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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních 

Čech. Ročník XVI, 2007, letos Listy č. 9 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 126) z 19. 8. Stran 12, 
náklad 600 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 9/2007 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Od jisté doby nečekám na Godota, 

ale na báseň. 
 

(Hortensie Hustolesová) 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být… Nebo spíš takové, jaké být nemá! Hned na počátku 

července umřel počítač s veškerými asonklubími kontakty (kéž jeho harddisk odpočívá v pokoji!). 

Téměř po celý měsíc pak v oddělení pro mládeže, kde má Ason-klub zázemí, zuřila pravidelná 

revize knihovního fondu a částečná rekonstrukce interiéru dětského oddělení a všechny naše 

materiály byly složeny v bednách od banánů. Milan Šedivý si, předem neohlášen, po půl roce přijel 

pro hliněnou trofej – Cenu Plže, ale nepodařilo se ji v tom zmatku vůbec najít. A Marek Velebný na 

internetovém serveru Novinky.cz dokonce objevil zprávu o tom, že Dánové chtějí schválit zákon 

proti plžům! (Podle informací agentury DPA prý dánská vláda vyhlásila nesmiřitelný boj 

přemnoženému plzáku španělskému. A ministryně životního prostředí Connie Hedegaardová prý 

dokonce vážně uvažuje o uzákonění občanské povinnosti ničit slimáky?!) A takhle je to s námi 

pořád… Ještě že onen španělský plzák je cizák!  
 

 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JABLONI. Ve čtvrtek 28. června měl 

Lubomír Mikisek svátek. Mnozí jsme o tom ani nevěděli, ale Jiří Č. Ulrich nezapomněl a složil 

oslavenci dlouhou skladbu, tzv. Báseň „chameleóní“. Po jejím vyslechnutí prý bude Luboš měnit 

barvy. Bojovali jsme za čtenáře Plže, aby i oni směli okusit, ale autor s tím nesouhlasil a ukázalo se, 

že má pravdu. Byly to verše narážek plné, dvojsmyslné… Červnové posezení po dlouhé době opět  

v Jabloni. A devět tváří známých, dvě tváře neznámé. Už máme ve svých řadách prodavače dřeva i 

prodavače  železa… Helena Šlesingerová s Irenou Velichovou, čerstvou uměleckou manažerkou 
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Jabloně, pohovořily o Ason-klubu a o Jabloni. Milan Čechura napsal humornou knížku a co 

nevidět vyjde v nakladatelství Carpe Diem. Marek Velebný dal kolovat díla skotského přítele 

Matthewa Fitta ve skotské galštině. To jsme si početli! Původně slibovaný zahraniční host ale 

bohužel nedorazil. Daniel Mikeš předběžně informoval o termínu letošní strašické Židle. 

Vyzkoušel nový voňavý tabák a svěřil se nám se svým snem zúčastnit se mistrovství republiky 

v pomalém kouření dýmky. (Takové klání prý vážně existuje!) Od Radky Prokopové jsme dostali 

sbírečky dětské poezie, které jí zbyly po cestě na vyhlášení výsledků jedné literární soutěže. Stále se 

ještě nevzdala myšlenky na vydání sborníčku Reminiscence. Každý autor by dodal jednu báseň 

napsanou v dětství a jednu báseň současnou. Lucie Koutná přišla o práci v muzeu, ale navzdory 

tomu vypadala spokojeně. Milena Písačková, v doprovodu dvou mladých plzeňských fotografů, 

nám ukázala cyklistický časopis, ve kterém kupodivu nebyla vyfocená na kole, ale s fotoaparátem 

v davu přihlížejících. Večer jsme zakončili prohlížením barevných snímků s přírodními motivy – 

ani jsme nevěřili, že takhle dobře vyšly z obyčejné inkoustové tiskárny. Všichni si vyprávěli o 

včerejším jabloňovém večeru Ubrtky… 

 
 

* KRÁSNÝ ZTRÁTY  A POEZIE V TANCI IRENY VELICHOVÉ. V pátek 29. června 2007 v 

19:00 hodin se v Krásných ztrátách v Praze na Starém Městě, které jsou zároveň kavárnou, 

knihkupectvím, galerií a vinotékou, také za plzeňského přispění uskutečnil večer s názvem Poezie v 

tanci. Jedním z hostů Ondřeje Hníka a Radovana Rybáka se stala Irena Velichová, která spolu s  

Mathejem Thomkou předvedla kombinaci tance a poezie… 

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Jako šílený reportér i fotograf jsem podnikl šílený nájezd vlakem 

na Prahu v páteční podvečer 29. června. Rychle jsem se propletl mezi turisty a přesně v 19:00 hod. 

jsem vstoupil do baru Krásný ztráty. Nepřivítal mě sice Michal Prokop, ale Irenka - s úžasem jako 

v naší divadelní hře. Mattonka došla, tak jsem si dal Rajec, moji oblíbenou značku po Martinských 

jeseních. To Mathej si místo typicky českého menu (Pepsi a Nachos) objednal asi jen džus.  

     Asi v 19:15 hod. začal Ondřej Hník se čtením povídky o snu kluka, který se probudil v dívčí 

koupelně s nahou dívkou. Následoval Radovan Rybák s kytarou a „Heavens door“. Pak  povídka o 

škole, o „edukometech“, které měly měřit výkony žactva. Připomínalo mi to Arabelu či Bambinot. 

Ale tady nakonec zvítězil zdravý rozum. Následoval první host - Mathej - s povídkou podbarvenou 

hudbou z laptopu. Byla o válce, ale převažovala v ní erotická inspirace. Ondřej pak přečetl prózu o 

„antiškolách“, kde se učí z antiučebnic a skládají se antimaturity. Perfektní text, asi nejlepší 

povídka večera o klukovinách, které vyvádějí žáci mladé učitelce. Hodnotí pěti body její kalhotky, 

deseti body, když zrudne. O tom, jak vytváří mapu křídou na kalhotkách apod. Mezitím hrál 

Radovan písničky jako Balboa, někdy mi připadalo, že zpívá jako Dobeš, ale on je prý Radovan 

původně z Ostravy. Další Ondrova povídka se jmenovala „Vysoká literatura“. Zvláště vhodná pro 

návštěvníky knihkupectví a knihoven, kde jsou hezká děvčata v obsluze, a když čtenář chce knihu 

z vyšší police, jeho oči mohou nahlédnout i na jiná místa, než na literaturu. Potom vystoupilo Duo 

Mathej a Irenka s tancem a poezií. Co předvedla Irenka? Samozřejmě se vyklenula v bocích. Byla 

v černobílých jednoduchých kostkovaných letních šatech, ve kterých by mohla Mathejovi 

připravovat snídani, ale myslím, že si Mathej a diváci mohli pochutnat na jejích šťavnatých 

pohledech, dobře propečených pohybech, okořeněných pukajícími květy její ženskosti, pokapaných 

kapkami erotické smyslnosti a stroužky životní moudrosti. Trochu byl pro mne problém při 

fotografování vnímat tanec a poezii dohromady. Hlavní byl spíš pohyb, ne poezie. Oba protagonisté 

se střídali v smyslně pohybovém vyjádření svádění, podléhání, vztahu jeden k druhému. Irenka bez 

zaváhání svlékla Matheje při produkci z košile. Po tanci hrál Radovan například skladbu 

„Věznice“, takové trochu dobešovské blues. Další Ondrovy povídky byly „Úžasnotvorná marmeláda“ 

a „Zpověď opravdového učitele“. První povídka byla také senzační a vykouzlila bouři smíchu. Byla o 

tom, že po ochutnání marmelády bude vše úžasné a „in“, ale mělo to i svůj háček a možnost zneužití. 

