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

Ročník XVIII, 2009, letos Listy č. 9 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 148) z 25. 8. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 9/2009 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Na světě je dnes už tolik knih, že při příští potopě 

Bůh pravděpodobně nepoužije vodu, ale papír. 
 

(Erich Maria Remarque) 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

léto roku 2009… Kruh přátel knižní kultury ve čtvrtek 16. července podnikl tradiční, už jedenáctý  literární 

výlet. Tentokrát daleko, až na Vysočinu (foto na http://velebny.rajce.net/10literarnivyletvysocina2009). Lea 

Schröpferová nás zastoupila na Festivalu fantazie v Chotěboři a Irena Velichová tamtéž později na 

festivalu Literární Vysočina. Lea Schröpferová si navíc vlastním nákladem vydala knihu! Ministryně 

spravedlnosti Daniela Kovářová nás pochválila v rozhovoru pro Magazín Práva! Milena Písačková si 

založila nové webové stránky (viz http://www.mpx.fotostranky.net), na nichž najdete verše, články a 

moc hezké obrázky z cest. Jan Mácha, který měsíc co měsíc v Jabloni pořádá s Ason-klubem 

poeticko-akustické Kratochvíle, se představil též jako výtvarník a Marek Velebný ho na vernisáži 

v Americkém centru zachytil (http://velebny.rajce.net/vernisazjanamachy_feeling_14.7.09). Mladičká 

Karolína Frühbauerová nám poslala svou novou letní básničku… 

 

NÁDRAŽNÍ 
 

V podvědomí lidí 

schází pár řádků 

sladké poezie. 

Každý který vidí 

naději za levým rohem 

s láskou si pak žije. 

 

Piju sladkou čokoládu 
a čekám na vlak  
v Budějovicích. 
 
Lidé… 
sedí, přemýšlí, čtou, meditují. 
Přicházejí, odcházejí. 
Spí 
i usínají.. 
 
Brzy bude půlnoc. 

http://velebny.rajce.net/10literarnivyletvysocina2009
http://www.mpx.fotostranky.net/
http://velebny.rajce.net/vernisazjanamachy_feeling_14.7.09
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* VERŠE NA ZÁMKU V BŘEZNICI. 

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Na zámku Březnice u Příbrami jsem byl na vernisáži výstavy 

„Žena a šperk“, která se skládá z originálních ručně drátovaných šperků „Dekolt“ šperkařky a 

herečky Dáši Nové a tematických fotografií herečky divadla F. X. Šaldy v Liberci Markéty 

Tallerové. Výstava se nachází v zámecké parkánové zahradě, resp. v parkánové baště. (Díla si 

bylo možné prohlédnout i zakoupit do 2. srpna.) V sobotu 4. 7. v 17:00 hod. se uskutečnila 

vernisáž za účasti obou jmenovaných dam, ale i básníka a spisovatele Jaroslava Odehnala, jehož 

verše přednesly D. Nová a M. Tallerová. Jaroslav Odehnal je muž mnoha povolání. Byl horníkem, 

řidičem, kuchařem, kulisákem. Jeho láska k divadlu ho přivedla do Semaforu, kde byl 

inspicientem, asistentem režie i hercem malých rolí. Obě dámy přednesly několik jeho básní 

převážně vázaného verše. Odehnal zahájil po kastelánovi Bartákovi vernisáž vtipně při 

přeháňkách slovy: „W. Shakespeare – Bouře.“ Ale pak - pohledem na oblohu zamračenou před 

bouřkou - naznačil, že to byl jen žert, a přednesl několik svých básní. Vernisáže se zúčastnil i doc. 

MUDr. Jiří Beran, CSc. (přednosta psychiatrické kliniky FN Plzeň) jako neúnavný organizátor 

kulturního života v Březnici. V parkánové zahradě zámku si návštěvníci mohou prohlédnout i 

několik uměleckých artefaktů Jiřího Berana ze dřeva a kovu. Doc. Beran bude potom po březnické 

pouti v zámecké výstavní parkánové baště vystavovat fotografie s názvem „20. léta 20. století – 

nehistorická interpretace“ do konce léta. 

     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/vernisazvystavydekoltasperk_Breznice.4.7.2009. (Plzeň, 9. 

7. 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. 
 

 

 
* NA FESTIVALU FANTAZIE V CHOTĚBOŘI. 

