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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XVIII, 2009, letos Listy č. 6 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 146) z 27. 5. Stran 8, 

náklad 550 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 6/2009 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Nehledám, ale nacházím. 
(Pablo Picasso) 

 

* 
BYLO NEBYLO… 

 
     …anebo: Co bylo, to bylo? Nebo snad: Co jsme si, to jsme si?… Květen odkvetl a možná 
nasadil literární plody. Alespoň podle počtu autorských příspěvků… 

 
* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JABLONI A KRATOCHVÍLE… 
       
     Od DAGMAR HERMANNOVÉ: Tak někdy zase příště: 
     Je možné, že svůj článek začínám stejně  jako před pár lety, když jsem se prvně postavila mezi 
mladou generaci v literární Jabloni v soutěžním pořadu „Jednou nohou nejen v poezii“. Veni, 
vidi, vici se opět shoduje s mou nedávnou účastí v Jabloni na pátečním pořadu Kratochvíle (24. 
dubna). Zvítězila jsem totiž sama nad sebou už v okamžiku, kdy mne Radka Prokopová pozvala e-
mailem, a já jsem slíbila, že přijdu. 
     V kratochvilné páteční Jabloni jsem byla překvapena dobrou účastí, i když to není jako dříve, 
tak kolem roku 2003 – svoje moudrosti o tom čerpám z časopisů PLŽ – kdy zájem o literaturu 
vybuchl jako sopka a Jabloň pravidelně navštěvovala taková esa jako Tomáš T. Kůs, Milan Šedivý, 
David Růžička, David A. Šakal, Jiří Č. Ulrich, Milan Čechura a řada dalších, kteří tehdy i hojně 
přispívali do časopisu PLŽ. Bohužel známá literární esa už zřejmě sláva zahnala na atraktivnější 
místa, přesto, jak píši, bylo ten pátek docela plno. 
     S ukázkami ze své poezie nemívám problém, téměř všechny básně znám zpaměti a příběh jsem 
si připravila docela krátký. Po cestě jsem měla zcela jasnou představu, že tentokrát už určitě 
zvládnu trému, ale při vstupu dovnitř mě všechna kuráž opustila a odstartoval můj vnitřní boj: 
zůstat, nebo odejít? Žádné dramatické entrée, nic takového, ale možná že brontosaurus v kleci na 
kolečkách by byl vzbudil stejnou pozornost. Němé i méně němé otázky, kolik je mi vlastně let, a 
možná i podiv nad tím, že jsem cestu z pravěku (kam dnešní lidi do třiceti řadí lidi nad čtyřicet) 
vůbec přežila. 
     No – nemohla jsem prchnout, jelikož se se mnou od svého stolu přišel pozdravit i přítomný pan 
Fencl (ač obklopen půvabnými ženam), i když možná jen proto, aby vyvolal úžas, že se s někým 
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z pravěku osobně zná. Nemohla jsem Radce svěřit ani něco více o sobě, aby mě mohla patřičně 
uvést – snad jsem mohla říci, že se moje Múza, pokud je mi nablízku, pohybuje v sinusoidě, a to 
nahoře v poezii a dole v próze, když na poezii musí být absolutní nálada, a mým vzorem je 
francouzský básník Francois Villon (rebel, odbojník a pěkný chlap). Schválně něco svého ocituji… 

 

Ten ďábel, co tu vedle leží 
a chrápe ze všech sil, je manžel můj. 
Mé mládí využil a ještě nikdy 
nepochválil mou práci – ve dne služka, 
v noci děvka jsem a občas i kamarád, 
kterým se neoplácí… 
 