Nakonec ale dobře dopadla. Povídka o škole byla o lásce a „hře na školu“. Ondrovy povídky byly 

vtipné, s nevypočitatelnými pointami. Celý večer byl veden v učitelském duchu, no byl poslední školní 
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den a byl prosycen více či méně erotickými motivy, ač to Ondřej dost popíral. Jeho povídky se mi 

líbily víc než poezie, co byla v Plži. Pořad skončil cca v 20:30 hod., přišlo na pětadvacet diváků. Sál 

byl osvětlen jen svíčkami na stolech a ke konci jsem Ondru obdivoval, že viděl na čtení. Fotografie viz 

http://sweb.cz/fotkyasonklubu/krasny_ztraty_Praha.29.6.07/krasnyztraty.htm. M. V. (Plzeň, 30. 6. 

2007) 
- M. V. (*1970) píše básně, prózu a publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a 

momentálně je zaměstnán v pekárně Intersparu. 

 

 

 
* LITERÁRNĚ VLASTIVĚDNÝ VÝLET KRUHU PŘÁTEL KNIŽNÍ KULTURY.  Ve 

čtvrtek  12. července 2007 uskutečnil Kruh přátel knižní kultury svůj letní, v pořadí už devátý, 

literárně vlastivědný výlet. Rozpomenout se přesně na všechny předchozí bylo zas o něco 

obtížnější… Poprvé v r. 1999 se jelo po stopách Karla Čapka a na Dobříš, v r. 2000 po stopách Oty 

Pavla, v r. 2001 po stopách Bohumila Hrabala, v r. 2002 byly na programu dávné legendy, v r. 2003 

jsme sledovali literární stopy Karla Klostermanna, v r. 2004 pátrali po literatuře na Lounsku, v r. 

2005 na Sobotecku a v Českém ráji, vloni jsme potom navštívili Šrámka v Písku a další dávné 

literáty v jižních Čechách... Letos nás vábil život Jakuba Jana Ryby a osud Káji Maříka. Po silnicích 

nás opět vezl náš „literární” řidič pan Soustružník, po cestách  historie provázel profesor Viktor 

Viktora. I účastníci z Ason-klubu zůstali víceméně stejní. Marek Velebný s Davidem Růžičkou, 

Helena Glatterová s přítelem, navíc Hedvika Bartošková… 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Výlet: 

     Z tradičního místa u Pekla jsme vyrazili v 8:30 hod. a tradičně s malým zpožděním, neboť pro 

nás stevardka PLŽÍ SENIOR-AGENCY, paní Horáková, chystala na sedadla občerstvení a Plže. 

První zastávka byla v mně důvěrně známém Rožmitále pod Třemšínem v kostele a na hřbitově. 

V kostele, kde se poprvé asi hrála Rybova mše Hej, mistře, jsme měli odborný výklad z úst 

absolventky plzeňské PF. Nedala se skoro zastavit, prý byla potěšena tím, jak jí se zaujetím 

posloucháme. Ale zbyl čas i na prohlídku varhan a hřbitova. Popojeli jsme na náměstí do 

„Brdského památníku“, kde jsme si prohlédli muzeum. Zajímavé bylo, že se neví, jak J. J. Ryba 

vlastně vypadal, že jeho portrét v muzeu byl spíš otázkou fantazie. Že by podobnost s českým 

géniem Járou Cimrmanem? Paní průvodkyně říkala, že Ryba byl veselý člověk, že si ho nemáme 

představovat jako nějakého „suchara“. Trpěl prý pocitem neuznanosti. K tomu pan Malina trefně 

poznamenal, že to je aktuální problém, že takových lidí je v současnosti dost. V muzeu byla expozice 

i dalších slavných rodáků a literátů žijících v Rožmitále. Mj. K. J Beneš, R. R. Hoffmeister nebo J. 

Toman, jejichž knihy si pamatuji z tátovy knihovny v Březnici, nebo tu byl připomenut houslista V. 

Hudeček, se kterým se znali moji rodiče. Dál jsme jeli přes Příbram (města mého gymnaziálního 

studia) a Sedlčany směrem na Vrchotovy Janovice. Růžově natřený zámeček. Sluníčko se na nás 

smálo a šlo se do expozic ve dvou skupinách. Různé artefakty jako kytara K. H. Borovského, 

náušnice B. Němcové, kufr Ferdinanda D´Estae apod. Nahoře byla knihovna s fotografiemi Sidonie 

Nádherné a jejích přátel K. Krause a R. M. Rilka. Projevoval jsem zájem i o živý artefakt s krátkou 

historií (průvodkyně). Po prohlídce jsme jeli zpět do Sedlčan na oběd. Většina asi byla v hostinci u 

Krčína. Dále byl Mníšek pod Brdy, známý svou slévárnou, ale zavítali jsme do zámku. Při čekání na 

prohlídku jsme si prohlédli výstavu o F. Hájovi, tj. stvořitelce Káji Maříka, kde kupodivu visel jako 

jeden z exponátů článek Iva Fencla o K. Maříkovi. Uvítala nás průvodkyně v černém s bílou 

zástěrou, která spíš připomínala servírku nebo služku, asi měla evokovat dobu, jíž byla expozice 

věnována – životu nižší šlechty ve dvacátých letech 20. století. Bylo mi zakázáno fotit. Pan Malina 

mi řekl, že jsem se měl vydávat za reportéra magazínu Playboy.  Museli jsme si nazout papuče, tak 

jsem se v nich aspoň trochu klouzal. Místnosti byly zařízeny dle účelu, pánský, dámský salónek 

apod. V kaplích si David kreslil skici sakrálních výzdob do sešitu. Prohlídkou jsme přečkali déšť a 

ve svěžím vzduchu jsme se autobusem vydali na kopec Skalka, na poutní místo. Byl tu krásný výhled 

na městečko. V kapličce jsme viděli, jak na architekturu působila zkáza v důsledku důlní činnosti, a 

dozvěděli se od průvodce mnoho zajímavostí o geologii, zámku, autorce Káji Maříka i spisovateli F. 

http://sweb.cz/fotkyasonklubu/krasny_ztraty_Praha.29.6.07/krasnyztraty.htm
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X. Svobodovi. Ještě jsme se na okamžik zastavili na náměstí u kostela, kde část organizátorů 

dojedla svačinu. David diskutoval o fotografování památkových objektů a pan Malina nás bavil 

vtipem. - Víte, jaký je rozdíl mezi Mníškem pod Brdy a New Yorkem? Žádný! Obě města mají sochu 

Svobody! - V autobusu měl výklad pan V. Viktora, a jelikož už bylo pozdě, projeli jsme Lochovice 

bez zmínky na V. Hraběte a pokračovali do Zdic na dálnici zpět. Fotografie na 

http://sweb.cz/fotkyasonklubu/Literarni_vylet2007/vylet.htm. M. V. (Plzeň, 13. 7. 2007) 

 
 

 
* ASON-KLUB NA FESTIVALU LITERÁRNÍ VYSOČINA V CHOTĚBOŘI 2007. Do Plzně 

jsme opět dostali pozvání k účasti na už pátém ročníku festivalu Literární Vysočina v Chotěboři. 

