoj měl vliv jednak společenský kontext, a především 

pak samotné osobnosti ve vedení časopisu.  

 

Summary 
The goal of this bachelor thesis was to map the development and transformations of the 

magazine Psí víno in time. In the first part, the authoress described the literary and social 

context of the period during which the magazine was founded and then further developed. 

Subsequently, in the second part, she decided to map the magazine’s history focusing on the 

eras of individual editors in chief. The intention was to find out if these figures had any 

impact on the magazines' changes. For this purpose, the authoress first thought of purposely 

choosing one magazine issue for each editor in chief. But during the processing of the thesis, 

she reached a decision, that in the case of Jaroslav Kovanda there is a necessity of choosing 

more numbers, since his time as the head of the magazine comprised almost half of its 

existence. Every number is then analyzed by four basic categories – Editorial, Sections, Circle 

of Authors, Focus of the Poetry, and Graphic Design. 

This method proved as effective in recording the changes that the magazine went 

through during its more than twenty-year-long existence. The cultural and social context as 

well as the editor in chiefs style had a profound influence on the magazines' form. Both of 

these elements are interconnected, as the editors in chief are in a certain way reflections of 

their generation and at the same time they, as literary actors, shape the cultural and social 

environment. 

The magazine Psí víno started with a premise of a “curator platform”, a free space that 

serves for the publication of works of a specific author who often belonged to its close literary 

circle. In its following history, the magazine went through some fundamental developments – 

it changed its graphic design, format, and structure of the sections and developed from its 

simple original form into a more professional magazine. Similarly, the composition of the 

published authors changed, the initial distinctly Czech magazine later added more foreign 

texts. The editorial staff was also changed by multiple generations through its history. 
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The thesis was successful to capture the development of the magazine in the pre-set 

period by the chosen methods. It mapped the changes of Psí víno by various criteria and was 

able to demonstrate that its development was significantly influenced by the social context 

and especially so by the personalities in charge of it. 
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PŘÍLOHA Č. 5, zdroj: vlastní 
 
ROZHOVOR S OLGOU PEK 
 
Kam byste Psí víno zařadila, jaký má záběr? 

Poetika Psího vína se v průběhu let mírně proměňovala. Řekla bych ale, že jejím společným 

jmenovatelem vždycky byl jakýsi polemický postoj vůči romantismům, které aktuálně ve 

vztahu k poezii převládaly.   

 

Co pro vás osobně znamená Psí víno? 

Psí víno pro mě znamenalo hodně různých věcí. Vděk za příležitost moci se na něm podílet 

ještě během studií a seznámit se tak s českou literární scénou. Přátelství a podporu kolegů a 

kolegyň, inspiraci tím, co je zajímalo a co tvořili. Zajímavé texty, koncepty, grafiky a grafičky, 

autory a autorky, se kterými jsem se setkávala, a akce (včetně zahraničních), které jsem díky 

němu navštívila. Výzvu a seberealizaci. Pocit zodpovědnosti a její tíhu, když jsem na čas 

převzala vedení časopisu. Možnost nahlédnout do zákulisí českého literárního provozu, včetně 

jeho stinných stránek a problémů. Administrativu, granty, byrokracii. Velký stres a velkou 

úlevu (mnohokrát). 

 

Jak hodnotíte období Psího vína pod šéfredaktory Jakubem Kovandou a Petrem 

Štenglem? 

Jaroslav Kovanda, to jsou moravské kořeny Psího vína, odtud také jeho název. Skupina přátel, 

která si pro radost vydávala poezii hlavně z regionu a vydrželi to (pokud se nepletu) 10 let. S 

Petrem Štenglem se Psí víno stěhuje do Prahy, pouští se do debat okolo angažované poezie, 

vydává básnické přílohy a pokračuje ve zlobení. Petr roli šéfredaktora zastával paralelně s 

vedením tiskárny dalších myslím 10 let, obdivuhodná věc.  

