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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech.  
Ročník XVIII, 2009, letos Listy č. 7 - 8 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 147) z 8. 7. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 7 - 8/2009 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

     V neděli 21. června 2009 v 7:45 letního středoevropského času naše planeta vstoupila do znamení 

Raka, nejvíc se přiklonila k Slunci a nastal letní slunovrat. Začalo astronomické léto a pro mnohé i 

léto literární. Záplavy krásných slov nás ale bohužel nepostihly. A kdyby hrozily… 

 

Knihy jsou podobné domovu, 

do kterého se vracíme i za největší bouřky. 
  

(Bernard Bolzano) 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

SVĚT PODLE MARKA (VELEBNÉHO)… 
 
     DÁŠA SOUČKOVÁ ČETLA V JABLONI. V rámci festivalu „Na prknech Jabloně“ se konal 

27. května v Jabloni komponovaný pořad „Čtení z vany“. Z knihy „Vana s výhledem“ Martina 

Němce, kapelníka kapely Lili Marlene přečetla Dáša Součková povídky: Anna samodruhá, Dřez a 

pěnkavy a Raněná rytířka. Např. povídka Anna samodruhá byla o pocitech těhotné ženy, u které se 

její „samojedinost“ transformovala do „samodruhosti“.  Dáša Součková vedle čtení zpívala písně 

(Žena ze stínadel, Raněná rytířka aj.) z repertoáru kapely Lili Marlene, které se objeví ve filmu 

„Tma“ Juraje Herze, k němuž Martin Němec napsal scénář i hudbu. 

     Fotky na: http://velebny.rajce.idnes.cz/Dasasouckova_lilimarlen27.5.2009. (Plzeň, 28. 5. 2009) 
 

 
     CIGISTOCK PLZEŇ ANEB „LITTLE IRENKA´S COMEBACK“. V kulturní nabídce 

týdeníku „Sedmička“ jsem náhodou narazil na festival mladé kultury Cigistock a jméno Irenky 

Velichové. Jak už to na „Jižňáku“ (bývalé budově nádraží Plzeň - Jižní Předměstí) bývá, začalo se 

trochu později. Program se měnil za pochodu. Irenka byla třetí vystupující,  dle programu v bloku 

s názvem „Klasici, obrozenci a experimentální dramatici“. Ale to šlo asi o nějaký informační šum. 

Že by Irenka byla už klasika? Čtení začala Ilona Šimánková. Omlouvala se, že její tvorba je velmi 

kusá a není to ani poezie, ale spíš citová výpověď. Bylo to trochu juvenilní, a lá láska - páska. Před 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Dasasouckova_lilimarlen27.5.2009/
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Irenkou i po ní účinkovali muži, po Irence tedy spíš mladík z církevního gymnázia - velmi netradiční 

a vtipný. Irenka přečetla několik básní ze své sbírky „Dopisy k němu“ a raději zvolila kratší výstup. 

Bohužel nebylo moc dobré ozvučení. Následovala povídka Jakuba Šedivého. Její hrdina Benny kvůli 

své vyvolené na barové stoličce s mojitem, která si stěžovala, že zima byla bez sněhu, ze sebe v noci v 

březnu před barem udělal pomocí šlehačky sněhuláka. Při čtení Jakubu Šedivému ženským hlasem 

asistovala Ilona Šimánková. Na konci bloku bylo ještě čtené divadlo, tj. dílo experimentální 

dramaturgie. Podle mne vtipná postmoderní scénka, s jazykem mládeže a občasným vulgarismem. 

Fotky na: http://velebny.rajce.net/irenkanacigistockuplzen22.6.2009. 

     (Byl jsem jen na prvním bloku večera. Kvůli „Strážcům duší“ v TV jsem si nechal z dalšího 

programu ujít třeba Natálii Kocábovou nebo slamera Bohdana Bláhovce…) (Plzeň, 23. 6. 2009) 
 
     HEJTMANKA SI S HLOBILEM POVÍDALA O KNIHÁCH. Ve středu 24. června byla 

v rámci pořadu „Chvilka s knihou o páté“ ve Výstavní síni „13“  hostem Jiřího Hlobila hejtmanka 

Plzeňského kraje paní doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Besedovala o knihách, na kterých 

spolupracovala: „Pivo a zdraví“, „Zdravotní rádce“ (cizojazyčná kniha, přizpůsobená našim 

zvyklostem) a „Hejtmanice z nemocnice“. Z poslední - povídkové knihy během příjemné hodiny četl 

Jirka Hlobil. Knížku ilustroval M. B. Karpíšek. Termín „hejtmanice“ označoval prý dříve vojenskou 

hodnost, anebo ženu hejtmana. Hovořilo se o práci na příručce „Zdravotní rádce“, o kladech a 

záporech pití piva (prý může mít dobrý vliv na pacienty při kombinované léčbě onkologických 

onemocnění). M. Emmerová mluvila také o babyboxu v Klatovech (byl prý třináctý v republice) či o 

kyslíkové přetlakové komoře doc. Hadravského. Na Hlobilovu otázku, jaké knihy nejraději čte, 

přiznala, že má velmi ráda literaturu faktu, hlavně M. Ivanova. Povídání doplnila Radka Podušková 

zpěvem muzikálových melodií jako „Jsi můj pán“, „Mít rád bližního svého“ aj. Jedna z ukázek 

z knížky „Hejtmanice z nemocnice“ pojednávala o reparátu zkoušky na medicíně. Student přišel po 

šesti týdnech na reparát a examinátor se ho ptal: „Umíš to?“ „Učil jsem se to,“ odpověděl student. 