Ale o víkendu 13. – 15. července jsme se z různě naléhavých rodinných důvodů letos bohužel 

nemohli vypravit v tak hojném počtu. Slibujeme, že příště! Snad nás tam dobře reprezentovali 

Irena Velichová, Martina Šimánková a Vladimír Babnič… Porota tamní literární soutěže navíc 

odměnila pamětním listem práce Lubomíra Mikiska, Jiřího Č. Ulricha a Vladimíry Brčákové. Prý 

zaujaly také texty Plzeňana Dalibora Šance, který nám jinak o sobě nechce vůbec nic prozradit… 

 
     Od IRENY VELICHOVÉ:  Ani letos jsem v polovině července neodřekla víkendový literární 

dýchánek v podobě festivalu Literární Vysočina. I přesto, že jsem letos soutěž neobeslala svými 

pracemi, rozhodla jsem se strávit jeden krásný víkend v městečku Chotěboř. Tentokrát se místo 

konání celého festivalu přesunulo s klasických umakartových stěn Obřadní síně do větších 

umakartových stěn kulturního domu Junior. Spojení názvů Vysočina a Junior evokovalo nejen 

literární choutky… Za plzeňský Ason-klub jsme vyrazily dvě - moje diplomatická maličkost a 

Martinka Šimánková (kterou jsem týden předtím přemluvila nad vínem v Jabloni). Jako super 

luxusní taxi zafungoval Vláďa Babnič se svou ženou Irenou.  Po strašných kolonách na dálnici jsme 

přeci jenom dorazili… na místě už bylo mnoho milých známých tváří – klasická formace Mädokýše 

( Mathej Thomka a Janko Cíger), Andrej Šeliga se Zuzkou Fapšovou, velikán vázaného verše 

Pal´ko Garan (to jméno se bude jednou vyjímat v čítankách!), Petr Moučka z Brna (každý rok si 

vezme můj mail a nikdy nenapíše), Ondřej Hník (náš milý hostitel z Krásných Ztrát), Saša Gr., 

Radek Lehkoživ (zase trochu vyrostl, tentokrát do stran), LIS (Václav Viewegh Franc I. a Prochor) 

a mnoho dalších… O přívětivém uvítání Petra Musílka a Zorky Šimůnkové (hl. organizátoři) ani 

nemluvě. Klasickou třešinkou na dortu pátečního večera (možná i celým korpusem) bylo, jako 

minulý rok, čtení J. H. Krchovského v doprovodu bluesmana Marcela Kříže, letos navíc 

s předskokanem v podobě Radka Lehkoživa. Třešinka to byla trochu povadlá, ale Krchovský je 

pořád Krchovský. Na úkor básníka sršel energií Kříž, který se pro mě jednoznačně stal páteční 

hlavní hvězdou. Večer nás zastihl v oblíbeném nonstopu na náměstí s již výše zmíněnou uměleckou 

elitou. No, kdo by chodil spát, když si může dát panáka s Garanem Ze soboty se stala třaskavá 

směs literatury a hudby - například plzeňské písničkáře statečně reprezentoval Vláďa Babnič.  

Tradiční maratón autorského čtení (opět) moderoval Martin Lutner. Tentokrát byli autoři rozděleni 

do několika skupin pod vedením Janka Cígera, Václava France a dalších. Každá skupina musela  

vystačit s přesně vymezeným časem. Většina to respektovala, ale grafoman se najde vždycky... 

Odměnou nám byl Rádce pro začínající autory od nakl. Mezera. Zajímavá byla přednáška a 

následná diskuse s Petrem Janečkem. Zapálenému autorovi knihy Černá sanitka a jiné příběhy 

(rozhodně si přečtěte!) jsem dělala čtecí zařízení, protože technika opět selhala. Kniha pojednává o 

novodobých „pověstech“ založených na dlouholetém sběru, především „city stories“, které jsou 

podávány jako pravdivé příběhy typu: „Kamarádovi mý tety rozřezala břicho žiletka v tobogánu na 

Slovanech…“ Vystoupení pana Koupila s nonsensovo-pohybovou poezií bylo opět strašné. Vydržet 

se nedalo a pravda, ani jsem se o to nepokoušela. Dalším bodem programu, který stál za vidění, 

bylo Na dobré adrese – publikační možnosti pro autory. Miroslav Vejlupek s internetovým  

Subjektivníkem (ano, ten Vejlupek!), nakladatelství Mezera se svou publikací Rádce pro začínající 

autory, Mathej Thomka s Mädokýšem, Saša Gr. s rádiem a časopisem Mlha. Zábavnou show z toho 

vytvořili hlavně  poslední dva zmínění. Ať už pan Vejlupek vede svůj časopis dobře nebo ne, jeho 

http://sweb.cz/fotkyasonklubu/Literarni_vylet2007/vylet.htm
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prezentace patřila do kategorie „Uspávač hadů“, jinak také „nuda k užrání“. Večeře  nakonec 

zvítězila nad undergroundovou poezií a s ostatními jsme se sešli až na oslavném večeru 

věnovanému pátému výročí Vysočiny a samozřejmě oceněným. Ason-klub si opět rozebral několik 

ocenění (takže to s tím grafomanstvím asi nebude tak kruté, nemyslíte?), pak si škrtlo ještě pár 