 

Jak vedli časopis vaši dva kolegové, které jste v redakci zažila? Tedy Ondřej Buddeus a 

Ondřej Hanus? 

Ondřej Buddeus navázal na Petra Štengla a Psí víno pozvedl na další úroveň díky svému 

teoretickému zázemí a kontaktům mezi výtvarníky a v zahraničí. Psí víno spolupracovalo na 

literárním festivalu PMF a dařilo se mu organizovat hodně zajímavé křty čísel. Ondřej Hanus 

byl redaktorem rok a vnesl větší důraz na literární kritiku.  V rámci svého působení mu patří 

díky za to, že se šéfredaktorství chopil a časopis mohl existovat dále.   
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Jakým způsobem byste popsala to, jak vypadalo Psí víno pod vaším vedením? Měla jste 

nějaké cíle, kterých jste chtěla dosáhnout? 

Věděla jsem, že šéfredaktorkou budu spíš na dobu určitou a šlo mi především o to, aby Psí víno 

mohlo pokračovat dále. Po část svého působení v roli „převoznice“ bylo také mým cílem 

pozvednout časopis tak, aby dokázal pro redaktory být i zdrojem obživy. Znovuobnovili jsme 

vydávání přílohových sbírek v edici Psí, kde se objevily opravdu koncepčně zajímavé prvotiny 

s multimediálními přesahy. Psí víno bylo za mého vedení tak trochu almanach, dařilo se dělat 

tematicky zaměřená, obsahově hodně nabitá čísla. Také jsme chtěli spustit literárněkritickou 

anticenu, která nakonec ale měla jen jeden ročník. Ani při rozšíření záběru se mi bohužel 

nepodařilo adekvátně navýšit grantové prostředky, redaktoři, které přivedl ještě Ondřej 

Buddeus, se mezitím začali rozbíhat do světa a já jsem si našla (a se našla) v práci mimo literární 

sféru. Než mohl časopis pokračovat pod vedením Ondřeje a Luboše, museli jsme si dát zhruba 

roční pauzu. Ve zkratce to tedy bylo hodně ambiciózní a rozkročené, ovšem personálně 

oslabené a chaotické období. 

 

Jak jste vybírala autory a máte nějaké oblíbené? 

V roli šéfredaktorky má člověk tolik organizačních povinností, že jsem se celkem přirozeně 

hodně spoléhala na témata, se kterými přicházeli členové a členky redakce. Obecně mě ale 

velice bavilo vyhledávat v zahraničí díla především autorek s konceptuálními tendencemi 

(Vanessa Place, Divya Victor, Athena Farrokhzad, Linn Hansén, ale vyšly také texty 

z konceptuálního projektu výtvarnice Veroniky Resslové). A vždycky mi udělalo radost 

publikovat texty někoho, o kom bylo jasné, že v budoucnu bude v poezii důležitým jménem.  

 

Co vás vedlo k rozhodnutí, odejít z pozice šéfredaktorky? 

Finanční i časová tíseň, touha mít větší vliv na to, kam se (politicky) země, v níž žiji, ubírá. 

Vědomí, že práce pouze v literatuře mi k životnímu naplnění nestačí.  

 

Jak hodnotíte Psí víno po vašem odchodu? 

Ondřej Škrabal a Luboš Svoboda přenesli Psí víno na internet, dali mu novou fazónu a zapojili 

do něj více výtvarníků (například kolektiv BCAA), který dělá skvělá básnická videa. Především 

Ondřej zavedl na literárních večerech až divadelní dramaturgii, včetně přednesu textů herci. 
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PŘÍLOHA Č. 6, zdroj: vlastní 
 
ROZHOVOR S ONDŘEJEM BUDDEUSEM 
 
Příloha k bakalářské práci – rozhovor s Ondřejem Buddeusem 

 

Kam byste Psí víno zařadil, jaký má záběr? 