Zkoušející opáčil: „Neptal jsem se, zda jsi se učil, ale zda to umíš?“ Student odpověděl, že knihu četl 

od první do poslední strany, a to nejméně třikrát. Examinátor otevřel knihu a řekl, aby mu student 

tedy tlumočil, co je na poslední straně. Student mu převyprávěl zpaměti slovo od slova text poslední 

strany, jméno autora, název knihy, včetně tiskařských a nakladatelských údajů a ceny. Překvapený 

zkoušející hned požádal studenta o index a zapsal mu výborně. Tak takové humorné příhody jsou asi 

v knížce, která je skoro vyprodaná. Jirka Hlobil několik posledních kusů přinesl na besedu, aby si ji 

zájemci mohli koupit. Nakonec paní hejtmanka povídala o přípravě překladu knihy „Pivo a zdraví“ 

do francouzštiny a odpověděla na několik otázek z publika. Mezi návštěvníky večera byli např. J. 

Hrubý, J. Málková, H. Gerzanicová nebo T. Kopřivová ze Střediska západočeských spisovatelů. 

Fotky: http://velebny.rajce.net/hejtmankavgalerii24.6.2009. (Plzeň, 25. 6. 2009) 
 
     KŘEST CD VLADIMÍRA BABNIČE. Ve středu 17. června, v magický čas 17 hodin a 17 

minut, v pozdním odpoledni začal v nabitém podkrovním výstavním sále Západočeské galerie 

v Pražské č. 13. pořad s názvem „Čas na změnu?“, tj. křest autorského CD textů Vladimíra Babniče. 

Program uváděli oblíbení spíkři Petr Jančařík a Jiří Hlobil. Večer o Vláďovi Babničovi, který prý by 

mohl být označován za „slovenského Al Pacina“, začal po ukázce z autorova cédečka vtipnými slovy 

moderátorů. V. Babnič – podle Petra Jančaříka básník, podnikatel, mecenáš, gurmán, milovník 

života, renesanční člověk, je druhem člověka, který se v současné době už moc nevidí. Vláďa Babnič 

si s moderátory povídal o životě a zazpíval několik svých písniček. Jako kmotr, který přišel popřát 

hodně štěstí na svět přivedenému autorskému cédečku, se slovem i zpěvem představil Bohouš Josef – 

hudební osobnost. Mezi dalšími významnými hosty, kmotry CD, na pódiu mj. pohovořil literární 

kritik doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D. Po hodině, která byla vyhrazena oficiálnímu programu s 

křtem autorského CD, si přítomní mohli cédečko s písničkami a mluvenými texty, povídkami, 

básněmi (jak bych CD na první letmý poslech popsal) koupit. Diváci ani nechtěli příjemnou 

atmosféru večera ze svých duší pustit, a proto mnozí využili nabídky vychutnat si „chuťový ocas“ 

(hláška z reklamy na lihovinu) humoru, zpěvu a vtipu po akci ve sklepení galerie u poháru vína.  

     Fotografie na http://velebny.rajce.idnes.cz/18.06.2009_CDVladimirbabnic. (Plzeň, 19. 6. 2009) 

http://velebny.rajce.net/irenkanacigistockuplzen22.6.2009
http://velebny.rajce.net/hejtmankavgalerii24.6.2009
http://velebny.rajce.idnes.cz/18.06.2009_CDVladimirbabnic/
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* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JABLONI A KRATOCHVÍLE… 

Sezónu v Kulturní kavárně Jabloň jsme ukončili 26. června letos už šestými hudebně-poetickými 

Kratochvílemi. Jak to dopadlo? Radka Prokopová, Lea Schröpferová, Martina Šimánková, 

Helena Šlesingerová, Marek Velebný a Jiří Č. Ulrich jistě vědí. Vzduchem tam nelétala rajčata, 

ale na „Rajčeti“ najdete pár fotografií (http://velebny.rajce.net/jablonkratochvile26.6.2009). Poslední 

zážitky teprve zrají, zato reakcí na minulé pořady se urodilo! 
 
     Od DAGMAR HERMANNOVÉ: Chtěla jsem poděkovat Lucii Koutné za zhodnocení mého 

příběhu z „kratochvilného čtení“. Právě drobné příběhy dají hodně práce převést je na povídku, 

převyprávět, aby to trochu nabobtnalo a bylo ke čtení. Například pan Jaroslav Vrchlický prý dokázal 

na téma „hovno“ vytvořit sedm slok (viz Balada o Hovně, ke stažení na internetu).  Z dob studií zase 

pamatuji, co leckomu dalo práce a přemýšlení vytvořit čtyři věty na téma „prázdniny u babičky“. 