 (Doufám, že se fešný Francois teď neobrací v hrobě!) 
     Po úvodní hudbě si stoupla k mikrofonu Milena Písačková. Stojanový mikrofon pro literární 
čtení je v Jabloni novinka, nikde jinde se do mikrofonu nečte. Milena začala cosi číst, ale kdykoliv 
se, byť jen trochu, vzdálila ústy od tubusu mikrofonu, aby viděla na další text, její hlas zněl 
mnohem tišeji, pak pár slov znělo hlasitě, pak opět pár slov tiše, a tato intonace – hlasitě-tiše, 
hlasitě-tiše, zkreslila čtení na jakési vyštěkávání, a bohužel nebylo souvisle rozumět čtenému textu. 
A mezi posluchači byl i opravdový pes, který četbu chvílemi doprovázel skutečným haf – haf. 
     Možná si ostatní nenamáhali tolik sluch jako já ve snaze zachytit čtený text, možná jim to bylo 
jedno, což je škoda, někde jsem slyšela, že literáti, ať básníci či prozaici, dávají do svých slov i své 
duše. A k tomu to světlo – to už mě štvalo posledně. Pod vysokým stropem, o světelné intenzitě asi 
tak dvou svíček. 
     Po Mileně Písačkové a hudební pauze jsem začala soukat svou duši do mikrofonu já. Haf-haf-
haf – tlumočila roura můj přednes dychtivým posluchačům. Haf-haf – sekundoval mi chvílemi pes 
z úkrytu pod nějakou židlí. Vystoupení bylo malým dobrodružstvím. Text jsem zapomněla, ale 
nechtělo se mi v tom intimním světle prostrkávat oči brýlemi až na papír,  tak jsem improvizovala 
a milosrdně jsem vynechávala celé věty. Značným potleskem jsem byla odměněna z vděčnosti, když 
jsem konečně udělala za svým čtením tečku. 
     Po mně se ujal roury pan Fencl. Přestože jeho čtení tlumočil mikrofon trochu jinak, asi jako 
hudry – hudry, jeho textu též nebylo rozumět, i když pes ztichl, protože k hudrování neměl co 
dodat. Hudry –hudry pana Fencla bylo asi tak v půlce, když jsem naléhavě musela tam, kam jsem 
musela předtím už dvakrát neúspěšně, protože pokaždé za dveřmi dokořán byla jediná mísa WC 
obstáta nějakým gentlemanem. Odhadla jsem, že když odejdu hned, vydržím snad bez újmy na 
zdraví cestu až k domácímu klozetu. Naštěstí zrovna jela tramvaj a fakt jsem byla udivená, že 
vydávala celkem srozumitelné zvuky, které zněly -  jako přijíždějící tramvaj. 
     Tak čau, a někdy zase příště, sejdeme se jako obvykle… ( Plzeň, 5. 5. 2009) 
 
     P. S. : Náhodou to bylo celkem prima a rozhodně přeju Radce Prokopové, aby se pořady 
Kratochvíle ujaly a bylo pořád plno. Samozřejmě, pokud se týká článku, nelze ho brát doslovně, 
spíš jako humornou nadsázku. Tak děkuji a s pozdravem Dagmar H.  

- D. H. (*? – „jen ať všichni pěkně hádají, když už hádají“) žije v Plzni, píše básně a jiné drobné formy,  

je pravidelnou čtenářkou Plže. 

 
     Od LUCIE KOUTNÉ: Trochu mě překvapilo, že přišlo méně lidí než minule, ale asi to spíše 
záleží na okolnostech – kolik lidí jede na chatu nebo domů, kolik lidí jde na jinou akci, někdy může 
neblaze zasáhnout i fotbalové utkání nebo hokej aj. Nevím, co to způsobilo nyní. Na výkonech 
autorů se to nicméně nijak neprojevilo. Myslím si, že pořad Kratochvíle Radky Prokopové je dobrý 
počin. Nyní nám četli: Dagmar Hermannová, Milena Písačková, Ivo Fencl a Radka Prokopová.  
     Milena Písačková přečetla básně známé i méně známé. Z těch známějších např. Pokračuj, o 

obrazové galerii na břiše jednoho pána na pláži. Zajímavá je báseň Difenbachie, o kytce v čekárně 

u doktora, kde „dlaždičky cení zuby jako pes…“ Ovšem nejvíc se mi líbí báseň Trajekt do Livorna, 

kde je nádherně vykreslena atmosféra a člověk se přenese přímo na místo. Je to taková bítnická 

báseň a la L. Ferlinghetti. … „chlap v mezipatře dělal, že spí/ přitom však všechno upřeně 

pozoroval…“/ … Závěr básně: „… bylo tam sucho, nebyl průvan/ loď sebou jemně vrtěla do stran/ 



 3 

neb to byl velký trajekt do Livorna.“  V Mili se nezapře důkladný vnímatel a cestovatel. To vše pak 

nacházíme v jejích básních a vlastně tak cestujeme s ní.       

     Dagmar Hermannová mě zaujala tím, jak se dokáže tak rozsáhle rozepsat o takové banalitě 

jako je pavouk v nohavici a nakonec skončí v kalhotkách. (povídka Vetřelec). Líčení je tak 

dramatické, až hororové. Místo toho, abychom jen konstatovali: tak proč ho z té nohavice 

nesetřese, když ji obtěžuje, hltáme ten příběh a stejně jako autorka si to necháme od toho vetřelce 

líbit až do posledního puntíku. V životě bych si to nenechala líbit, ale v literatuře je možné cokoliv.  

     Nu a čtení Ivo Fencla – to jsem se vyloženě bavila. Četl povídku Rychlá Ivana odmítá Brada 

Pitta. Myslím si, že k ní nepatří ty autorovy úšklebky a prohlášení, že je to starý. Já ji nečetla a 

navíc byla hodně vtipná. B. Pitt se zamiluje do zaměstnankyně pošty v Křimicích - Ivany Rychlé - a 

ta ho odmítá. Něco tak neskutečného, absurdního, ironického… to prostě nejde se tomu nezasmát.  