českých autorů, ale největší ocenění spolkla slovenská invaze: 1. místo za poezii Paľo a 2. místo za 

prózu Mathej, čestná uznání Zuzka (poezie) a Janko (próza - oceněný v kategorii do 25 let!). Andrej 

nedostal žádnou cenu jen proto, že svou práci neposlal. Předávání cen se hlavně díky naší elitní 

skupině proměnilo na něco mezi fotbalovým přenosem a koncertem rockových star, doprovázeného 

frenetickým jekotem fanynek (já a Martinka). Letos to vážně byla literární exploze: projevy 

v několika jazycích, počítačová prezentace (kde Zorka je anděl, Saša Gr prase a Petr Musílek 

lucifer), blesky fotoaparátů, vřelá objetí… Notně rozdováděné publikum pak  ještě dostalo poslední 

energy drink v podobě kapely Pilgrim Pimple. Aby toho nebylo málo, speciálně pro Vysočinu si 

najali i světoznámou tanečně-divadelní skupinu Martinka+Mathej+Irenka. Pak se literární sešlost 

přesunula do Panského domu na  poslední večeři a zpěv. Literární sbor zpívající pod vedením 

sbormistra Prochora Ódu na radost před restaurací byl rozehnán místní policí s vysvětlením: „To 

by tady pak zpívali všichni bezdomovci z náměstí!“ Petr Musílek a jeho žena se projevili jako praví 

hostitelé. Když všechny pozvali k sobě na zahradu. Janko přinesl pět litrů Tokajského, já objevila 

na lavičce skrytého plzeňáka Vojtu z kapely Nebylo nás pět. Třeba se sním ještě potkáme na setkání 

Asonu. Pro naši skupinu ovšem večer neskončil ani po konci garden party. Hotelový pokoj 

Babničových se stal tím pravým útočištěm. Při zbytcích vína a kytaře jsme uvítali v Chotěboři 

krásně poeticky ovíněné ráno. - IV-  (Plzeň, 12. 8. 2007) 
- I. V. (*1987) píše básně, žije ve Starém Plzenci a právě maturovala na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni. Kromě psaní 

se věnuje uměleckému přednesu, neprofesionálnímu divadlu a výrazovému tanci. Působí jako umělecká manažerka 

plzeňské Kulturní kavárny Jabloň.  

 
 

* SPOLEČNÉ SEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU A CANSONETA S POEZIÍ V JABLONI.  

20. července 2007 v 16:00 hodin bylo až nepříjemné vedro. Kromě toho nešlo o čtvrtek, ale pátek. 

A navíc hodinu pro naše setkávání neobvyklou. V knihovně měli z technických důvodů zavřeno a 

Helena Šlesingerová už od oběda nosila těžkou tašku plnou letních Plžů pro všechny, kteří tam 

možná večer přijdou… Pozvánka do Jabloně slibovala krom posezení autorské vystoupení Irenky a 

Dana a písně Jaroslava Ježka v „neopakovatelném provedení“ ženského pěveckého sboru 

z Domažlic… A první zádrhel: ve čtyři byla Jabloň pevně zamčená a lístek s informací, že v létě je 

vše jinak, umístěn nikoli na vstupních dveřích do domu, nýbrž na tom nejvzdálenějším okně z jiné 

ulice. Ve zmatku dvakrát obešla blok a potom se všemi těmi Plži půl města. Na pátou dorazil 

Marek Velebný. Vyndal z aktovky snad ještě teplou knížkou Milana Čechury Rodinčení. Se 

zájmem jsme ji prohlíželi a četli si na zadních stránkách seznamy publikací z produkce Carpe Diem, 

kde jména Čechura či Mikisek se nacházejí ve společnosti Wolkera, Gellnera, Boženy Němcové… 

Když jsme Milana zahlédli za oknem, honem jsme knížku schovali, aby nám ji mohl ukázat sám a 

nezkazili jsme mu radost. Irena Velichová se rozdělila o časopisy českých a slovenských klubů, 

které přivezla z literárních cest, a něco málo povyprávěla o Chotěboři. Simona Váchalová nás 

seznámila se svými domažlickými kulturními projekty. Daniel Mikeš přivolal ženu Evu a večer 

s poezií mohl začít. Tentokrát anotace nelhala. Tak Ireniny vážné básně se střídaly se skorobásněmi 

Daniela a pěvecký sbor Cansoneta předvedl neopakovatelně nejen Ježkovy skladby. Bylo to vážně 

výborné vystoupení! Zatímco ale poezii naslouchal plný sál zpěváků, při vystoupení hudebním se 

obec posluchačů zmenšila na nás sedm statečných a dva tři lidi u baru. Tak už to v létě v Plzni 

chodí…     

 
 

* SETKÁNÍ ASON-KLUBU SE SKOTSKÝM SPISOVATELEM MATTHEWEM FITEM 

V PRAZE. Na poslední červencový večer zorganizoval Marek Velebný přátelskou akci pro pár 

zájemců – anglicky mluvících členů Ason-klubu. Pobyt jeho přítele, skotského prozaika a 

propagátora skotštiny Matthewa Fitta (*1968), v Čechách se totiž chýlil ke konci a Marka napadlo 
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uspořádat s ním neformální besedu s ukázkou tvorby i v překladu. V knihovně baru Krásné ztráty 

v Praze v Náprstkově ulici se (aspoň podle fotografií) kromě Marka s Matthewem sešli Milan 

Šedivý, Michaela Kadlecová a Simona Váchalová…  

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Rozhovor s Matthewem Fittem: 

 

     Jaký byl začátek Tvého psaní příběhů a poezie? 

     „Psaní bylo to jediné, v čem jsem byl ve škole dobrý.“ 

 

     Co Tě přivedlo k rozhodnutí jít učit angličtinu do České republiky? 

     „V roce 1991 jsem byl na sklizni květin v Holandsku s chlapíkem jménem Asaf, který byl na 

útěku z izraelské armády. Bydleli jsme ve stanu. Jednou mu začaly zapáchat nohy. Tak jsem se 

vrhnul na autostop a skončil jsem v Československu.“ 

 

     Máš rád české pivo, máš za manželku Češku. Co se ti líbí na Česku? Lidi, rodina, příroda? 

     „Mám rád kombinaci zmatku a logiky, kterou zakouším pokaždé, když moje noha vstoupí na 

českou půdu.“ 

 

     Jaký vztah máš k Čechám? Mají Čechy a Skotsko něco společného? 

     „Česká republika a Skotsko jsou dvě malé země situované do blízkosti velkých zemí. Jakkoli 

invaze našich sousedů, Anglie, se stala už před dlouhou dobou a okupace Vaší země Rakouskem, 

Německem a Sovětským Svazem byla nedávněji, naše historická zkušenost není tak nepodobná.“ 

 

     Překládáš české spisovatele do Skotštiny. Kterého? 

     „Petra Hrušku.“  

 

     Jezdíš často do Čech, účastníš se různých festivalů a čtení. Jakých akcí jsi se v Čechách 

například účastnil? 

     „Měl jsem velmi vtipné čtení v Pardubicích v roce 2004. Byl tam veselý okamžik, kdy uprostřed 

básně se pod docentem Bohuslavem Mankem podlomila židle a rozbila se mu sklenice piva. 

Naštěstí nebyl zraněn. Také jsem si užil čtení před stovkou studentů Pedagogické fakulty v Plzni, 

během stejného turné.“ 

 

     Ve své básni „Pekařský vůz“ píšeš velmi emotivně o atentátu na zastupujícího říšského 

protektora a obergrupenführera SS Reinharda Heydricha. Jak Ty jako skotský spisovatel 

cítíš to, co je dost osobním českým milníkem v moderní historii? To není obvyklé, že ano? 