Kdo by toužil poznat podobnou lapálii jako já na vlastní kůži, nechť si vsune pavouka do nohavice 

(doporučuji větší kousek) a vyrazí na nákupy. Pak si můžeme navzájem poměřit pocity. Příběhem, z 

něhož byla možná zřetelná jen první a poslední věta, když prostředek pohltila roura mikrofonu, jsem 

si možná rozlila ocet i u ostatních posluchačů, tak tedy oh sorry, here is again my story... (Plzeň, 16. 

6. 2009) 
 

     VETŘELEC 
 

     Na setkání s ním jsem nemusela do vesmírné lodi – vetřelci se mohou vyskytovat kdekoliv, i 

docela blízko nás, jenomže o sobě nedávají vědět. 

     To bylo takhle jedno zimní sobotní dopoledne, potřebovala jsem doplnit nákup, oblékla jsem se, 

v předsíni obula kozačky a běžela, než v obchoďáku v naší čtvrti zavřou. Při chůzi jsem pocítila 

v pravé botě nad ponožkou šimrání, jako bych měla v botě jehličí. Při pohybu to zůstávalo na 

stejném místě, když jsem se zastavila, šimrání obkroužilo okraj ponožky a šup! po mém lýtku vzhůru, 

škrábání pomaloučku a jakoby nesměle pokračovalo. Když jsem byla pár metrů od obchoďáku, bylo 

téměř před zavřením, škrábání opustilo mou botu a cítila jsem ho pod kolenem. Zkrátka - v mé pravé 

nohavici byl nějaký Tvor a vydal se na exkurzi směrem vzhůru. Stiskla jsem nohavici, abych mu cestu 

překazila, dupala jsem ve snaze srazit ho dolů, ale Tvor se držel tam, kde byl. Bylo to dost náročné, 

nechtěla jsem budit zbytečnou pozornost mezi známými tvářemi z naší ulice. 

     Ale zkuste se chovat nenápadně, když vám prokazatelně leze něco záhadného po noze! Tvor zatím 

popolezl ještě kousek vzhůru, na začátek mého stehna. Začala jsem se potit a místo chůze po 

nákupech jsem stála na místě a dupala, zatímco Tvor v mé nohavici lezl pořád výš. V duchu jsem 

jeho dráhu sledovala, že ho připlácnu, ale jako by vytušil mé úmysly, vybral si k dalšímu lezení 

vnitřní stranu mého stehna, kde plácání bylo dost citelné a málo účinné, stejně jako neúčinné bylo 

dupání. 

     „Není vám špatně?“ ozvalo se náhle za mými zády  a jedna paní přišla ke mně blíž. „Jste nějak 

bledá“ zajímala se. Jo a taky zpocená. Neodpovídala jsem, pot mi stékal po zádech a nepřestala 

jsem podupávat. Neuvědomila jsem si bizarnost celé situace, ale z pohledu přihlížejících jsem nejspíš 

předváděla něco mezi tancem svatého Víta a nějakým zajímavým pominutím smyslů. To už kolem 

mne bylo lidí více, vzali mi z ruky drátěný koš, abych si neublížila, a udělali mi místo, kam nejspíš 

padnu v epileptickém záchvatu. 

     „Kristepane, ale to my o ní nevíme, že to má!“ zaslechla jsem svou sousedku z domu. Prostě 

parádní ostuda – asi se budu muset nakonec odstěhovat. 

     „Tak zavolejte někdo sanitku,“ zaslechla jsem jiný hlas, zatímco sama jsem nebyla schopna ani 

hlesnout, protože Tvor v mé nohavici zaujal celé moje soustředění. Přiblížil se k okraji mých 

kalhotek, prolezl pod gumičkou a škrábal se dále. Neuvěřitelná situace. Kolem mne byl zástup lidí, 

kteří nechápali,  o co jde, na cestě sanitka, a já, přestože jsem měla bundu jen do pasu, musela jsem 

si rozepnout zip u kalhot a takhle na veřejnosti lovit uvnitř. Ale to už mi bylo všechno jedno, cvrnkala 

jsem do míst, kde seděl Tvor, zřejmě útočně přikrčený, protože se chvíli nehýbal, a pátý cvrnk byl 

úspěšný. Po zásahu letěl Tvor dolů volným pádem. Propadl nohavicí a na dlažbu obchoďáku vypadl 

http://velebny.rajce.net/jablonkratochvile26.6.2009
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solidně urostlý, chlupatý černý pavouk. Taky koukal vyjeveně, zřejmě zděšen náhlou změnou 

prostředí, chvíli dřepěl na místě, ale pak vletěl jako blesk pod hromadu košů. Jestli to byl pavoučí 

tatík, nebo mamina, těžko říci. 

     Obecenstvo uskočilo – fuj, pavouk! Já jsem se otřásala a vzpamatovávala ze šoku z představy, že 

hmyz, na který bych holou rukou nikdy nesáhla, lezl tak dlouho po mé holé noze. Pak jsem rychle 

zatáhla zip, abych byla pryč, než přijede sanitka. Jak to dopadlo, nevím. 