Jeho zařazení z hlediska určité literární sociologie vidím jasně – je to kategorie „mladoliterární 

časopis“. Tenhle termín není v české literární vědě myslím etablovaný, znám ho ze severského 

„unglitteraer tidsskrift“ (young literature magazine). Je to literární platforma, kterou vytváří 

generace mezi ca 20-30 lety, zpravidla čerství absolventi VŠ nebo poslední ročníky. V době, 

kdy jsem byl v redakci a šéfredaktorem PV jsem o této kategorii věděl a vědomě s ní nakládal.  

 

Odpověděl-li bych krátce: je to časopis, časopis mladé literatury ve smyslu sociologickém, má 

potenciál být platformou co do médií a kanálů a platformou jako bod na mezinárodní síti. To 

byl můj cíl, touha i strategie a myslím, že se naplnila. 

 

Jak to ovlivnilo vaši práci s časopisem? 

Vědomí takové role Vám umožňuje provokovat, zkoušet novinky, experimentovat, nevnímat 

stávající konvenci jako autoritativní, být drzí – prostě vás nedrtí žádná tíha “instituce” literatury 

a tradice. V době, kdy jsem byl v redakci nejaktivnější, bylo přesně tohle problémem mojí 

básnické generace, zdálo se mi, že se vyžívá v poplatnosti existujících stylů a způsobů poezie, 

že nehledají svoje možnosti poplatné své době. A ta první dekáda 21. stol. byla zajímavá a plná 

změn – je to vlastně doba nástupu a normalizace internetu a digitální kultury. A my jsme na 

tohle chtěli reagovat, být hraví, neodtržení od světa, klidně i političtí – nemluvit incestně jen do 

vlastní komunity, ale i mimo ni. Tahle naivita vám dává křídla.  

 

Pomohl vám k tomu i internet? 

Mladoliterární kolektivy zpravidla mají vztah k multimedialitě – proto pro nás byl internet 

vítanou možností a PV jsme si definovali spíš jako platformu – jednou formou byl časopis, další 

pravidelné akce (vysoce navštěvované, 50-100 lidí na akci nebyla výjimka, když se křtil 

Displej.eu, přišlo do Café Jedna zhruba 140 lidí) a pak samozřejmě sociální sítě.  

 

Myslíte, že bylo PV takto „mladoliterární“ již před vaším příchodem? 

Když jsem přišel 2008 do PV, časopis byl sice zaměřený na mladší literaturu, personálně 
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minimální, a pouze na českou scénu. Ale mělo svoji identitu a genetiku. Když jsem se stal 

šéfredaktorem 2011, odešel Petr Štengl z rodinných důvodů a vyhodili jsme Jana Těsnohlídka, 

protože se na Petrovi dopustil podvodu a odmítal redakční práci, vlastně z PV dělal marketing 

pro sebe a do redakce chodil s rétorikou, že dělá marketing a PR pro Psí víno (byla to trochu 

nepříjemná kauza).  

 

Tedy po odchodu Petra Štengla se hodně proměnila redakce... 

Ano. Následně se v PV záhy objevil kolektiv, kde část lidí překládala a náš akční rádius byl 

rázem mezinárodní – Balkán, Severské země, německojazyčné, anglofonní (PV se v osobě 

budoucí 1. šéfredaktorky Olgy Pek propojil na asi 3-4 roky s mezinárodním Prague Micro 

Festival, já mu 2 roky dělal spoludramaturga). Záhy jsme začali publikovat překlady našich 

zpravidla generačních kolegů především z Evropy, uměli to financovat prostřednictvím 

ambasád a menších grantů a netrvalo dlouho a PV bylo také českou evropskou platformou pro 

mladou, experimentální a společenskou tvorbu.  

 

Psí víno tedy rozšířilo svůj vliv za hranice? 