     „Atentát na Heydricha je činem světového významu. Každý spisovatel by si měl uvědomovat 

tuto epizodu z dějin dvacátého století.  

 

     Co Tě dále inspiruje? Například v básni „Lanarkshire“ jsi inspirován přírodou. V básni 

„Mirčiny slunečnice“ je Tvou inspirací manželka, že? 

     „Raději čerpám inspiraci z okamžiku, než abych měl nějaké téma. Jestliže vidím něco krásného 

nebo hluboce dojímavého nebo obyčejně všedního, snažím se zachytit psaním tu krásu, smutek, 

průměrnost, než zmizí. To je pro mne základním smyslem poezie.“ 

 

     Máš projekt „Itchy coo“. Je převážně pro děti. Můžeš to trochu vysvětlit? Proč jsi se 

rozhodl psát pro děti? 

     „Nepíši anglicky. Píši ve skotštině. Skotština se od angličtiny liší podobně jako čeština od 

slovenštiny. Skotština není plně uznána jako jazyk ve Skotsku. Náš projekt Itchy coo se snaží 

změnit postoj ke skotštině během studia. Zatím jsme navštívili asi 500 škol a prodali na 100 tisíc 

knih. Více informací je na www.itchy-coo.com.“ 
Ptal se a z angličtiny přeložil Marek Velebný (Plzeň, 23. 7. 2007) 

 

http://www.itchy-coo.com/
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     Od MILANA ŠEDIVÉHO: Marku, děkuju Ti za ten skvělý pražský podnik s Matthewem 

Fittem!!! Poznal jsem po dlouhé době opět skvělého a sečtělého autora s neobyčejným lidským 

potenciálem a velkorysou příchylností k mnohem menší kultuře, s níž se obdivuhodně neváhá 

seznamovat. Kéž bychom všici kolem kultury byli vedeni podobnými pohnutkami, a vzhledem k 

tomu, jak jsme velikostí malí, by cokoli protiběžného bylo troufalé a nafoukané. Určitě nechceme 

být jako ten průměrný cizozemec, jehož rodným jazykem je angličtina (či jakýkoli jiný jazyk), on 

troufale přezírá vše, co se děje mimo ni (něj). I když si to snad i může dovolit. Dík za 

zprostředkování těch několika příjemných hodin. (Dubí – Praha, 1. 8. 2007)  
- M. Š. (*1977) píše básně, prózu a literární kritiky, žije v Dubí a v Praze, po absolvování Pedagogické fakulty ZČU 

v Plzni pracoval jako knihovník v Regionální knihovně Teplice. Nyní působí v Praze. 

 

* 

OZNÁMENÍ 
 
* SVATEBNÍ. „Milovat neznamená dívat se jeden na druhého, ale hledět společným směrem.“  

(Antoine de Saint-Exupéry) Naši přátelé Lenka Blažková a Vladimír Bidlo Průcha radostně 

oznamují, že v sobotu 25. srpna 2007 ve 12:00 hodin v kostele sv. Martina v Bernaticích přijali 

svátost manželství… (Bernatice – Nýřany, 25. 7. 2007) 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* Ve středu 12. září 2007 v 15:30 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve do 

restaurace hotelu Slovan (Plzeň, Smetanovy sady 1) na pravidelné neformální posezení nejen pro 

členy SZS. Vítáni jsou prý i mladí autoři!   

 

* Ve čtvrtek 20. září 2007 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do Kulturní kavárny Jabloň 

(Plzeň, Krátká 2) na další společné posezení mladých a nezavedených autorů západních Čech a 

jejich přátel. Setkání bude zároveň výroční valnou hromadou občanského sdružení Ason-klub 

spojenou s volbami nového výboru. Žádné obavy! Úřední šiml zařehtá jen krátce, než ho pegasové 

roznesou na kopytech. Tipy, nápady, texty vítány!  

 
* Ve čtvrtek 27. září 2007 ve 20:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Klatovská tř. 7) na 

literární večer. Účinkují: Vít Slíva, Ondřej Slabý, Jan Sojka a David Charvát. Hudební 

doprovod František Kučera. Vstupné 50,- Kč. 

 

* Literární pořady Kruhu přátel knižní kultury v Polanově síni Knihovny města Plzně – viz bílé 

stránky Plže. Další literární pořady – viz Kultura – Plzeňský kulturní přehled. 

 
* 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 
* ROŽNOVSKÝ FEJETON 2007. Rožnovská kulturní agentura T klub ve spolupráci s Městskou 

knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm, pod záštitou Obce spisovatelů, osobním patronátem 

rožnovské místostarostky Markéty Blinkové a za podpory  Fondu kultury Zlínského kraje vyhlašuje 

XIV. ročník literární soutěže Rožnovský fejeton. Soutěž je otevřená všem autorům bez ohledu na 

národnost, státní příslušnost nebo členství ve spisovatelských organizacích. (Letos se prý zúčastní 

také studenti z polského města Šrem, nově pak studenti z německého města Bergen.) Lze zaslat 

fejetony na libovolné téma o rozsahu max. 45 řádků, každý text v pěti vyhotoveních. Soutěž je 
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anonymní, práce nepodepisujte, pouze označte heslem, přiložte zalepenou obálku opatřenou 

stejným heslem, v ní jméno a příjmení autora a adresu bydliště. Práce studentů středních škol budou 

vyhodnoceny samostatně v rámci soutěže Klíček 2007 (studenti proto navíc uvedou také adresu 

školy a třídu a zásilku označí heslem „Klíček”). Uzávěrka je 20. října 2007. Adresa: T klub - 

kulturní agentura, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel.: 571 651 796, e-mail: 

spektrum@tka.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne ve čtvrtek 6. prosince v 17:00 hodin v 

Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm. Vítězné práce budou oceněny (kromě hlavní ceny 

budou udělena tři čestná uznání), publikovány ve čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska a ke dni 

slavnostního vyhodnocení vydány formou almanach.  

 
* SOUTĚŽ FESTIVALU LITERÁRNÍ VYSOČINA 2008. Klub AUT, o. s. Quo Vadis a  o. s. 

Literární Vysočina, kolektivní člen Obce spisovatelů, vyhlašují další, už VI. ročník soutěže 

festivalu Literární Vysočina. Soutěž je věkově a tematicky neomezená. Lze zaslat poezii a prózu, 

obojí o max. rozsahu 5 stran textu (ve standardním provedení bez grafických úprav, o velikosti 

písma 12). Každý příspěvek doplňte o jméno a příjmení, rok narození, poštovní adresu, e-mail, 

telefon i mobil. Práce se přijímají pouhý jeden měsíc: od 1. října do 31. října 2007. Pouze 

v elektronické podobě je posílejte na e-mail: L.Soutez@seznam.cz. Odesláním textu do soutěže 

dáváte zároveň souhlas s jeho použitím v rámci festivalových aktivit a propagace akcí Klubu 

Literární Vysočina a o. s. Literární Vysočina. (Ze soutěže jsou přirozeně vyloučeni členové poroty a 

organizátoři festivalu.) Texty bude hodnotit odborná porota, výsledky budou slavnostně oznámeny 

na festivalu Literární Vysočina, který se uskuteční v červenci 2008 v Chotěboři. Přesné datum a 

bližší informace postupně naleznete na Internetu (www.literarni.vysocina.cz, 

www.leonet.cz/petrmusilek a www.zora.bloguje.cz).  