     Ale tato příhoda mě změnila už navždy. Dříve jsem trpěla arachnofobií, měla jsem s tím 

problémy, ječela jsem, a nějaký hrdina musel odstranit strašný pavoučí hmyz z mé blízkosti. 

Dohlížela jsem, aby ošklivec byl zabit. Teď je dokážu vzít do ruky a odnést do bezpečí, ať si vetřelci 

žijí, když už mají v povaze plést se mezi lidi, kde je nic dobrého nečeká. Rozhodně bezpečnější by byli 

ve vesmírných lodích. Přesto, kdykoliv se mám obout, pečlivě prohlížím své boty. 
- D. H. (*1945) žije v Plzni, píše básně a jiné drobné formy, je pravidelnou čtenářkou Plže. 

 
 

 
     Od LEY SCHRÖPFEROVÉ: Poslední květnový pátek (29. 5. 2009) se stalo to, čeho se všichni 

v Ason-klubu obávali snad nejvíc – málo diváků. Účast na společném posezení byla hojná, sešlo se 

pět žen, které později doplnili dva příslušníci mužského pohlaví, jmenovitě: Helena Šlesingerová (na 

večerní program už zůstat nemohla), Radka Prokopová, Radka Ketnerová, Eva Vondrášková, David 

A. Šakal, Martin Šimek a moje maličkost. Večerem nás samozřejmě provázela kapela Stop time trio a 

mezi hosty byl tentokrát písničkář Jiří Fiřt, který nás dokázal rozesmát každým druhým slovem, a 

kytarista Martin Švantner. 

     Diváků bylo nakonec poskrovnu, dali by se spočítat na prstech rukou, ovšem nezoufali jsme, a i 

když jsme dávali vinu počasí, byli jsme odhodláni předvést co nejlepší výkon. 

     Nyní si dovolím představit autory Ason-klubu, jak je vidím já, a snad tím nikoho neurazím… 

     První vystoupil David A. Šakal (zahajovací řeč paní Prokopové netřeba zmiňovat), jehož verše 

byly dosti depresivní, místy až morbidní, zato s uchvacujícím přednesem. 

     Nyní mne prosím omluvte, možná spletu pořadí, takže raději jen jmenovitě: 

     Jiří Fiřt a jeho písničky doslova rozchechtaly celou kavárnu. 

     Eva Vondrášková vystupovala poprvé. Její dvě básně o Vážce a Ztraceném andělovi chytly za 

srdce, přestože na slečně bylo vidět, že je nervózní. Vzdávám jí velký dík za to, že jsem si je mohla 

poslechnout. 

     Já zkoušela trochu provokovat rádoby fejetonem o studentech. 

     Zhruba v polovině se ke kapele přidal již zmíněný kytarista. 

     Verše Martina Šimka byly poněkud zvláštní, zato proneseny s nezapomenutelným přednesem.  

Kapela Stop time trio pak ukázala, jak se mění báseň v píseň. Paní Prokopová nám ji nejprve 

přednesla a poté jsme uslyšeli i její hudební podobu, abychom mohli porovnat.  

     Jak proběhl zbytek večera, už se ode mě bohužel nedozvíte, neboť jsem se taktně vypařila ze 

scény. Závěrem chci říct, že i když přicházím na takovýto večer bez jakéhokoli očekávání, vždy mne 

mile překvapí. (Holýšov, 1. 6. 2009) 
 

     Od EVY VONDRÁŠKOVÉ: Jabloňová premiéra (první, a doufám, že ne poslední): 

     Poslední pátek měsíce května jsem se rozhodla strávit na Kratochvílích v Kulturní kavárně 

Jabloň. Deštivé počasí přímo vyzývalo k večeru ve společnosti lidí, naladěných na ,,stejnou vlnu“. A 

tak se mou vlajkovou lodí stala tramvaj číslo 2, která mě bez nehod zavezla k cíli. 

     Sudičky mi do vínku daly dochvilnost, a tak jsem už před šestou ,,stepovala“ pod Jabloní. 

Napoprvé na mě (až na trochu opomíjený pořádek na toaletách) zapůsobila příjemně a oranžové 

stěny evokovaly v celodenní šedi alespoň trochu sluníčka. Musím také přiznat, že rolí pro zatím 

jediného zákazníka už jsem se po dvaceti minutách přestávala bavit. Naštěstí se počet návštěvníků za 

chvíli ztrojnásobil, ještě o něco později zčtyřnásobil. Byla jsem mezi ostatními nováčkem, ale 

nakonec jsem se v jejich společnosti cítila moc příjemně. 



 5 

     Od osmi měl začínat samotný poeticko-hudební program, ale stalo se tak o trochu později. Snad 

kvůli menší účasti, která bohužel (nebo pro mě bohudík?!) trvala celý večer. Stop time trio mě 

zaujalo a překvapilo mě, že bych mohla jazz a blues klidně poslouchat i častěji, čehož jsem si 

předtím nebyla vědoma.  