 

     Od Ley Schröpferové: Můj první Festival fantazie (2. 7. – 12. 7. 2009, Chotěboř): 

     Má první akce podobného typu i rozsahu, skutečně jsem se na ni těšila, a i když odjezd 

provázela řada nepříjemností, nenechala jsem se zviklat a dojela na místo konání s kamarádem z 

Prahy. Ačkoli jsem měla předběžný plán, vzal hezky rychle za své, protože: 

     a) některé přednášky se nekonaly 

     b) něco se posunulo 

     c) objevili se lidé, kteří si s vámi chtěli povídat 

     d) něco vám do toho vlezlo 

     e) v jedné z budov byly časté výpadky elektřiny 

      Na festivalu bylo skvělé, že každý si našel něco, co ho bavilo, protože se na něm vystřídal 

nespočet linií a fandomů různého typu. Ať už se jednalo o seriály, knihy, fantasy jako takovou, 

komiksy, besedy, záhady nebo jiné, prožíval člověk občas opravdové dilema, protože programy 

všech linií běží vždy současně a na určitou hodinu si smíte vybrat pouze jeden pořad. Velmi mne 

zaujaly také různé workshopy a ukázky bojového umění, jakož i netradiční sportovní disciplíny, o 

které se postarala zejména Orclympiáda (aneb Společenstvo novodobých skřetů) a besedy s 

českými autory i zahraničními skladateli.  

     Co se týče přednášek, člověk je musel hodnotit subjektivně, protože každý přednášející měl jiné 

kvality a nelze posoudit, jestli měl někdo špatnou přípravu, nebo ne. Jistě, byli tací, kteří nad 

ostatními vynikali spontánností a poutavým výkladem, ale koneckonců možnost vystupování je o 

dobrovolnosti a všichni jsme jen lidé. 

     Ve čtvrtek 10. 8. proběhla soutěž v linii Harryho Pottera, boj o školní pohár. Bylo to velice 

zábavné, založené hlavně na improvizaci soutěžících a jejich vynalézavosti. Několikrát se během 

týdne konalo i karaoke ve Velkém sálu a řada tanečních akcí, jakož i fandomových soubojů.  

http://velebny.rajce.idnes.cz/vernisazvystavydekoltasperk_Breznice.4.7.2009/
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     Jídlo bylo vynikající, i když se organizátoři několikrát potýkali s nedostatkem nápojů, jakož i s 

nečekanou potopou u festivalové klubovny. Nejvíce se mi však líbila neuvěřitelná tolerance všech 

účastníků festivalu. Objevovali se zde lidé v civilu i v kostýmech. Bylo jedno, co vyznáváte za 

„kult“, jakému fandomu byste obětovali tělo i duši, každý byl vítán a všichni se bavili se všemi, 

pokud mezi nimi už dříve nedošlo k nějaké rozmíšce. Získala jsem zde spoustu nových přátel a 

netradičních zážitků, nabrala jsem i novou inspiraci a sklidila chválu i kritiku za své názory a 

práci. 

     A kdo už neměl chuť poslouchat řeči přednášejících, mohl si zajít prohlédnout město, zahrát si 

společenské nebo počítačové hry v herně, anebo si zatancovat na trenažéru nebo jít do místního 

kina na předem připravené pořady. Fantazii se meze opravdu nekladly. 

     Ráda bych tímto poděkovala organizátorům festivalu za skutečně nevšední zážitek a vyjádřila 

přání zúčastnit se i příští rok. (Holýšov, 1. 8. 2009) 
 

- L. S. píše básně a prózu žánru fantasy pod pseudonymem Leonyda Styron. Žije v Holýšově a  studuje na 

Pedagogické fakultě ZČU v Plzni obor český jazyk. Více na http://www.leonyda.mysteria.cz. 

 
 

* LITERÁRNÍ PIKNIK U ZVONU. 

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: V rámci příprav k podpoře kandidatury města na Evropské 

hlavní město kultury 2015 se v parčíku U Zvonu v Plzni konal ve středu 5. srpna literární piknik. 