     Hudba – hrála opět skupina Stop time trio. Kromě nich nám zahrála skupina My tři (byli dva). 

Marta Janečková a Petr Soukup. Marta Janečková moc hezky zpívá. Večer zahájila a dokončila 

Radka Prokopová. Moc se mi ten večer líbil, bylo to inspirativní a dobře jsem se bavila. Díky 

všem. (Plzeň, 9. 5. 2009) 
 

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

v Plzni a v Praze, kde momentálně pracuje v Uměleckoprůmyslovém muzeu. 
 
 

 

* LITERÁRNÍ VÝLET KRUHU PŘÁTEL KNIŽNÍ KULTURY DO CHOTĚŠOVA. 
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: V sobotu 23. května jsem se s KPKK vydal na literární výlet do 

Chotěšova. Byl jsem již v klášteře několikrát. Před lety na brigádě s ochránci přírody, pak se 

spolužáky, v komparsu na natáčení francouzského filmu s P. Richardem, na výletě historickým 

autobusem a myslím ještě s Fénixovými cestami. Před odjezdem z hlavního vlakového nádraží jsem 

si prohlédl v Národopisném muzeu na náměstí výstavu s názvem „Z deníku chovanky“ o 

klášterním penzionátu v Chotěšově.  V klášteře jsme byli ve 13:00 hodin, kdy nás přivítal pan Jiří 

Poslední. Nejprve nám v parku řekl krátce o historii. Za války zde byly například ubytovány 

totálně nasazené ženy pracující v blízkých muničních fabrikách. Dle pana Posledního se historie 

dost opakuje - jako se zrušením kláštera za Josefa II. a také po únoru 1948. Do budoucna je prý 

možné využít klášter jako lapidárium pískovcových soch, i když pan Poslední je k podobným 

projektům  již skeptický. V konventu jsme si nejdříve prohlédli kapli, která byla mnohokrát využita 

filmaři. Natáčeli se tu díly Dobrodružství kriminalistiky a film Andělská tvář. Po scéně, kdy M. 

Kuklová skáče z hořícího kláštera, tu ještě jsou ohněm zčernalá okna. Natáčeli tu i Američané 

nebo Francouzi. Natáčení filmu „Bez rodiny“ s P. Richardem jsem se před lety v Chotěšově 

účastnil v komparsu i já. Dále jsme šli chodbami, kde nám pan Poslední vyprávěl o podzemí, viděli 

jsme historický výtah a dobové sociální zařízení. V sále, kde se pořádají koncerty, jsme si prohlédli 

nástěnné malby a pokračovali jsme na schodiště, nad kterým je zrekonstruovaná freska. 

Rekonstrukce fresky si vyžádala 10 let práce, náklady 8 milionů Kč a byla při opravě rozdělena na 

celkem 638 dílů. V dalším sále jsme si prohlédli výstavku skleněných děl Bořka Šípka. Na konci 

prohlídky bylo muzeum (historie kláštera, fotografie z dívčího penzionátu, osvobození, poválečné 

události, působení armády včetně vojákování Karla Kryla, fotografie současných kulturních akcí, 

expozice řemesel a hasičské techniky). Kdo se nechtěl zahřát na sluníčku po procházce studenými 

chodbami, mohl se ještě zúčastnit vernisáže výstavy obrazů Milana Ďuriše s názvem: „Obrazy do 

tmy“. Při minulých návštěvách jsem ještě navíc byl na výstavě v prelatuře a v gotických sklepech. 

Podzemí jsem si dříve prohlédl i s přáteli z řad ochránců přírody. Pan Jiří Poslední nás zahrnul 

po celou dobu vyčerpávajícími informacemi z historie i současnosti kláštera.  

     Fotografie z kláštera: http://velebny.rajce.idnes.cz/chotesov23.5.09/ (Plzeň, 23. 5. 2009) 
 

- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije 
v Plzni, externě spolupracuje s regionálními deníky. V současné době je zaměstnán v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka 

v Rokycanech. 

http://velebny.rajce.idnes.cz/chotesov23.5.09/
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* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 2. června 2009 v  16:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 
„13“ (Pražská 13) na prezentaci publikací nakladatelství Paseka.  
 
* Ve středu 3. června 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na prezentaci publikace Bohumila Jiráska Dějiny 
literatury v západních Čechách (1890 – 2006). Autora uvádí prof. Viktor Viktora.  
 
* Ve středu 3. června 23009 v 19:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 
2) na představení Hele, nech toho – tři humorné povídky v podání divadelního souboru Amceth. O 
ženách a o tom, jak to začíná a někdy taky končí. 
 
* Ve středu 3. června 23009 v 21:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 
2) na Improvizační večírek. Pořadatelé zvou herce, muzikanty, básníky a další, kteří mají chuť si 
zaimprovizovat, i ty, kteří mají chuť být u toho! 
 