     Můj ,,prime time“ začal ve čtvrt na deset. S odstupem času si vůbec nevzpomínám, jestli jsem 

měla trému, nebo ne. Nejspíš ale trochu ano, protože na těch několik přeřeknutí si vzpomínám 

celkem živě. Navíc o sobě vím, že vymyslet těch několik veršů je pro mě o pár stupínků snazší, než 

je pak sama prezentovat. I přes to přese všechno mě potlesk potěšil a budu přemýšlet o tom, kdy si to 

zopáknu. Pro příště už budu vědět, co a jak, a když ještě zapracuji na tom, abych se nesnažila 

předběhnout myšlenky a text odmluveným slovem, tak bych si mohla potlesk užít o něco zaslouženěji. 

     V dalším průběhu večera se mi moc líbily písně pana Fiřta, který byl hostem na Kratochvílích, a 

jehož texty mě dooost pobavily. Dalšího hosta už jsem bohužel neviděla, protože stejně jako na 

Popelku čekal před půlnocí kočár, tak na mě čekalo před desátou naše auto. 

     Celkově rozhodně nelituji, že jsem se do Jabloně vydala. Byl to krásný večer a pevně věřím, že 

jsem na jejích prknech ještě neřekla poslední slovo… Eva Vondrášková (Zdemyslice, 1. 6. 2009) 
- E. V.  (*1991) píše básně a drobnou publicistiku, žije ve Zdemyslicích a studuje na Gymnáziu Blovice. 

 

     Od RADKY KETNEROVÉ: Pár postřehů: 

     Zúčastnila jsem se jen jako divák, takže jsem si večer užila hezky bez stresu z vystoupení a obav, 

zda se příspěvek bude líbit. Obdivuji všechny, kteří četli svoje texty, vím, není to snadné a mluvit do 

mikrofonu je docela těžké. V souvislosti s tím mne napadlo, že by možná nebylo na škodu uspořádat 

nějaký workshop, vyzkoušet si, jak číst před obecenstvem, co nedělat atd.  

     Líbil se mi nápad přinést s sebou výtisky  básnické sbírky a nabídnout je publiku (mimochodem, 

já dostala od Radky Prokopové její poslední malou knížku „Abychom pozdravily krásu“ – a je 

perfektní). Moc pěkný je i Radčin nápad odměnit každého literáta, který se aktivně Kratochvílí 

zúčastní, obrázkem. (Plzeň, 3. 6. 2009) 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* Ve čtvrtek 23. července a ve čtvrtek 27. srpna 2009 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve 

do stylové restaurace Jadran - Mediterranée (Plzeň, Smetanovy sady 3, naproti Divadlu J. K. Tyla) 

na další společné posezení mladých a nezavedených autorů západních Čech a jejich přátel.  

 

* 

DEN POEZIE 
 

* DEN POEZIE K VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA HYNKA MÁCHY. 
 
     Od pražských pořadatelů: Vážení přátelé, rádi bychom Vás touto cestou opět po roce přizvali k 

účasti na  11. ročníku festivalu Den poezie, který se bude letos konat od 9. do  23. listopadu 2009. 

Těší nás, že jste se festivalu zúčastnili v minulém  roce a budeme moc rádi, pokud se přidáte se svým 

programem i letos. Podtitul letošního ročníku ponese téma „Virtuální svět“.  Věříme, že Vám bude 

dobrou inspirací. Pokud se chcete ke Dnům poezie v tomto roce připojit, pošlete nám   

prosíme do 10. 9. 2009: 

1) název svého pořadu + krátké info o programu a účinkujících 

2) jméno a kontakt na organizátory 

3) datum, místo a čas konání akce 

na e-mail denpoezie@basnici.cz. Se srdečným pozdravem se na Vaše nápady těší Bernie Higgins (274 

813 800), Zora Šimůnková (604 410 915) a Martin Zborník (608 234 844), www.spolecnostpoezie.cz.  

(Praha, 20. 5. 2009) 

mailto:denpoezie@basnici.cz
../../../../Documents%20and%20Settings/slesingerova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK31/www.spolecnostpoezie.cz
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* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 