 

* 

LITERÁRNÍ FESTIVALY 
 

* MARTINSKÁ POETICKÁ JESEŇ 2007. Turčianska knižnica v Martine, Žilinský 

samosprávny kraj, literárny klub Duria, Slovenské národné literárne múzeum, Matica slovenská 

v Martine, Miestny odbor Matice slovenskej v Martine a obec Turčianske Jaseno Vás zvou na 

Martinskou poetickou jeseň, IV. ročník setkání literárních klubů ze Slovenska, Čech, Polska a 

Maďarska, které se uskuteční ve dnech 14. – 16. září 2007 v Martině.  

 
     Od našich slovenských kolegů: Milí priatelia, 

     jeseň sa blíži a s ňou i naše poetické stretnutie. Všetko začne 14. 9. 2007 a potrvá do 16. 9. 2007. 

14. 9., to je v piatok, sa začína v Slovenskom národnom literárnom múzeu o 15:00 hodine 

prezentáciou tvorby. Zraz máme v Turčianskej knižnici o 14:00 hodine. Kto nestihne, tak nás nájde 

v literárnom múzeu – je to prvá budova Matice slovenskej, kúsok od knižnice. Po oficiálnom 

programe sa presunieme do obce Turčianske Jaseno, kde budete ubytovaní v čarovnom penzióne. 

Ubytovanie hradí Turčianska knižnica. Ďalší program sa uskutoční zas na turčianskom vidieku. 

Zabezpečíme pre Vás občerstvenie v piatok a sobotný obed. Ostatnú stravu si hradíte sami.  

     Pokiaľ je to možné, prihlasujte sa skôr. Máme skúsenosť z minulého roka, že pre váhavcov sme 

už potom nemali miesto na ubytovanie. Vyberáme vložné 100 slovenských korún hneď pri 

prezentácii účastníkov.  

     Ďalej Vás prosíme, aby ste poslali stručné informácie o Vašom klube a jeho činnosti. Vzhľadom 

na to, že minulý rok bol program veľmi dlhý, rozhodli sme sa ho skrátiť tým, že o kluboch nebudeme 

hovoriť, ale len recitovať a čítať. O kluboch natlačíme letáky, rozmnožíme a rozdáme všetkým 

účastníkom i hosťom z verejnosti. Ďakujem za spoluprácu. Veľmi sa na všetkých tešíme! Srdečne 

pozdravujeme, želáme krásne leto, ale menej horúce. Čoskoro ahoj! (Martin, 30. 7. 2007).     

mailto:L.Soutez@seznam.cz
http://www.literarni.vysocina.cz/
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* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* ALMANACH NA VĚKY VĚKŮ 2007. Příležitost pro začínající autory! Máte literární nadání? 

Nebojíte se ukázat světu? Chcete publikovat v knize? Pokud ano, prý právě pro Vás je tu 

ALMANACH NA VĚKY VĚKŮ, reprezentativní publikace mladých autorů, která bude distribuována 

do knihkupectví v Brně a dalších městech naší republiky. Přispět do ní mohou všichni mladí autoři 

ve věku do 26 let. Lze zaslat původní a v tištěné podobě dosud nepublikovanou prózu, poezii či 

komiks o max. rozsahu 12 normostran, otištěna budou nejlepší díla. Název každé práce musí 

začínat slovem VĚK nebo VĚKY v prvním pádě s přívlastkem či přívlastky (např. Věky smrti, Věk 

kvetoucích keřů, Věk strachů a děsů apod.). Jeden autor se v každé z kategorií může ucházet o 

zveřejnění pouze jedním dílem. Text musí být zaslán elektronicky na adresu almanach@seznam.cz 

v příloze formátu doc, rtf či txt. Součástí bude krátký osobní medailonek, napsaný čtivou formou, se 

základními osobními údaji (věk, škola, zájmy apod.) spolu s portrétní fotografií (ve formátu jpg, gif, 

bmp). Uzávěrka je 31. října 2007. Almanach bude vydán v prosinci 2007 a každý z autorů obdrží 

jeden výtisk zdarma. - Jedná se projekt Kalliopé, který probíhá za podpory nadace Make a connection. V jeho 

rámci již v minulosti proběhly některé akce: např. dva Literární víkendy, koncipované jako kurzy tvůrčího psaní, byly 

vydány dva Almanachy: Věčnost a Zeď. Více informací na adrese:  sem-sem@centrum.cz, http://www.sem-sem.cz. 

 

 
 

* AUTORSKÉ ČTENÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. 

  
     Od MARKA VELEBNÉHO: Ahoj. Mluvil jsem s Martinem Zajíčkem v Domažlicích. Nabízí 

kamarádům z Ason-klubu možnost uspořádat literární večer v divadelním klubu v Českých 

Budějovicích spojený s výletem. Dotazy a náměty směrujte na e-mail: jukl@e-mail.cz nebo na tel.: 

739 030 148. M. V. (Plzeň, 14. 8. 2007) 

 
 

* VOLNÉ ČTENÍ POEZIE A PRÓZY - ŽIDLE 2007. Avantgardní tvůrčí skupina Prašivina 

z Rokycanska, která podle vlastních slov „loví v kalných vodách fantasmagorie”, zve všechny 

zájemce v sobotu 22. září 2007 na už X. ročník netradičního autorského aj. čtení Židle 2007. Sraz 

bývá okolo 13:00 hod. (bude upřesněno) s vlastní židlí (počítá se i rybářská stolička) před 

hospodou U Pily ve Strašicích, odkud se vyrazí do brdských lesů. Na programu recitace poezie 

autorů z řad účastníků i jiných, výstavka donesených fotografií a obrázků, vítána jsou další 

nehmotná i hmotná díla k předvedení. Závěr akce jako obvykle večer v restauraci Koupák. Bližší 

informace a fotografie z předchozích ročníků na www.prasivina.zde.cz. Kontakt: prasivina@zde.cz.  

 
 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* LUCIE KOUTNÁ: Milan Šedivý, Teplický pobyt: 

     Milane, omlouvám se Ti, že recenzi na Tvoji asonklubí knížku Teplický pobyt píšu tak pozdě. 