* V úterý 9. června 2009 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (Plzeň, B. Smetany 13) 
na pořad s názvem Dante Alighieri: Nový život. Účinkují Milan Friedl a Bohumil Švarc st. 
 
* Ve středu 10. června 2009 v 16:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní 
síně „13“ (Pražská 13) na komponovaný pořad Karly Erbové a Jaroslavy Málkové s názvem 
Tady a tam. Uvádí Jiří Hlobil. 
 
* Ve čtvrtek 11. června 2009 ve 20:00 hodin jste zváni do Nebeské čajovny na dvorku (Plzeň, 
Sady Pětatřicátníků 29) na večer s názvem San Francisco: útržky jazzu, útržky poezie – E. Dolphy, 
D. Gillespie, R. Duncan, P. Whalen, J. Micheline. Pořad uvádí Tomáš Hudec. 
 
* V úterý 23. června 2009 v 16:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 
Masné krámy (Pražská 18) na Čtení z knih Josefa Váchala a Alfreda Kubina.  
 
* Ve středu 24. června 2009 v 16:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní 
síně „13“ (Pražská 13) na pořad s názvem Chvilka s knihou „o páté“. Beseda a představení knih 
doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc., hejtmanky Plzeňského kraje. Uvádí Jiří Hlobil. 
 

* V pátek 26. června 2009 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. 
 
* V pátek 26. června 2009 ve 20:00 hodin jste srdečně zváni do Kulturní kavárny Jabloň na 
Kratochvíle – pravidelný poeticko-akustický večer pořádaný členy plzeňského Ason-klubu,  
plzeňskou bluesovou kapelou Stop time trio a hosty. Připravili Radka Prokopová a Jan Mácha. 
Vstupné dobrovolné. 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 
* CENA BOHUMILA POLANA 2009. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni pod 

záštitou primátora města Plzně vyhlašuje IX. ročník literární soutěže o Cenu Bohumila Polana. 

Cena je udělována jednou ročně za významné dílo spjaté se západními Čechami tematicky nebo 

osobností tvůrce a je dotována finanční prémií. Lze přihlásit knihy poezie i prózy vydané v roce 
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2008 v řádném nakladatelství (nikoliv tedy soukromá vydání či rukopisy). Soutěž se netýká 

literatury faktu či vědecké literatury. Návrhy může podávat kdokoli – sami autoři, občanská 

sdružení, nakladatelství či kulturní instituce. Knihy je možné do soutěže přihlásit pouze na 

formuláři, který je ke stažení na internetových stránkách SZS, www.szsplzen.cz. Uzávěrka je 15. 

června 2009. Knihy min. ve třech exemplářích posílejte na adresu: Středisko západočeských 

spisovatelů, Americká 29, 301 00 Plzeň, tel./fax: 377 235 198, mobil 721 817 550 (sekretářka 

Milada Vaníková). Zaslané výtisky se nevracejí. O vítězi rozhodne odborná porota složená ze 

zástupců Obce spisovatelů, PEN klubu, Střediska západočeských spisovatelů a literárních kritiků. 

V případě, že v regionu vznikne několik děl, která si zaslouží ocenění, je možno cenu rozdělit více 

autorům. Naopak, jestliže nebudou k dispozici díla odpovídající kvality, může porota doporučit 

cenu neudělit. Cenu nelze udělit autorovi, který ji již získal v některém z předchozích ročníků. 

Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v souvislosti se Dnem poezie 20. listopadu 2009. 

 
* SEIFERTOVY KRALUPY 2009. Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje na památku národního 

umělce - básníka Jaroslava Seiferta (*1901 - †1986), laureáta Nobelovy ceny za literaturu, jehož 

ostatky jsou uloženy na tamním hřbitově, XIV. ročník festivalu poezie a přednesu Seifertovy 

Kralupy a zároveň také vyhlašují stejnojmennou autorskou literární soutěž. Soutěž je určena 

všem občanům ČR bez omezení věku, probíhá ve dvou věkových kategoriích: 14 až 18 let 

(dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit 

jednotlivé básně i cykly, podmínkou je zaslat max. 200 původních, dosud nepublikovaných, česky 

psaných veršů na stroji nebo počítači ve čtyřech exemplářích, jedna z básní musí mít formu 

sonetu. Soutěž je anonymní. Práce nesmějí být podepsané ani jinak označené, do neporušené 

zalepené obálky vložte čtvrtou kopii, připojte jméno a příjmení, datum a místo narození, adresu 

bydliště, název a adresu školy či zaměstnavatele. Uzávěrka je 12. června 2009. Adresa: Městský 

úřad Kralupy nad Vltavou, „Seifertovy Kralupy“, k rukám L. Moravcové, U Cukrovaru 1087, 278 

01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 739 888, e-mail: lenka.moravcova@mestokralupy.cz, Vyhlášení 

výsledků proběhne v rámci festivalu Seifertovy Kralupy ve dnech 18. – 20. září 2009. 

http://www.mestokralupy.cz/Files/PageAttachments/Mesto/Instituce/Kultura/Seifertovy

-Kralupy/Seifertovy_Kralupy_2009_vyhlaseni_souteze.doc.Vítězné práce budou odměněny 

finančně, z nejlepších prací bude vydán sborník Slavík nezpívá špatně.  