* RADKA KETNEROVÁ: Reklamuji, reklamuješ, reklamujeme… 
     Zatoužila jsem nedávno po zlepšení znalostí anglického jazyka a zakoupila jsem si učebnici i 
s poslechovým cédéčkem. Když jsem si doma pustila první cvičení, nestačila jsem se divit. Ze sluchátek 
se místo angličtiny začala linout španělština a to rovnou od šestnácté lekce. Masochisticky jsem si 
pustila všechny nahrávky, avšak snaha vykřesat ze stříbrného disku něco jiného než jazyk toreadorů, 
byla marná. I napsala jsem přímo renomovanému nakladateli do Brna. K velkému překvapení jsem 
obdržela email s vysvětlením, že o dané chybě dávno vědí, ale jaksi nestačili stáhnout všechny zmetky 
z trhu a že jim mám sdělit adresu, na kterou na náklady firmy bude odesláno BEZVADNÉ CD. Sdělila 
jsem a současně se dotázala, kdy asi tak bude reklamace vyřízena. Odpovědi jsem se nedočkala. Ani 
poprvé, ani podruhé, ba ani potřetí. A CD taky nedorazilo.  
     Dvě stovky v háji, doma knížka, která je bez poslechových cvičení úplně k ničemu. Naštvala jsem se 
a do nakladatelství zavolala. Otrávená paní mne ujistila, že reklamaci vyřídili. Trvala jsem na tom, že 
nic nepřišlo. Žena na druhém konci telefonní linky lehce znejistěla a pravila, že mi nemůže pomoct a 
neví, kdy bude zásilka pro mne vyskladněna atd. Prostě klasika, kterou určitě každý zná, tak abych 
nezabírala místo… Teprve když jsem pohrozila negativní reklamou, ledy se hnuly. Nejprve jsem byla 
ujištěna, že CD už odešlo před pěti dny (nevím, jak to dotyčná paní dokázala zjistit, když předtím 
tvrdila, že to neumí) a dorazí tedy každým dnem. Druhý den skutečně dorazila vytoužená zásilka. Sice 
z otisku razítka bylo ihned jasné, že byl dopis podán až po mé intervenci a nikoli tedy před týdnem, jak 
mi tvrdili, ale to už mi bylo jedno. Jen jsem se divila, že nikoho nezajímá, kde jsem vlastně publikaci 
zakoupila. Na regále knihkupectví měli ještě další výtisky, ale asi na Moravě rádi komunikují 
s naštvanými zákazníky.  
     Doma jsem zahájila jazykový trénink. Co na tom, že klíč se správnými odpověďmi se občas liší od 
přepisu nahrávek, nebo že nesedí číslování a v textu jsou překlepy. Právě proto se učím, abych 
dokázala tyhle rozdíly poznat, ne? A pak najednou, nahrávka číslo 80, OK, pak 81, ale kde je, sakra, 
81?! Jak správně tušíte, hledala jsem ho marně.  
     Tak teď doma přemýšlím, mám 2 CD, ale BEZVADNÉ není ani jedno. Manžel mne hecuje, abych 
ho reklamovala znovu. Poťouchle ho zajímá, co se bude dít, ale obávám se, že na tohle už skutečně sílu 
nemám. Až si příště půjdu zase koupit jazykovou učebnici, podívám se, kdo ji vydal… (Plzeň, 14. 5. 
2009)  - [R. K. (*1974) píše prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty a Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni, 

v současnosti je na mateřské dovolené.] 
 

* JANA TICHÁ: A ještě jednou kritika: 

Dobrý den do redakce, tak jsem znovu pročítala březnového Plže a nedal mi spát, dokud jsem 
nenapsala ještě jednou ke kritice článek. Snad by mohlo být tolik úvah o kritice pro čtenáře stravitelné 

- ona kritika knih je hodně důležitá, moc lidí čte recenze a kritiku dřív, než si koupí knihu. Jako i já… 
 
      O recenzích a kritice jsem už minule napsala spíše úvahu – mohla bych být ještě jednou konkretní? 
Co když to jako čtenářka zkusím obráceně. Nejdřív si přečtu recenzi a pak se uvidí. Tak například bych 
mohla zatoužit přečíst si knihu s názvem Uroboros od mladého autora se jménem v podstatě slavným (i 
když snad jde jen o shodu jmen?), že je přímo předurčen k tomu, aby psal. Účelově jsem tedy 
nalistovala v březnovém PLŽi recenzi přímo od pana Novotného. Už sám její název „Uroboros aneb 
Heterocosmica heterotextů“ připomíná spíše zaklínací formuli k  vyvolávání duchů, ale dál je takových 
čarodějných slov více – teď je s dovolením vytrhnu z textu a cituji: „…zčásti surreálné imaginace, 

zčásti postmoderní narativity. Neboli k sepětí dvou základních invenčních a imaginativních sloupů, 

…textová sebereflektivnost, …exprese a odlišnou emocionalitu, …nevyzpytatelné autorské žánrové 

strategie, resp. parastrategie, …myšlenkový svorník tohoto díla sui generis, …(mějme ustavičně na 

paměti, že nenasytné, jistěže až labužnicky mimoreálné, kvazireálné…) autorovy narace, …vervně 

dekonstruuje, …tkáň jeho vědoucí, ale také burleskní invence z mysli, …podněkud perfidních 