Akce byla takový happening, sedělo se na lavičkách nebo na polštářcích na zemi. Po 18:00 hod. pod 

přístřeškem vystoupili postupně tři kluci z „církváče“. Začal Albert Švec alias Adolpho s fejetony, ve 

kterých rozebíral přísloví. Následoval Tony Deep s poezií. Bylo to vtipné, fajn, měl velký úspěch u 

publika svých spolužaček. (Myslím, že by z něho mohl být druhý Dan Mikeš.) Ne úplně svatou trojici 

autorů z církevního gymnázia uzavřel Jonáš Špaček alias Max Weber, letošní vítěz Wolkerova 

Prostějova v kategorii do 20 let s ukázkami svého románu s názvem Můj život byl gól aneb Dívčí 

román pro pánskou společnost. Byla to legrace, mladé holky i zbytek obecenstva se neubránily 

smíchu. Max Weber s hlasem, který mi připomínal intonací písničkáře J. Buriana, důstojně četl 

vtipné ukázky, při kterých se nám smíchy prohýbala bránice. Ačkoli nejsem fanda fotbalu, jeho 

román mně připomínal parodické povídky Šimka a Grossmanna. Weberovo čtení (v ich-formě a 

ženském rodě) o tom, jak nechtěná dcera fotbalisty přišla na svět, kopala si s míčem v lese, ulovila 

zajíce, hrála v mužské fotbalové jedenáctce, kde i sbírala první erotické zkušenosti, které jí 

připravilo její pohlaví, ať už doslovně či přeneseně, nebo o zápase s dívčím klubem, z něhož se 

vyklubaly někteří převlečení muži a lékařská prohlídka se měla konat před davy diváků, bylo zkrátka 

úžasné. Hrál si skvěle s češtinou. Všichni kluci sklidili bouřlivé ovace u holek v publiku. Holky si 

k opravdovému pikniku přinesly několik lahví zlevněného Lambrusca, které bylo zrovna v Albertu 

v akci za 29,- Kč. Nakonec vystoupil David Brabec z Antidivadla s fejetony. Zahrál na kytaru a 

zazpíval dvě písničky z inscenace „Hřbitovní bytí“. Další středy jsou vyhrazeny pro další podobné 

hudební, divadelní, literární akce. Informace lze najít na http://www.plzen2015.cz, několik fotek 

uvidíte na http://velebny.rajce.idnes.cz/literarnihappeninguzvonu5.8.2009. M. V. (Plzeň, 6. 8. 2009) 

 
 

 
* LITERÁRNÍ DÍLNA NA SLOVENSKÉ KOKAVĚ.  

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Ahoj, fotografie z Letav na slovenské Kokavě vč. literární dílny 

jsou na http://velebny.rajce.net/letavy2009. Příspěvek a komentář k festivalu (až to napíšu) asi 

uveřejním v Mädokýši nebo na stránce www.cajirna.cz. Marek (Plzeň, 16. 8. 2009). 

http://www.plzen2015.cz/
http://velebny.rajce.idnes.cz/literarnihappeninguzvonu5.8.2009/
https://mail.plzen.eu/owa/redir.aspx?C=13f9f621a66c4bf5ab873b4aec3f7e63&URL=http%3a%2f%2fvelebny.rajce.net%2fletavy2009
https://mail.plzen.eu/owa/redir.aspx?C=13f9f621a66c4bf5ab873b4aec3f7e63&URL=http%3a%2f%2fwww.cajirna.cz
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* Ve středu 16. září 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na večer s názvem Ten svět je k zešílení krásnej. Tři 
povídky Bohumila Hrabala (Měsíčná noc, Na zahrádce a Jumbo) v dramatickém podání Josefa 
Nechutného s hudební výpomocí Ivo Pavelky. 
 

* Plzeňské Knihkupectví U Františkánů zve na podzimní autogramiády. Karmelitánské 
knihkupectví U Františkánů bylo 20. 8. 2009 znovuotevřeno po rekonstrukci. Pro čtenáře 
připravilo od září do listopadu, vždy 1 x za 14 dní, setkání s autory novinek z Karmelitánského 
nakladatelství. Prvním hostem bude ve čtvrtek 17. září v 18:00 hodin pastor, kazatel, hudebník a 
rozhlasový moderátor Karel Řežábek, který přijde podepisovat svou knihu O Boží otcovské lásce. 
Mezi dalšími plánovanými hosty je např. autor humoristických povídek z farářského života P. Jiří 

Bartoň. Více informací: Knihkupectví U Františkánů, Františkánská 9, 301 12 Plzeň, tel. 377 
323 615, e-mail: plzen@kna.cz nebo na www.kna.cz. 
 

* V úterý 22. září 2009 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (Plzeň, B. Smetany 13) 
na pořad Karel Čapek: Krakatit. Účinkují: Gabriela Filippi, Máša Málková, Milan Friedl, Jiří 
Panzner, Bohumil Švarc a Jiří Zapletal, hudební spolupráce: Vojtěch Esterle. 