 
* O CENU PROFESORA ANTONÍNA VORÁČKA 2009. Šmidingerova knihovna ve 

Strakonicích a Město Strakonice vyhlašují  VIII. ročník Literární a výtvarné soutěže o cenu 

profesora Antonína Voráčka. Soutěž pod patronací starosty města je určena studentům středních 

škol České republiky a pro velký zájem byla od roku 2007 rozšířena o kategorii dospělých. Klade 

si za cíl objevovat a podporovat nové talenty, rozvíjet osobnost, podnítit zájem o domov, nalézt 

nové pohledy na skutečnosti kolem nás a připomenout osobnost profesora Antonína Voráčka, 

děkana, profesora strakonického gymnázia a převora maltézského řádu (*1889 – †1978). Lze 

zaslat poezii, prózu (povídku, pohádku), ilustraci či plakát na téma vztah k domovu, méně známé 

tváře života, očekávání, co mi v životě chybí, nové pohledy na problémy aj. Lze zaslat literární díla 

o max. rozsahu 5 textových stran ve třech vyhotoveních a pokud možno zároveň na disketě, 

případně e-mailem. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, přiložte volný list papíru, na něm 

uveďte jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, školu a e-mail, připište souhlas se 

zařazením Vašich osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním textu. Bez 

těchto údajů nemohou být příspěvky do soutěže zařazeny. Uzávěrka je 30. června 2009. Adresa: 

Šmidingerova knihovna Strakonice, ředitelka Mgr. Ivana Parkosová, Zámek 1, 386 11 Strakonice 

II, e-mail: parkosova@knih-st.cz. Obálku označte heslem „LS 2009“. Devítičlenná porota bude 

texty hodnotit po stránce tematické a formální úrovně, jejich stylu a myšlenkového přínosu. 

V každé žánrové kategorii budou uděleny 3 ceny, případně čestná uznání. Všichni účastníci budou 

pozváni na slavnostní vyhodnocení v říjnu 2009. Z vybraných příspěvků bude vydán sborník prací. 
 

../../../../Documents%20and%20Settings/slesingerova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK31/www.szsplzen.cz
mailto:lenka.moravcova@mestokralupy.cz
http://www.mestokralupy.cz/Files/PageAttachments/Mesto/Instituce/Kultura/Seifertovy-Kralupy/Seifertovy_Kralupy_2009_vyhlaseni_souteze.doc
http://www.mestokralupy.cz/Files/PageAttachments/Mesto/Instituce/Kultura/Seifertovy-Kralupy/Seifertovy_Kralupy_2009_vyhlaseni_souteze.doc
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* 
KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 

 

* ČTENÍ V PRAŽSKÉM KLUBU EXIT? 
 
     Od DAVIDA A. ŠAKALA: Šakal zdraví Asoňáky, 
     při svém nedávném nočním putováním Prahou jsem narazil na jeden klubík, jmenuje se Exit, dá 
se tam číst nebo vystavit i fotky + obrazy. Mluvil jsem s barmankou a zároveň i majitelkou, čtení 
Asonu by rozhodně uvítala. Tedy pokud chcete udělat spanilou jízdu do Prahy, dejte vědět 
(A.Sakal@seznam.cz). (Plzeň, 14. 5. 2009) 
 