výkladových soukolí, …nelevitujeme ani v bizarně profánní skutečnosti, …heterocosmik 
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v postmoderní próze. V tomto narativním amalgámu, …neněžně blasfemické, …A tak dále, nemohu 
přece opsat celý, pro běžného čtenáře nesrozumitelný článek. Srozumitelné jsou snad jen dvě věty 
oznamovací, a to první a poslední. Ta první – že se čtenář možná do nové autorovy prózy ani 
nezahloubá a beztak mu z ní půjde hlava kol a kolem, a ta poslední – že pro laického čtenáře to bude 
kniha o ničem, zatímco pro literární gurmány kniha o všem. Takže abych bádala nad tím, jestli patřím 
mezi laické čtenáře, nebo zdali jsem literární gurmán. Už teď mi z toho jde hlava kol a kolem – tak 
hernajs, co tím chtěl recenzent říci – je Uroboros v podstatě nestravitelný blábol, anebo dílo 
prezentující literárního genia - račte si vybrat? 
     Knížka téhož autora rovněž se sugestivním názvem „Mozkobouře“ mne ke čtení nezlákala, protože 
už sám titul svědčí pro hodně mladý mozek, v němž bývají bouře na denním pořádku. Až společně se 
zráním lidského jednince bouře mozky částečně opouštějí, ale často se stěhují do jiných částí těla. 
Jestliže v budoucnu, jako zralý muž, zaujat tělesnými bouřemi, nazve pan Vojtěch Němec svou knihu 
třeba „Střevobouře“ se zaměřením na detaily bouří v tlustém střevě, budou ti životem již poučenější 
vědět s určitostí, o čem to bude. 
     A konečně pan Němec a PLŽ číslo tři do třetice. Článkem (povídkou?) s názvem „Velká smrt“ jsem 
prošla jak slepec křovinou až na konec a chtělo se mi volat: „Ještě, ještě!“ Ještě chvíli se brodit živly 
utrpení, ještě chvíli si hrát s podivnými sentencemi a dráždit svou mysl k přesvědčení, že všechno je lež. 
A smrt? Ta přece není nikdy velká, ale jen malá, přízemní, trapná smrtička… pak ale přiletěla/ horká a 
lesklá střela/ uprostřed mýho čela/ našla si mrcha cíl!... Konec, žádná velká slova. 
     Nebo tady ta kritika: „Mlha. Mlha. Zamlžíno!“ (PLŽ č. 4). Pro změnu na básnickou sbírku. Nojo, 
ale jaké básně tedy píše pan Kníže, kromě toho, že se opírá o Bibli – jsou libozvučné, anebo takové,  
jimiž se PLŽ hemží, například typu: „…prší, a mírně zachmuřen/ rozhodl jsem se/ a vskutku – udělal 
jsem/ berany, berany duc/?“ 
     To nejlepší nakonec! Protože tahle kritika je srozumitelná. Inu, svedly mne k činu potvůrky, 
plzeňské šebastiánské horůrky. Už se těším, jak si budu po večerech číst, a ačkoliv nejsem anděl 
Strážný, také jsem zvědavá, čeho se dočtu a kolik tajemného a neodvratného na mne ve světě lidí ještě 
čeká. Horší horůrky totiž, než nabízejí každodenní, běžné televizní zprávy, si nedovedu ani představit. 
(Plzeň, 7. 5. 2009) 

- J. T. (*1975) píše povídky a drobnou publicistiku, pracovně články pro reklamní agenturu v Praze, trvale žije 

v Plzni.  
 