 

* Ve čtvrtek 24. září 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. 

 
* Ve středu 30. září 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na večer s názvem Zmatek nad Zmatek. Povídání s Jiřím Stránským 
– nejen o Jiřím Krupičkovi. - V knize Zmatek (Paseka, 2008) se její autor Jiří Krupička (*1913) pokouší 

přemýšlet o některých závažnějších otázkách života člověka, společnosti a světa jako celku. 

 

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

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

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* O NEJVĚTŠÍHO ČTENÁŘE A NEJHEZČÍ ČTENÁŘSKÝ DENÍK. České školy bez hranic 
v Evropě a zámoří (Paříž, Londýn, Berlín, Zurych a Sydney) vyhlásily ve spolupráci s 
nakladatelstvím Meander Letní čtenářskou soutěž pro děti o největšího čtenáře a nejhezčí 

čtenářský deník. Formát deníku musí mít rozměry A5 nebo A4, podmínkou soutěže je přečtení 
alespoň jedné knihy z nakladatelství Meander. Uzávěrka soutěže je 30. září 2009. [Doporučená 
četba od paní šéfredaktorky a nakladatelky Meandru Ivy Pecháčkové je: a) pro mladší děti - 
Říkadla pro celý den a taky na večer od Františka Hrubína a Ruce pro Pražské Jezulátko a b) pro 
větší děti - Legenda o sv. Václavovi nebo O Golemovi a O Dorotce a psovi Uksukovi. Mladší děti 
si knihy budou číst s rodiči a čtenářský deník si mohou samy ilustrovat, starší si pak do deníku 
mohou zapisovat samy, ty nejstarší mohou přečtené knihy do deníku i komentovat.] Více na 
www.meander.cz. 

 
* O NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ ČESKOU PRÓZU 2009. Nakladatelství Albatros u příležitosti 60. 
výročí svého založení vyhlašuje I. ročník literární soutěže O nejlepší původní českou prózu, 
tentokrát na téma „Příběh současných dětí“. Soutěž je určena dospělým autorům, kteří 

mailto:plzen@kna.cz
http://www.kna.cz/
../../../../Documents%20and%20Settings/TomKus/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/VSB8280P/www.meander.cz
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nejpozději v den uzávěrky dovršili 18 let věku. Lze zaslat původní, novou, dosud nepublikovanou 
prózu, tzn. kompletní text v tištěné podobě, v normostranách (60 úhozů na řádku, 30 řádků na 
stránce), ve dvou vyhotoveních. Soutěž je anonymní. Práce nepodepisujte, v samostatně zalepené 
obálce přiložte vyplněnou přihlášku – formulář je ke stažení na webu (autor uvede jméno a 
příjmení, adresu bydliště vč. PSČ, telefon, e-mail, název rukopisu a souhlas s podmínkami 
soutěže). Přijetí rukopisu  bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního 
čísla. Práce bude hodnotit odborná porota, výsledky budou vyhlášeny v den nakladatelských cen 
Albatrosu. Vítězná próza vyjde v roce 2010 a autor získá kromě standardního honoráře i finanční 
odměnu 25.000,- Kč. Uzávěrka je 30. listopadu 2009. Adresa: Nakladatelství Albatros, Na 
Pankráci 30, 140 00 Praha 4, tel.: 234 633 261, fax: 234 633 262, e-mail: albatros@albatros.cz, 
www.albatros.cz/servis/view.php?cisloclanku=2009060901. 

 

* 

LITERÁRNÍ POMŮCKY 
 

* RÝMOVNÍK. Milí básníci, nedaří se vám najít vhodný rým? Obrozenci to měli snadné – kromě 
talentu měli k dispozici Rýmovník aneb rýmovní slovník Antonína Jaroslava Puchmajera, vydaný 
posmrtně v Plzni v roce 1824... Jak se ukazuje, v 21. století jsme na tom dokonce ještě lépe. 
ČEŠTINA.NET – čeština po všech stránkách (http://www.cestina.net) kromě jiného nabízí: „S 
námi napíše básničku úplně každý!“ V elektronickém rýmovníku jsou zatím zohledněny základní 
tvary slov, které najdete ve slovníku, takzvaná lemmata. Brzy prý ale bude možné vyhledávat i v 
ohnutých tvarech. Zadáte slovo, nastavíte požadovaný počet rýmovaných slabik a počítač udělá 
práci za vás. Nebo ne? - Podobně můžete využít např. Veršovací slovník na http://www.rymy.cz. 
(21. 7. 2009) 

 

* 
KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 

 

* PROSTOR NEJEN PRO PUBLIKOVÁNÍ SCI-FI POVÍDEK. 