* 
OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 

* MAREK VELEBNÝ: Vážený pane doktore Novotný, 
     je mi líto, že jsem se Vás neúmyslně dotkl svým psaním. Svým příspěvkem s „reportáží“ 
z vyhlášení soutěže „Vlny modrého delfína“ jsem nechtěl rozvířit vlny Listů Ason-klubu, ale stalo 
se. Hlavním kamenem úrazu je asi moje „nešťastné“ zařazení do funkce „tiskového mluvčího“ 
Střediska západočeských spisovatelů. Tato čestná funkce mi byla nabídnuta cca před ¾ rokem 
Milanem Čechurou, který pro své pracovní vytížení již neměl čas starat se o kontakt s médii. Věděl, 
že píši drobnou publicistiku o kultuře do Deníku, a proto mi to nabídl. Chtěl jsem tím  Čechurovi 
vyjít vstříc a pomoci. Aby byly informace dány  tisku co možná nejdříve, neověřoval jsem si úplně 
všechno od původních zdrojů a ani jsem od SZS nikdy nedostal žádné oficiální výstupy. Bohužel od 
té doby se na vše, co jsem napsal, hledělo jako na výstup tiskového mluvčího. Do Listů Ason-klubu 
jsem přispíval a přispívám (podle mne) jako soukromá osoba, jako člen Ason-klubu, a také trochu 
s nadsázkou, vtipem, legrací. Vždyť v minulých letech jsme se dozvídali v Listech různé zprávy 
z kuloárů - jaký šampon použil Šakal při akci na Klenové; kde básnická výprava Ason-Superstar 
jela po dálnici, kde odbočila a kde si dala v hospodě pivo nebo něco tvrdšího; nebo jaké měla 
která recitátorka Ason-klubu šaty, na koho se usmívala, koho okouzlila svou minisukní apod. (To 
už zase používám svou fantazii, nadsázku a „velebné sny“.) Jak jsem již ve svém článku o „Vlnách 
modrého delfína“ ke konci napsal stylem „kanceláře na obracení románových příběhů na pravou 
míru“ (vypůjčeným z Jirotkova Saturnina), snad bylo poznat, že to jako u ostatních příspěvků píši 
většinou s trochou nadsázky. Vždyť například při letním výletě KPKK za literaturou a historií 
v minulých letech jsem s nadsázkou psal, že se mnou David Růžička nechtěl sedět, že raději 
obsadil místo vedle maminky nebo Heleny Glatterové. Dělal jsem si legraci sám ze sebe. Ale pokud 
to čte někdo zvenku, který třeba není informován o všech konturách a vztazích, může se to jevit 
problematicky. Tehdy se mě matka ptala, když to četla, proč se mnou David Růžička nechtěl sedět? 
Tady se moje fabulace obrátila proti mně. Mám rád povídky Šimka a Grossmanna a někdy 
přistupuji k psaní svých příspěvků jejich stylem. Ano, přiznávám, že nejsem neomylný v otázce 
českého jazyka a jsem člověk chybující v pravopisu a stylistice. Bohužel neběžím hned do knihovny 
listovat Pravidly českého pravopisu, ale nechávám to na bohorovnosti jazykových korektorů, 
pokud nějakou moji chybičku zachytí. Ano, olej nehučí, ale prská. Možná to je nadsázka, možná 
ten špatný sluch, jak píšete. To nezastírám, kolikrát se mi stalo už ve škole, že jsem prostě něco 
neslyšel. Buď jsem to nechtěl slyšet, nebo jsem to mimoděk vytěsnil ze své hlavy, pustil druhým 
uchem dál a oddával se pobytu ve vzdušných zámcích. Když sedím v restauraci a je tam hukot 
nejen oleje, ale i „hukot hospodský“, přiznávám, mám problém se sluchem, snažím se někdy 
odezírat, abych rozuměl, tolik jen k Vaší poznámce o nahluchlosti. Ano, slyšel jsem v průběhu 
vyhlašování oceněných  povídek, že původnímu tématu soutěže se nejvíce přiblížil Jiří Č. Ulrich. 
Mylně jsem to pak uvedl jako názor poroty, čímž se ctěné porotě co nejvíce omlouvám. Ano, jsme 
lidé chybující, spirála života se nám otáčí dál a při narozeninách si připisujeme další rok, tj. 
nemládneme. Loni jsem si byl udělat nové brýle, protože jsem zase špatně viděl na titulky v televizi 
a také proto, abych mohl lépe pozorovat holky na ulici nebo půvabné recitátorky Ason-klubu. Ale 
cítím, že nejsem spokojen. Brýle bohužel nejsou růžové, aby podpořily moji fantazii a sny. Tedy 