Z uzavřeného vejce okrajové české poezie se stalo důležitým bodem v evropské síti. Zvali jsme 

hosty, měli velké publikum, pořádali festival, vytvořili česko-německo-slovenskou platformu 

Displej.eu, postupně se naše aktivity taky promítly v úspěšnou grantovou podporu (když jsem 

začínal, byl grant 80 tis. Kč a jediný zdroj, odcházel jsem v situaci, kdy mělo PV vícezdrojové 

financování české i zahraniční a grant z MKČR byl někde mezi 300-400 tis. korunami – a 

samozřejmě odpovídajícím objemem aktivit).  

 

Jak to bylo během vašeho působení s účastí slovenských autorů? 

Celou dobu, co jsem v PV byl, jsem se snažil udržet jeho identitu jako česko-slovenskou. Teď 

už to není ten případ, ale po dobu mého působení - tj. když jsem se stal šéfredaktorem a kdy se 

šéfredaktory stávali kolegové, které jsem já do redakce přijímal (Hanus, Peková, Škrabal) byla 

část redakce vždycky ze Slovenska, publikovali jsme slovenské autor/ky a měli pravidelně 

hosty tam odsud. Moje rétorika byla, že Československo zaniklo, ale je to spojitý kulturní 

prostor a v kultuře hranice nemusíme respektovat. Takže jsme je nerespektovali a pro mladou 

slovenskou poezii jsme ve své době myslím hráli i zajímavou roli.  
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Co pro vás osobně znamená Psí víno? 

Je to projekt, u kterého jsem byl 9 let, od roku 2008 do roku 2017, takže je to polovina dospělého 

života. Přestože je to tak dlouho, nikdy jsem za to nebyl placen (až na symbolické honoráře 

typu 1000 Kč za napsanou kritiku apod.). PV pro mě znamenalo spoustu příležitostí autorských, 

profesních i osobních. Kdybych nevedl PV, nestal bych se později vedoucím a v podstatě 

osobou zakládající praxi a standardy Českého literárního centra a ani bych dneska nepracoval 

na AVU. Spolu s velkými možnostmi realizace, protože literární časopis je malá instituce a jako 

kolektivní organismus má prostě lepší možnosti než jedinec, byly i možnosti seberealizace. Co 

můžu v čele PV dělat se ukázalo např. při jogurtových protestech v roce 2013, kdy jsem se 

doslova učil jednat s politiky a seznámil se s kulturní politikou vůbec. I tohle nebyla zkušenost 

ke škodě.  

 

Co jste se díky Psímu vínu naučil? 

Díky PV jsem se hodně naučil co do redakčních a kulturně-manažerských dovedností, o sobě 

samotném, o tom, jak motivovat sebe i kolektiv, jak vytvářet a vést projekty, hodiny redakční 

práce s jazykem často v akrobatických formách mě naučily něco o jazyce, díky 

překladatelskému vzdělání jsem ale zároveň mohl vnést do redakce určitou úroveň jazykové 

práce – což samozřejmě jako standard měli i ostatní překladatelé v redakci.  

 

Myslíte, že bylo vaše období ve vedení časopisu úspěšné? 

O úspěšnosti a energii celého kolektivu mimo jiné svědčí ocenění nejvýznamnější cenou pro 

mladé autorky autory v uplynulých letech, postupně ji dostali: Jan Těsnohlídek (člen 

Štenglovské redakce, CJO 2010), já (CJO nominace 2012, CJO laureát 2013), Ondřej Hanus 

(šéfredaktor po mě, CJO 2014), Alžběta Stančáková (dlouholetá redaktorka, CJO 2015), Sára 

Vybíralová (nikdy nebyla členkou redakce, ale dlouhodobě s námi úzce spolupracovala, mj. na 

prozaickém čísle PV, CJO 2016). Myslím, že v dějinách CJO nikdy nebylo tolik oceněných z 

jednoho kolektivu v jednom koncentrovaném období. Něco to o dynamice „mých let“ vypovídá, 

věřím, že pozitivně. Jsem rád, že jsem měl možnost vytvořit platformu pro silné a zajímavé 

osobnosti a být s nimi v jednom „literárním družstvu“. 

 

 

 