 
     Od JANA VAVŘIČKY: Zajímáte se o sci-fi? Máte rádi fantastické povídky, filmy a obrázky? 
Podívejte se na nový design portálu http://www.vanili.cz. Neziskový fanouškovský portál prošel 
změnou grafického kabátu a nabízí spolupráci všem kreativním jedincům. 
     Chcete vydat sci-fi knihu? Chcete vytvořit fantasy komiks? Chcete mít na fanouškovském webu 
vlastní galerii obrazů? Kontaktujte nás.  
     Pošlete nám nejkratší povídku! Krátké sci-fi povídky jsou kořením a pilířem literárního žánru 
science fiction. Jsou fascinující a prostě úžasné. Pojďme společně vytvořit veřejnou databázi 
báječných krátkých sci-fi povídek.  
     Těšíme se na spolupráci s vámi! Bc. Jan Vavřička, DiS. (tiskový mluvčí portálu Vanili.cz). 
Kontakt: Scifista(z)seznam.cz. (Stříbro, 23. 6. 2009) 

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

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
* JANA TICHÁ: Zdravím úplně všechny!  

     Každý, kdo někdy začal laškovat se slovy, časem touží dělat něco většího. Já mám velkou radost 

z toho, že v květnovém čísle PLŽe jsem byla přijata mezi debutanty časopisu, a tu radost mně 

vzápětí zkazila špatná prognóza dalšího fungování tohoto suprového periodika. Důvod? – Peníze! 

Já pevně doufám, že vydavatelé něco vymyslí, přece by to byla škoda. Jo a taky celkem lituju, že 

mailto:albatros@albatros.cz
../../../../Documents%20and%20Settings/TomKus/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/VSB8280P/www.albatros.cz/servis/view.php%3fcisloclanku=2009060901
http://www.cestina.net/
http://www.vanili.cz/
http://www.vanili.cz/
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jsem si své kritické postoje k některým pracím nenechala pro sebe. Ale moje babička říká: „Kdo s 

čím zachází, tím také schází.“ - Dá se mi oplácet stejnou mincí. Moje práce, to je bitevní pole plné 

kritiky. Naučila jsem se ji brát - umožňuje mně růst a oprošťovat se od chyb. Nebude vám vadit, 

když svou práci drobet rozmáchle v příloze představím? Děkuji a budu držet PLŽi  palce. - Jak se 

může Plzeň chtít zařadit mezi kulturní velikány bez podpory literátů? Jana Tichá (Plzeň, 23. 6. 

2009) 

 