Pozdě, ale přeci! Četla jsem tu knížku několikrát. Když jsem si ji přečetla poprvé (to už je delší 

doba), říkala jsem si: To je hrůza, proč najednou píše takhle. Ale když si to čtu teď, nemohu ji tak 

jednoduše odbýt. Viděla jsem v televizi Šumná města, díl o Teplicích, takže tak trošku vím, o čem 

mluvíš. Podle toho, co jsem viděla, jsem si o nich udělala obrázek - odporný město. Náměstí 

s komunistickými škatulemi, v kostele je diskotéka, spousta chátrajících starých památek…  

mailto:sem-sem@centrum.cz
http://www.prasivina.zde.cz/
mailto:prasivina@zde.cz
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     Vraťme se k Tvojí knížce. Musím říct, že se mi líbí ten tvůj starý „miší kožíšek“ a že bys ho 

neměl vyhazovat. Mám na mysli ty poetické věci, básničky o přírodě plné hezkých obrazů, ale také o 

historii aj. Právě díky těmto básničkám Tě poznáme, víme, že jsi to psal Ty. Tím ale nechci říct, že 

by ses měl ve svém básnickém vývoji zastavit a dál nerůst.     

     Dovolila jsem si tu sbírku zanalyzovat spíš obsahově. Tak to ostatně dělám skoro vždy, páč 

básnické technice příliš nerozumím. Ty víš, o čem mluvím. A hlavně to jsou moje názory, jak to na 

mě působí a jak to chápu, tak to tak ber. Z té knížky je hodně patrné, jak Ti tam bylo, jak Ti chyběli 

plzeňští přátelé. A ze všeho nejvíc ten vztek patřící tomu městu a leckde i překračuje hranice 

města… promlouvá ke všem lidem. Možná je patrný i boj sama se sebou: ten něžný básník, co se 

bojí jen pohlédnout na broučka, a ten hrubý, co „nadává do prdelí.“ Básník si vzal do hlavy až 

příliš těžký oříšek, se kterým se nakonec vypořádá dobře. Líbí se mi tahle sloka, kde jsou ty 

paradoxy zřejmé:                                              

„Miluju tě. Prostě prostě. 

Takhle da capo ti to říkám, 

 i když nadávám mnohem častěji do prdelí.  

Není radno sahat do slov, ty umluvená milá.  

Ale řekni to prsty a sáhneš na drát na zem spadlý, 

Kukačko.“  

 

     V básni Islám dovede zapustit kořeny i v poušti jsou též hezké obraty. „Teplické emiráty 

rozkládající se na dunách mé samoty…“  

     A další básně jsou čím dál tím zběsilejší, vzteklejší a zároveň neztrácejí na vypovídací 

schopnosti.  

     Podzimní bouře - opět ten spravedlivý hněv. Navíc tam vnímám tu beznaděj. Kdyby se tak dalo 

pouhým slovem něco změnit! Kéž by stačilo říct slovo bouře a padla by radnice i s tím prohnilým 

Kuberou! (Jak to tak čtu, už mi je ten člověk taktéž nesympatický, drásá mi nervy a to ho neznám.) 

Jenže nic se neděje – bouře nepřichází. „Počasí převaluje v hubě sousto housky.“ A nakonec: 

„Metafory zasvítí, ještě tak zapršet…“  není určitě jen pokyn pro počasí.  
 

     Rychleji se šeří. „Vítané jsou teplé zvuky 

                              Obohacující mátožné kolumbárium místností 

                              Vratkého panelového domu.“  
 

(Poznámka – hudebník se v Tobě, MiŠi, nezapře. Johann Sebastian, hammerklavier, Beethoven, 

Wagner a teď ty teplé zvuky radiátorů. ) Tenhle obraz se mi líbí, vystihuje to totiž panelák a nejen 

teplický. Kolumbárium – místo, kde se život vytratil. Navíc ještě hrozí, že se ten panelák rozpadne.  

 

     Není nám pomoci. „Není nám pomoci, protože tyto stroje jsou našimi pomocníky.“ Hezky, 

stručně, jasně, vtipně řečeno. Je to výpověď o naší době. Vývoj jde kupředu někdy až příliš rychle a 

nese s sebou krom pozitiv také negativa. Ale nemůžeme to nijak ovlivnit – zastavit, vrátit. „Mlčím, 

protože ani kdovíčím do ochraptění vývoj nezastavím.“ 

     A nakonec rezignuje: „I když od počasí naděješ se už čehokoli, přece jen tě podzim vyprovází 

svými listy. Neptá se, kam jdeš.“  Pravdivé, a právě proto tak hezké!  

 

     A líbí se mi i ten Dovětek autorův, je to vtipný, ironizující. „Tihle za uši netahaní básníci.“  Za 

tuhle knížku bych Tě za uši netahala.  Naopak, za tu si zasloužíš pochvalu. Za její opravdovost. Je 

to knížka psaná životem (nebo spíš částí života). Pobytem na jednom „pustém“, neveselém místě. 

Však je to i v názvu – Teplický pobyt. Nicméně i tak si myslím, že to bylo pro Tebe přínosné. 

Děkuju. (Plzeň, 6. 7. 2007) 
- L. K. (*1980) píše básně i prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty ZČU (oboru manažer výtvarné kultury), žije 

v Plzni, pracovala ve zdejším muzeu. 



 11 

* JAN VAVŘIČKA: Dobrý den, 

     Chválím prózu Strom od autorky Heleny Veselé. Příběh plný reálného života okořeněný vtipem 

a šibalským humorem mne mile překvapil. Děkuji za dobrou náladu a příjemný zážitek! Udavačská 

korespondence potrhlého důchodce a návrat mrtvého králíka mi zásadním způsobem zpříjemnily 

léto. Děkuji! Jan Vavřička, Stříbro, scifista a internetový nadšenec, www.vanili.cz. (Stříbro, 5. 8. 

2007) 
- J. V. (*1975) píše prózu zaměřenou zejména na sci-fi, žije ve Stříbře. 

 

* MILAN ŠEDIVÝ: SPQR píše RQPS: 

     V půlročním předělovém čísle psala osoba s neprůhlednou šifrou rqps o předcházející polemice 

pánů Vejlupka a Novotného. Řečeno zkratkou, tvářila se nesouhlasně, trošku nadřazeně a psala 

cosi o mlčenlivé aristokracii ducha, bláhově tvrdíc, že „na cokoli v podobném duchu by se 

odpovídat nemělo“. Pfffr. Jak to, že by nemělo? Mělo. Třikrát mělo. Vždyť namoutě, jak píše 

autorka o Vejlupkových článcích „není to dýchavičné ani ubohoučké“, jako by se tím naznačovalo, 

že páně Vejlupkovým argumentům neargumentům mohla právě i přitakat!? Má potom protistrana 

mlčet, když má na věc odlišný názor? Proč nemá mít právo uplatnit svůj postoj, patřičně kořeněný, 

a nepoužít stejně radostně slovní ekvilibristiku, když je jí schopna? Co to předstíráte, jakápak 

aristokracie ducha, vy snivá? Mlčící člověk, který se neozve, aby vyložil vlastní názor, se totiž velmi 

často podobá třtině, na kterou si kdekdo může beztrestně později plivnout; takhle by vypadal váš 

duchovní aristokrat po létech. Tak se na svůj aristokratický koncept asi nedíváte. Udělejte to. Uzříte 

jej jako něco, co se nepodobá reálnému životu v běžném okolí. I když to, co nazýváte duchovní 

aristokracií se projevuje, jinak než si představujete – nejde o netečnost, zosobněnou (přezíravým, 

nevšímavým, bázlivým – samá aristokratická pozitiva) mlčením. Jak správně oba tušíme, 

aristokracie se projevuje v krizových situacích, ale mlčení je cestou, která „aristokracie ducha“ 

zbaví stejně tak spolehlivě jako vede do pekel.  