* MILAN ŠEDIVÝ: Se zájmem jsem si v květnovém čísle přečetl kritickou stať Jany Tiché 
     nazvanou Kritika a recenze je jen pro profíky?, a přestože se o kritice autorka na začátku zmíní 
(pouze na začátku), semele v téhle stati kde co. Soudobou prózu a nakonec i poezii, o níž píše jako o 
své milované. Dovolím si pominout soudobou kritiku i prózu, jíž se autorka příspěvku věnuje 
marginálně, abych se víc mohl věnovat té svrchu řečené „milované” poezii, které by měla rozumět 
nejvíc, když je milovaná. Autorka potvrzuje mínění svých přátel o soudobých textech ve smyslu „jak 
to může někdo číst, vždyť je to strašné” a trvá i v dnešních poměrech na jasném tvůrčím žánrovém 
vyhranění – Pište jen epiku, jen lyriku atd. Problém je, že epika v průběhu dvacátého století z poezie 
vlastně definitivně zmizela, a jestliže se dnes něco epičtějšího v poezii náhodou objeví, je to spíš 
zajímavá výjimka. Toho si čtenářka „milované” poezie v průběhu vývoje zřejmě nevšimla, když ji tak 
miluje. Ostatně ten jamb, daktyl, trochej, který jmenuje, že jej nenachází, může stále určovat, a to i u 
současné poezie. Ústecký literární kritik Harák tak nadále činí. A nechápu, proč jí v tom má bránit 
nepřítomnost rýmu, o němž nespokojeně konstatuje, že chybí a který ve skutečnosti jen zvukově 
spojuje následující verše, ale na prozodické členění nemá vliv, či je to vliv jen pramalý, akademický. 
Věru ani dost dobře nemá pravdu, pokud říká, že v současné poezii rým chybí. Ať si ta milovnice 
rezolutních prohlášení zkusí přečíst třeba Krchovského, Malého, kteří v současnosti rýmují po celou 
svou tvorbu! Samozřejmě není to Seifert, ani Nezval – je to Krchovský a Malý. Koneckonců, jestli se 
dotyčná slečna pasuje na milovnici obou básníků (tj. Nezvala a Seiferta), což jí nemůžu mít a ani 
nemám za zlé, protože i já je mám rád, mohla by také vědět, že to byli právě oni (má ty ironie), kteří 
v tvůrčích začátcích přispěli k bourání mýtu o rýmované a pravidelně rytmicky členěné poezii, včetně 
toho dělení na lyriku a epiku (vzpomeňme jen na slavného Edisona, který přispívá k mísení obou 
žánrů). A pokud jsou v příspěvku zmiňována „zlatá šedesátá” jako určitá idylická doba poezie, do 
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jehož mezí by se nové básnění mělo podle Jany Tiché nejspíš kritikou nahnat, pak mi opět nedá, 
abych nepřipomněl, že ve zmiňované době už „milovaný” Seifert opět se vrací k volnému verši a 
zůstane u něj až do své smrti o dvacet let později! A to už vůbec nemluvím o volném verši Mikuláška, 
Diviše, Holana, Holuba, Koláře, surrealistického Havlíčka, Effenbergera, ad. S ironií sobě vlastní 
bych oné čtenářce zlatých šedesátých doporučil, aby si vzala k ruce nějakou sbírku Holanovu či 
Divišovu z těch let, aby se vyvedla z klišé představy o čtivosti a klasičnosti zlatých šedesátých. 
Vyděsila by se možná mnohem víc než současnou poezií. 
     Škola experiment neučí, to je pravda, ale to neznamená, že estetické vzdělání člověka je školou 
ukončeno. Člověk se i v tomto ohledu dál musí vzdělávat sám – nejen proto, aby vyhověl 
zaměstnavatelům do nějaké lepší pracovní pozice. A pokud onen „archaický čtenář”, na kterého se 
pisatelka stati trucovitě a zálibně pasuje, bude trvat na rýmu a „veršování” – míněno rytmické 
členění? – veršována je přece všechna poezie!, pak takové archaické čtenářce doporučím ke čtení – 
namátkou: RKZ (bez rýmů), starou čínskou, egyptskou, korejskou poezii, písně Hospodine pomiluj 
ny, Svatý Václave (nerýmované písně!), Epos o Gilgamešovi, Epos o Ziusudrovi, Píseň písní 
(přeložil to váš Seifert! a věřte, nerýmoval) nebo konečně už sto deset let starého Otokara Březinu 
(je to dostatečně archaické?), aby zjistila, že nic není tak jednoznačné, jak se kategorickému 
prohlášení o starém a současném může jevit. A ve vyčítané nelibozvučnosti směle může se současnou 
poezií soupeřit za klasiku i Nerudovo Hřbitovní kvítí. Nebo že by se na libozvučnost od té doby 
změnil už názor? 
     A k problému, že se současná poezie nečte: V antikvariátu jsem už objevil sbírky Lubora Kasala, 
Sylvu Fischerovou, Jana Rejžka, Miroslava Huptycha, Jaromíra Typlta, Vladimíra Křivánka, Radka 
Fridricha, Milana Děžinského, dokonce z těch nejmladších i výše zmíněného Radka Malého nebo T. 
T. Kůse! Tudíž už si je předtím někdo nejspíš přečetl! Stejně jako ty Seiferty, Nezvaly, co tam byli 
s nimi. Divím takovému nepochopení současné literární scény. Zvlášť když onen autorčin prozaický 
příspěvek na následujících stranách téhož čísla nebyl špatný. (Praha, 31. 5. 2009) 

- 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. 

 

* ALENA BULÍNOVÁ: Výstava Lukáše Houdka ve Stříbře:       
     Dne 4. 6. se konalo slavnostní zahájení výstavy Lukáše Houdka s fotografiemi keňských 
domorodých kmenů s názvem ROOTS - KOŘENY. Fotografie jsou nalepené na zdi v Soběslavově ulici 
směrem ke gymnáziu. Budou tam až do roztrhání. Na vernisáži vystoupila afro taneční skupina Simba 
Kufa. Za zvuku bubnů tancovaly lehce oděné tanečnice ve studeném větru. Člověk se nechal unést tou 
atmosférou vyvolanou trhavými pohyby tanečnic. Více informací najdete na této adrese: 
http://www.stribro.net/2009050001-kultura-plakatova-vystava-fotografii-lukase-houdka-koreny-
roots.html. Odkaz na stránky Lukáše Houdka: http://www.lukashoudek.estranky.cz.  
(Stříbro, 4. 6. 2009)                                                                                             - A. B. (*1978) píše básně, žije ve Stříbře. 
 

* MAREK VELEBNÝ: Strhující, napínavá kniha Miroslava Meloty „Republika“! 
     Během pár dnů jsem přečetl fiktivní román pojednávající o pátrání po historii první 
československé ponorky z roku 1939, napsaný novým členem Střediska západočeských spisovatelů 
Miroslavem Melotou. Dobře zpracovaný příběh, který mne chytil u srdce. (Kvůli omezenému 
prostoru v Listech Ason-klubu bude časem moje delší recenze v jednom z dalších čísel revue 
Mädokýš). (Plzeň, 28. 6. 2009) 

- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, žije v Plzni, externě spolupracuje s regionálními 

deníky. V současné době je zaměstnán v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. 

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 15. 8. 2009. Těšíme se na Vaše příspěvky! 
 

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,  
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