     NOVINAŘINA JE TAKÉ DŘINA 
 

     Od doby, kdy jsem vlastnoručně zvládla napsat: „Ema má mámu, máma má mísu, Ema se má,“ 
jsem věděla, že budu novinářkou, a bylo mi celkem jedno, co a jak dlouho se budu muset ještě učit. 
Kdykoliv jsme psali sloh, cítila jsem se být novinářkou. 
     Žádný školní předmět kromě literatury a historie mě nijak zvlášť nenadchl a celé dlouhé roky 
jsem si odseděla na gymnáziu bez slevy za dobré chování, i když k některým předmětům jsem si 
nevytvořila žádný vztah, přesvědčena, že novinářka nemusí mít pochopení pro integrály nebo 
derivace, může jí být fuk, čemu se rovná obsah čtverce nad přeponou nebo jakou silou je 
nadlehčováno těleso ponořené do kapaliny, a principy přenášení sil u páky dvojzvratné mně 
zůstaly záhadou navždy. 
     Rozdíl mezi novinářem a spisovatelem spatřuji v tom, že novinařina je řemeslo, zatímco ostatní 
druh psaní je dílem nadání. Novinář musí mít v hlavě desítky zaběhnutých a osvědčených klišé a 
nesmí používat vlastní fantazii, zatímco spisovatelství je převážně o fantazii (si myslím já). 
     Zvláštní odrůdou novinářů jsou novináři reklamní. Součástí konkurzu, když si na něj troufneš, 
jsou ukázky vlastních zveřejněných prací (spolupráce s časopisy a novinami) – je to něco jako 
casting. Nojo, ale! Nabízení svých prací je prubířský kámen, často máš pocit úplné nuly, a kdyby 
jen nuly! Jsi odmocněn, odmaštěn, odšťaven a dost často odstaven. Psát reklamní články je 
podobné jako příkladně popsat krásnou svatojánskou mušku, kterou jsi našel na smetišti. Popíšeš 
barvy, lesk, křidélka, ale smetiště vynecháš (dáš jí prostě jiné pozadí), zatímco spisovatel může 
klidně napsat, že krásná svatojánská muška na něj vyjukla z odhozené PET láhve. Když dokážeš 
vynechávat smetiště, jsi vysílán na nudné tiskovky a nezáživné akce. Kam nechce ostřílený 
reklamní matador, je vysílán sbírat vavříny elév. 
     „Vstřícnost, optimizmus, nadhled, myslet pozitivně a hlavně asertivita, brouku,“ jsou tvé 
zbraně, s nimiž jdeš na reklamní bojiště. Takto ozbrojen vcházíš do kanceláře svého šéfa rovnou 
do hovoru: „…ale vona je docela dobrá, já tu žádnej slabej materiál nemám.“ A silnému 
materiálu se oznámí: „…těpic, Jano, právě jsem ti domluvil kšeft na zítra, a dost na tom záleží, 
takže nablýskat půvab, očička a ouška s sebou!“ 
     Zítra máš to štěstí na jinou kancelář, kde zaslechneš: „…no, nejsem proti, zkusíme to, tak 
v kolik že má přijít ten pulec?“ Každý normální pulec by zavřel očička, zacpal ouška a zabouchl 
dveře, ale asertivní brouk přece neutíká. 
     Nejtěžších je prvních půl roku – pak začneš pozorovat změnu. Jestli byla tvoje duše 
naroubována správně, poznáš, když se ohlédneš dozadu. Měl by ti narůstat malý štičí ocásek na 
proplouvání a máš šanci, že časem z tebe bude úspěšná štika. Když tam štičí ocásek pořád chybí, 
pomalu začni balit. 
     Zatím se bojím ohlédnout. (Plzeň, 23. 6. 2009) 

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

žije v Plzni.  

 

* JANA HORÁKOVÁ: Nejasná zpráva o konci... tradičních médií?  