     Tolik k jednomu z vašich pomýlení. A jestli si skutečně myslíte, že Plže by si čtenář měl kupovat, 

pak by nutně došlo k posunu, který by vám ve výsledku zase nevyhovoval. Je doslova k smíchu, jak 

tragikomicky by se situace mohla zvrtnout právě proti vašim požadavkům. Za prvé by časopis brzy 

skončil, protože na aristokracii ducha se dnes obecně zvysoka kašle, a za druhé, snaže se bez 

případných městských peněz udržet při životě, mohl by Plž paradoxně (a nerovnovážně) být plněný 

právě polemikami, proti kterým brojíte. Proč? Protože v tomhle žánru se skrývá přitažlivost, čtivost 

a vlastně velká dynamičnost literárního provozu. Je to úplně stejné hřiště jako zelený trávník ve 

fotbale. Hráč a protihráč. Zápas. Všichni, kdo neumějí číst, se dívají na fotbal, ti kteří číst umí a 

chtějí, čtou polemiky. Dynamičnost polemik ostatně potvrzuje i to, že právě na ně je vždy nejvíc 

reakcí, počítaje v ně i tu vaši nebo moji. Tak jakápak odtažitost, když je to dynamické a kalí to vody, 

proč zahnívat v rybníčku té vaší prázdné, mlčenlivé aristokratičnosti?  

     Polemizujme, je v tom tříbení a radost z procesu. Kdo by usuzoval na hádavost, je samosebou 

selský vůl! (Dubí – Praha, 2. 8. 2007) 

 

* IVO FENCL: Tragicky zahynula zpěvačka Pavla Kapitánová: 

     V neděli 22. 7. zemřela při autonehodě sestra mé kamarádky a vynikající rocková zpěvačka 

Pavla Kapitánová, kterou před deseti lety proslavila její spolupráce s Alešem Brychtou. Ten jí také 

produkoval i napsal album Nevěřím (1996), díky kterému jsem se s Pavlou seznámil i jako se 

zpěvačkou. Dnes si znovu pouštím skladbu Já vím, že se změníš složenou Ozzy Osbournem i 

písničku Miluj, dokud se dá od Oty Petřiny (Aleš Brichta psal Pavle pouze texty) a vzpomínám na 

své předloňské setkání s ní a její sestrou Olgou při koncertě na plzeňském náměstí… 

     Znovu si pustím i Mercedes Benz od Janis Joplinové. Tu taky uměla takřka nahradit... A stejně 

tak dobře za ni zpívá ve skladbě Táhni… „Pavla Kapitánová děkuje rodičům a sestře za důvěru, 

trpělivost a materiální podporu, muzikantům za skvělé hraní a všem ostatním přátelům za duševní 

oporu,“ čtu si znovu na přebalu Pavlina zvukového nosiče… 

http://www.vanili.cz/
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     Já sám ale mezi skutečné její přátele nepatřil. Snad to byla škoda, nevím, ale jen den po letošním 

křtu mého románu Smíš zůstat mrtev vystupovala Pavla v Dobřanech s Jakubem Zahradníkem, 

který je nejen synem skladatele Václava Zahradníka, ale i velmi talentovaným hudebníkem i 

literátem. Váhal jsem. Mám to blízko. Volna bylo… A nakonec, ač plný radosti z vlastního úspěchu, 

jsem tam nejel! I Jakub mi později napsal, že jsem měl! Už je pozdě - a jediné, co vím, je, že měla 

Pavla poslední dobou nejspíš i existenční problémy, protože vždycky žila naplno. I trochu 

bohémsky. Ty jsou tedy pryč, ale radši kdyby byly, a já nesmírně lituji, že jsem její pořad nenavštívil 

a nikdy už žádný nenavštívím, i když tehdy jsem si to umiňoval. Některé věci nenapravíte!  (Starý 

Plzenec, 23. 7. 2007) 
- I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 

 

* VHRSTI: Ajajajajajajaj!!!      
     Nepodíval jsem se na uzávěrku Listů a neposlal jsem včas informace o mojí knížce, která vyjde 

na začátku září… 

     Jde o mojí první autorskou knížku Už se nebojím tmy, kterou vydá Mladá  fronta na konci 

prázdnin. Vzadu na přebalu bude uvedeno asi toto: „Křehký příběh o malém Štěpánovi a jeho 

plyšovém medvídkovi Bartolomějovi, ale hlavně o tom, co se skrývá ve tmě, a o tom, co z věcí 

všedních a obyčejných dělá děsivé a hrůzostrašné. O kostlivci, který Štěpánovi leze každou noc 

oknem do pokoje, o nebezpečné chobotnici, upírovi z obrazu a taky o tmě, která utíká ze skříně, 

kdykoliv ji otevřete, neznámo kam…“  

     Ještě máme v plánu dva křty. První bude v Praze 12. září v Divadle V Řeznické a druhý -

plzeňský - 20. září v 17:30 v Přednáškovém sále Západočeské galerie. V komponovaném večeru 

plném překvapení nejen pro děti vystoupí mandolinista Petr Vrobel, mistři republiky v yoyo skupina 

SpinFX (www.spinfx.cz) a pochopitelně moje maličkost. Moderovat budou Anne Josephová a 

Tomáš Jereš (mimochodem finalisté letošního Wolkerova  Prostějova).  Více se všichni včas dozví 

na mých stránkách www.vhrsti.cz nebo na blogu http://vhrsti.blogspot.com. V. (Plzeň, 19. 8. 2007) 
- Spisovatel, ilustrátor, komiksový kreslíř a scenárista vystupující pod pseudonymem Vhrsti na sebe poprvé upozornil 

v r. 2003 ve světové antologii protiválečného komiksu a čestným uznáním na komiksovém festivalu v Bělehradě. Od té 

doby publikuje u nás i v zahraničí ilustrace, komiksy,   kreslený humor, pohádky a sbírá ceny z nejrůznějších 

komiksových a cartoons festivalů. Už se nebojím tmy je jeho první autorskou knihou. 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 21. 9. 2007. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 

 

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

KONTAKT: 

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

tel.: 378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

e-mail: asonklub@plzen.eu; http://www.kmp.plzen-city.cz 

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

http://www.spinfx.cz/
http://www.vhrsti.cz/
http://vhrsti.blogspot.com/