mailto:A.Sakal@seznam.cz
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k Vaší poznámce o přisleplosti tiskového mluvčího sděluji, že máte také do jisté míry pravdu. Jak 
jsem již řekl, psal jsem to s nadsázkou jako soukromá osoba. Také svou postavou nepatřím 
k nejštíhlejším, proto Vám zřejmě - svou váhou - ležím poslední dobou v žaludku, i když se trochu 
snažím chodit do posilovny, jezdit na kole, brát léky na hubnutí, nějak to nepomáhá. Na zmíněné 
WC v hospůdce „Staré časy“ jsem se však i přes svou neradostnou dispozici také dostal. 
V nadsázce jsem však uvedl, že se tam dostali jen ti štíhlejší.  
     Co se týče „přednášky paní PaedDr. Chýlové“, opět se mi nevyplatilo, že jsem se chtěl zastat 
osoby blízké a použít částečně myšlenky někoho jiného. Jak se správně česky říká: „Za svou 
dobrotu jsem byl po zásluze potrestán.“ Kamarádka Jana z Prahy, která se také literární soutěže 
zúčastnila, přijela spíše proto, že ji (jako učitelku jazyků) v pozvánce zaujala nabídka jazykovědné 
přednášky paní Chýlové. Přinesla si jako do školy blok plný čistých papírů na poznámky. Byla pak 
trochu překvapena, že si do bloku skoro nic nepoznamenala, protože čekala přednášku podstatně 
delší. Nepřijela však vyloženě jen kvůli tomu, ráda si poslechla oceněné literární práce, poznala 
další lidi, zazpívala si při kytaře Milana Čechury a pak si také se mnou zatancovala na 
Masopustní veselici. Nevadilo jí to. Spíš to věcně konstatovala, a já jsem se toho zase hloupě 
chytil. Píšete,  pane Novotný, že se těšíte na mé další nesmysly: „Poněvadž vlastně nečteme věcné 
zprávy tiskového mluvčího, nýbrž jakési nevyzpytatelné velebné sny“. Abych parafrázoval repliku 
z připravované divadelní hry o F. Villonovi, kterou se souborem Amceth zkoušíme: „Potřetí se 
nemýlíte, Eminence.“  Ano, nemýlíte se. Moje reportáž z vyhlášení soutěže „Vlny modrého 
delfína“ není věcná zpráva tiskového mluvčího, ani tak míněna nebyla, ale v nadsázce psaná 
reportáž člena Ason-klubu a soukromé osoby. Je to i fantazie a „velebný sen“, jak jste ráčil 
podotknout. S mým pohledem a soukromým názorem okořeněným vtipem samozřejmě nemusíte 
vůbec souhlasit. Dopustím-li se stylistické či věcné chyby, ohledně Vaší osoby nebo jiných, hluboce 
se omlouvám. Raději píši články hned, neupravuji je, což může být chyba. Chybou je asi i to, že 
úplně neumím rozlišit hranici mezi pohledem soukromé osoby a oficiálním pohledem tiskového 
mluvčího. Někdy mám zálibu (anebo je to handicap) v trochu složitém, kostrbatém vyjadřování 
v dlouhých větách a souvětích, do kterého se někdy bohužel zapletu, a vzniknou z toho ty jazykové 
perly, které Vám trhají uši, viz: „ústy organizátorů byla uvedena jména…“ Ano, zapletu se do toho 
jako do sítě, do které se pak chytím. Doufám, že to nijak moc nenaruší naše vztahy. S přátelským 
pozdravem Váš „neděd Vševěd“ Marek Velebný (Plzeň, 1. 5. 2009) 

 
* VLADIMÍR NOVOTNÝ: Ach již potřetí... 
     Věru nejsem divým nepřítelem Marka Velebného, naopak: jsem jeho obdivovatelem a budu 
oddaným obdivovatelem, jelikož to, co náš čacký mluvčí Střediska západočeských spisovatelů 
dokáže, jest vskutku hodno obdivu. Béřu do ruky Kulturu, přílohu Plzeňského deníku na květen 
2009 - a co zde na s. 7 není psáno perem našeho tiskového mluvčího? No že prý „Josef Straka četl 
v Dialogu verše ze své knihy Kostel v mlze, pojednávající o životě v Jablonci“. Uf. Uf! Neptejme 
se, ve kterém Jablonci, zda nad Nisou nebo nad Jizerou, a povězme si to do očí: pokud Strakův 
Kostel v mlze, přenádherná knížka plná rozjímání o lidském čase v tajemných prostranstvích, 
pojednává o životě v Jablonci, potom plzeňská epizoda Marka Velebného, otištěná v Plži č. 4, takto 
pojednává o příštipkaření a gynekolozích v Předních Přešticích. Bravo, Marku, jen tak dál! 
Opakuji: dopřejme všechnu moc imaginaci, tím pádem se věru nebojte vyklopit všechno, ale 
opravdu všechno, co Vás kdekoli nebdícího napadne! Třeba i v mlze. (Post scriptum: V minulých 
Listech Ason-klubu jsem si poté přečetl další zprávu o témže večeru z pera našeho mluvčího: 
tentokrát byl štědřejší a prozradil, že Straka recitoval „spoustu básní, existenciálně vypovídající 
o životě v Jablonci nad Nisou, ze kterého pochází“. Znovu bravo! Básní existenciálně vypovídající 
o životě, vazba nevazba, čeština nečeština, hle, toť formulace náramně přeučená a vůbec 
náramná, jenom snažně doufejme, ať na ni přítel Straka nikdy nenatrefí!) Vladimír Novotný 
(Praha, 8. 5. 2009) 

- V. N. (*1946) je vysokoškolský pedagog, literární vědec a kritik, šéfredaktor Plže, žije v Praze.  

 
* JIŘÍ Č. ULRICH: J. Č. U. a Facebook:  
     Do facebooku mne jako přítele pozvala Milena Písačková. Potěšilo mne to, neboť považuji 
Milenu  za přítelkyni. Pak jsem začal na FB bloudit a zmatkovat, čehož využil potměšilý počítač: 
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odeslal pozvání celému mému  mailovému adresáři. Pozvání  tedy odešla bez mé úvahy a vědomí. 
Samozřejmě, že mi udělali určitou radost ti, kteří se přihlásili za mé přátele. Vzhledem k povaze 
FC se však nedivím těm, kteří se omluvili nebo nereagovali. Je mi líto, že  vás můj počítač  
obtěžoval a prosím o prominutí i za něj. Jiří Č. Ulrich (Plzeň, 12. 5. 2009) 

- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik, dramatik, herec i režisér Divadla pro Nepřítomného Diváka a souboru Amceth, 

žije v Plzni. 