(minireportáž ze Šrámkovy Sobotky 2009) 
     Téma 53. ročníku Šrámkovy Sobotky On-line aneb Jazyk, literatura, škola a nová média mne 
ve vysvětlující anotaci: „...odráží proměny češtiny v elektronických médiích, vnímání textu v těchto 
médiích, moderní formy výuky (e-learning, elektronické výukové programy), pojetí knihy ve 21. 
století, téma internetové komunikace, internetových slovníků, literárních webů, blogů, sociálních 
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sítí apod.“ nikterak nezaujalo, tradičnější literárně historická a společensko literární tematika  
byla více, jak se říká, mým šálkem čaje (P. S. Čaj téměř vůbec nepiju).  
     Přesto jsem okusila. Chutnalo hlavně díky obvyklým, vyhlášeným „zákuskům“, tedy nejen těm 
skutečným v každoročně opěvované cukrárně Stáza, ale hlavně těm dezertům kulturním. A tak  
první ochutnávkou byla druhá vernisáž na Šolcově statku, dnes již je Galerií Karla Samšiňáka, 
jehož loňské úmrtí zase trochu zahryzlo soboteckého génia loci. V bývalé maštali, kouzelně 
renovované, bylo otevřeno lapidárium. Prvním inventářem byly sochy vystavujícího Pavla Kavana. 
Přítomní byli mile laděni hudbou zámeckého saxofonového kvarteta v jazzovém tónu třicátých let 
20. století, vtipně uvítáni Janem Samšiňákem a potěšeni přednesem Hany Kofránkové a Bořivoje 
Navrátila. Do mlýna svou špetkou přispěl i „náš“ Jiří Hlobil.  
     Přednáška v zahradě Šrámkova domu týkající se autorského práva na internetu byla především 
pro zasvěcené a tvůrce literárních portálů. Pro mne z ní vyplynul závěr, že vyhledávání právní 
problematiky v Googlu je velmi problematické (proto problematika) a situace kolem autorských 
práv ošidná. A podstatný detail – varování: Pokud autoři odborných článků v odkazu na určité 
literární dílo uvedené na webových stránkách chráněných autorským právem uvede jejich adresu 
(čili návod k použití inkriminovaného literárního díla), stávají se v oblasti autorských práv za 
jejich využití spoluzodpovědni. Přes věcnou diskusi mi zůstala situace i nadále nepříliš jasná. 
     Na večerní představení Stará dáma tančí (Arnošt Goldflam, dezert prvý) Divadla U Valšů bylo 
nutné do sobotecké Solnice (Městské divadlo) přijít včas – zájemců bylo téměř dvakrát více než 
míst v sále – zaplnili tedy nejen všechna místa, přidané židle a podsedáky, ale sedělo se i natvrdo 
na schodech. Odměnou byl excelentní výkon Luby Skořepové ve vtipném, leč nikoli humorném 
příběhu o lidských vztazích a naplňování smyslu života ve stáří. Herecké etudy ostatních tří postav 
byly velmi schematické – ve scénáři, v režii i v interpretaci. 
     Sedmý červenec patřil v Sobotce Plzeňákům. Přednáška, respektive minikurs, dr. Jany 
Vejvodové z FPE ZČU zabývající se e-learningem byla skvělá – srozumitelná, metodická, názorná, 
konstruktivní, zajímavá, svěží – měla spád, vtip, kontakt... Ach ty netušené pedagogické obzory! 
Student bez PC je dnes mrtvý student? Věříte, že tutor může mít také charisma? Nevíte-li, o čem 
píšu, obraťte se na charismatickou tutorku  PaedDr. Janu Vejvodovou (vejvod@kcj.zcu.cz). 
     Následná prezentace nakladatelství Fraus ukázala názorně práci s interaktivní tabulí a 
učebnicemi v elektronické podobě. Mgr. Martin Kuneš byl velmi výřečný a rozhodně dokázal 
zaujmout, který posluchač by si nepřál být třeba prvňákem a takhle se učit, učit se, učit se, hrát si. 
     V představování jednotlivých e-learningových učebnic a elektronické čítanky pokračovaly 
odpoledne ještě i doc. Ladislava Lederbuchová a PhDr. Jana Černá. 
     Odpolední autorské čtení Pavla Göbla  na zahradě Šrámkova domu tak, jako v mnoha jiných 
případech potvrdilo, že autor sám sobě nemusí být nejlepším interpretem (a často ani jeho 
osobnost neodpovídá představám čtenáře ztotožňujícím autora s protagonistou jeho díla), zvláště 
je-li text jako zde „peprný“. 
     Na večerní představení Činoherního studia v Ústí nad Labem se na nás mnohé nedostalo, a tak 
byl den zakončen až nočním filmovým klubem – komentovanou DVD produkcí filmu Zvětšenina.  
Také tematika letošních filmů byla dána procesem využívání audiovizuální techniky sledování (př. 
den před tím se promítalo Procházkovo Ucho). 
     Středeční přednáška Mgr. Evy Lehečkové se zabývala češtinou na internetu a specifikou 
internetové komunikace. Teoretické, popisné, nezáživné (ve srovnání s dr. Janou Vejvodovou to 
bylo nelehké). I komentář byl dokladem silného pronikání angličtiny, neboť některé pasáže, byť se 
hovořilo o češtině, byly pro neangličtináře ne vždy srozumitelné (a lektorkou termíny 
nepřekládané). Chatboti a jejich hodnocení v komunikaci. 
     Odpoledne v Sobotce pršelo, a tak byl Šrámkův dům příjemným útulkem pro poslech rozhlasové 
hry Zdeňka Svěráka Krápník a Františka (z r. 1965 – první stereofonní – motivováno stále 
tématem festivalu o vývoji přenosu audiovizuálních a komunikačních technik). 
     Večerní představení Janík, holahoj, zbojník bylo naopak onou výjimkou potvrzující pravidlo, 
protože s problémem technické komunikace a nových médií nemělo vůbec nic společného. 
Pojítkem byl Jiří Šlupka Svěrák (že by „svěrákovský“ den?) – jeden ze tří účinkujících (Městské 
divadlo Pardubice), autor hudby a písní, jinak dlouholetý lektor soboteckých tvůrčích dílen. 

mailto:vejvod@kcj.zcu.cz
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     Ve čtvrtek dopoledne přednášel Mgr. Josef Šlerka, kdysi mladý pražský „buřič“, člen skupiny, 
která (ne bezbolestně) přetvořila Šrámkovu Sobotku na současný živý festival bohemistů, 
intelektuálů – ale také mladých, jeden ze zakladatelů a prvních redaktorů SPLAV!u, výborný 
glosátor. Zabýval se metodami médií, jejich vývojem, proměnou, principy (ad Malevič), symboly 
nahrazujícími v metakomunikaci (e-mailech a SMS) prvky neverbální komunikace (gesta, mimiku) 
– př. smajlíky (pozn.: v novinách nevhodno), prvky hypertextu (odkazy, rozvíjení textu). Paradoxně 
byli největší částí jeho posluchačů učitelé (a učitelky) střední a starší generace. 
     Studenti na Šrámkově Sobotce nejvíce využívají tvůrčích dílen, účastní se autorských čtení, 
setkání na zahradě  a nočních představení alternativních scén. Součástí týdenního festivalu jsou i 
dětské dílny (v dopoledních hodinách umožní i matkám – učitelkám a knihovnicím účastnit se 
odborných přednášek a seminářů). 
     Letos měl nad Šrámkem navrch spíše Vladislav Vančura, než aby bylo léto pochváleno. Nešť! 
Šrámek, Šrámek, Šrámek! Jana Horáková (Plzeň, 13. 7. 2009) 

- J. H. (*1958) působí jako redaktorka Plže, tajemnice KPKK a správkyně Polanovy síně KmP, žije v Plzni. 
 

* VOJTĚCH NĚMEC: Reaguji na „odborný“ příspěvek Jany Tiché,  
     publikovaný v prázdninovém Plži. Pisatelka si zřejmě usmyslela, že vyrazí do boje ne s mlýny, 
ale rovnou s... proti čemu vlastně? Domnívám se, že její „kritika“ kritiky Vladimíra Novotného 
byla přinejmenším úzkoprsá. Pokud velevážené paní/slečně Tiché vadí cizí slova (patrně pokládá 
vlastnictví Slovníku cizích slov za buržoazní přežitek, třeba o něm jaktěživ neslyšela!), nechť o své 
neznalosti/duchaprázdnosti raději mlčí. V případě dr. Novotného se totiž nejedná o nějaké 
intelektuální idiosynkrasie, jak lamentuje arbitr ve věcech Vkusu, totiž Tichá, nýbrž o nevinný 
slovní fetišism (jehož vyznavačem jsem mj. také) - ať si prosím TOTO zapíše za své nepozorné uši! 
Dále jsem se musel pozastaviti nad pasáží, v níž překrásně nonsensovitě medituje nad názvem mé 
prvotiny, tedy nad Mozkobouří - na základu pouhého titulu publikace je schopna tato geniální 
kritička rozpoznati všelijaké kvality/nesrovnalosti/vady celého textu, a nebojí se přidati i legrácku 
o metabolismu autorovu. Touto schopností nedisponuje ani věhlasný redaktor Bavlna, který 
dokáže kriticky analysovat i knihu, již nikdy nečetl, nebo která ani nebyla napsána! Ó! Navíc se 
nestydí dodat, že knihu s takovým názvem se štítí číst (pokud je autorka statě ctitelkou klasických 
textů a „klasičnosti“ vůbec, bude můj plánovaný Opus pictum přímo zbožňovat!). O nadhledu a 
brilantní učenosti ctihodné slečny/paní Tiché svědčí i to, že v tomto kousku své „drobné 
publicistiky“ je přítomna rádoby přesvědčivá dikce, že ona má jistojistě pravdu a že není pochyb o 
tom, že současná literární kritika (tíhnoucí, dle jejího soudu, k vyšumělé akademičnosti a elitářství 
- zajímalo by mě, zda někdy vůbec četla „klasického“ F. X. Šaldu...) a literární tvorba vůbec je v 
krisi. Toto kategorické odmítání všeho, co je nové, bych spíše čekal u člověka dříve narozeného, 
nežli u ročníku 75. Zbývá se jen dohadovat, zda si z nás nakonec nedělá legraci, zda se výpadům 
Milana Šedivého a jiným, které budou jistě následovat, nesměje: „Chachá! Chytili jste se! Mám 
vás!“ Pokud ne - a to je reálnější varianta -, máme tu, přátelé Plže a literatury jako takové, co do 
činění s osobou, která sice vůbec neví, co říká/píše, ale rozhodně tomu rozumí. Nakonec se budeme 
takové paní/slečně smát MY, kdož víme, co říkáme/píšeme a o věcech, kterým nerozumíme, 
zásadně nepíšeme. (Cheb, 9. 8. 2009) 

- V. N. (*1983) je básník a prozaik, žije v Chebu a nyní studuje Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem (obor 

čeština – angličtina). 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 22. 9. 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.knihovna.plzen.eu/