* EVA VONDRÁŠKOVÁ: Krátce o vyhlášení jedné literární soutěže: 
     Dne 24. dubna jsem měla tu možnost zúčastnit se vyhlášení výsledků 10. ročníku Literární 
soutěže o cenu Filipa Venclíka. Celá kulturní akce se konala ve slavnostních prostorách pražské 
Lucerny. Hned na začátku se nám s písní představila dvojice mladých umělců, kterou jsme mohli 
slyšet ještě celkem třikrát, a příjemně zpestřila průběh programu.  
     Celým vyhlášením nás provázela paní Běla Popovičová, která má celou organizaci soutěže na 
starost. Letošní téma ,,Jak chutná život?“ bylo inspirováno maturitní slohovou prací Filipa 
Venclíka, ve které se zamýšlel právě nad ,,chuťovým koktejlem“ svého bytí. V září téhož roku pak 
tragicky přišel o život, když se snažil pomoci druhým. Právě tento čin se stal motorem k tomu, aby 
mohla literární soutěž vůbec vzniknout. 
     Celá soutěž byla rozdělena na tři kategorie – povídka, báseň a novinový článek či esej. V každé 
kategorii bylo uděleno po dvou 1., 2. a 3. místech, jedno zvláštní ocenění a asi čtyři 4. místa. 
Cenami byly zhruba metr vysoké dřevěné kočky a ještě několik drobností. Ve chvíli, kdy jsem to 
zjistila, jsem si pomalu začala přát, abych nevyhrála, protože představa převážení takto objemné 
ceny hromadnou dopravou mi v hlavě vyvolávala scénky á la Laurel a Hardy.  
     Po převzetí ceny měl každý ,,úspěšný řešitel“ krátkou děkovnou řeč. Když jsem se dozvěděla, že 
pro některé ze smutných příběhů byly námětem vlastní osudy autora, říkala jsem si, jak sladce 
jednoduše ten můj život chutná! 
     Nejlepší práce pak četli pánové Zdeněk Maryška a Michal Pavlata. Obzvláště pan Pavlata byl 
velmi vtipný, bezprostřední a šarmantní. O přednes nejlepších básní se pak podělily čtyři studentky 
herectví, možné naděje ,,prken, která znamenají svět“. Mě osobně nejvíc zaujal fejeton od 
loňského vítěze v kategorii povídka. Byl vtipný, svižný a myslím, že pobavil většinu z nás. Po celém 
vyhlášení následoval bohatý raut se sladkým i slaným pohoštěním a pak už mě čekala cesta domů. 
     Celé vyhlášení pro mne bylo příjemným kulturním zážitkem, a tak rozhodně nelituji, že jsem se 
ho účastnila, i když jsem nic nevyhrála. Každopádně vím, že se určitě nepřestanu snažit, kousek 
štěstíčka možná někde čeká i na mě! 
     (Něco o historii soutěže a vítězné práce posledních ročníků si můžete přečíst, když kliknete na 
internetové stránky www.literarnisoutezocenufilipavenclika.cz.) (4. 5. 2009) 

- E. V.  (*1991) píše básně a drobnou publicistiku, žije ve Zdemyslicích a studuje na Gymnáziu Blovice. 

 
* ALENA BULÍNOVÁ: Zprávy ze Stříbra: 
     Dne 5. 5. 2009 se konalo v čajovně U Kocoura Literární odpoledne, které vedl učitel z gymnázia 
pan (Elva) Robert Frouz. Každý si přinesl svou oblíbenou knihu, a tak se četlo z knížek např. od 
Williama Saroyana Tracyho Tygr, od spisovatele Čundrleho - Jak byla ráda vosa Marcelka, že je, dále 
od Jiřího Žáčka Aprílová škola, básně od Václava Hraběte, také Oranžová kniha - Meditační techniky 
od Osha a další. Bylo to příjemné posezení u čaje a nad knihami, které se bude brzy opakovat. Posílám 
odkaz, kde najdete podrobnosti - http://www.cajovnaukocoura.mistecko.cz/a-k-c-e-v-cajovne.  
     S pozdravem Alena Bulínová (Stříbro, 7. 5. 2009) 

- A. B. (*1978) píše básně, žije ve Stříbře. 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 6. 2009. 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.: 378 038 221, 378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

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

http://www.literarnisoutezocenufilipavenclika.cz/
http://www.cajovnaukocoura.mistecko.cz/a-k-c-e-v-cajovne
http://www.knihovna.plzen.eu/

