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

Ročník XVIII, 2009, letos Listy č. 11 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 150) z 29. 10. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 11/2009 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Žádný básník netvoří hotová nebesa,  

jenom staví na krásné zemi žebřík do nebes. 
 

(Joseph Freiherr von Eichendorff) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     Zatímco na náměstí Republiky v Plzni ve středu 28. října hlasitě vrcholily oslavy vzniku 

republiky, na druhém konci města úplně tiše přišly na svět jubilejní stopadesáté asonklubí Listy… 

   Od Marka Velebného dostaly do vínku pár fotek z autorského čtení Martiny Šimánkové v kavárně 

Home Cafe (http://velebny.rajce.idnes.cz/zrezavychvlasu_homecafe1.10.09) a další potom z vernisáže 

fotografické soutěže Knihovna mého srdce (http://velebny.rajce.net/vernisazvknihovne6.10.09). 

     Radka Ketnerová vložila do kolébky radost z úspěchu v literárních soutěžích. V soutěži 

Literární Šumava byla třetí, v soutěži Literární Strakonice druhá. Zlepšuje se! I Milan Čechura se 

rozepsal… 
 

 

 
* PLZEŇŠTÍ AUTOŘI BESEDOVALI V DOMAŽLICÍCH. 

 

     Od MILANA ČECHURY: Domažlice sú pěkné městečko aneb Plzeňští spisovatelé mezi 

Chody: Že Domažlice sú pěkné městečko, je určitě pravda, o tom nemůže být pochyb, ale já to 

nemohu dotvrdit z vlastní zkušenosti, protože z té jeho krásy jsem při poslední návštěvě mnoho 

nezaznamenal. Cesta z  Městské knihovny Boženy Němcové, kde nás její vedoucí srdečně přivítala, 

do Galerie bratří  Špillarů, kde se náš pořad konal, netrvala ani pět minut. 

     Asi vám není doposud jasné, o kom mluvím a o jaký pořad se jedná. Opravdu se nedivím. Když 

se na ty řádky podívám očima nevědoucího čtenáře, nevím také nic. Tak abych to uvedl na pravou 

http://velebny.rajce.idnes.cz/zrezavychvlasu_homecafe1.10.09/
http://velebny.rajce.net/vernisazvknihovne6.10.09
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míru. Z osob se jedná o Hanku Kopáčkovou, Lubomíra Mikiska a mne. Pořad je literární a 

komponovaný, což nevím přesně, co znamená, ale vypadá to pěkně, když je to napsané 

v programu. V podstatě se jedná o to, že Hanka čte ukázky z našich knížek a já do toho občas 

zadrnkám na kytaru některou ze svých písniček. Lubomír nedělá nic, ale zato vypadá ušlechtile, 

takže vylepšuje celkový vizuální dojem, který já svým ksichtem nepochybně kazím. Ale abych z něj 

nedělal úplného nemakačenka. On čeká na diskusi, a když přijde, rozpovídá se tak, že je někdy 

problém ho utnout. 

Tento typ pořadu vymyslel Lubomír Mikisek, nejspíš z toho důvodu, který jsem popsal 

v minulém odstavci. Já, když jsem se dozvěděl rozdělení úkolů, to znamená vše navalit na Hanku, 

s  radostí jsem souhlasil. 

Hanka Kopáčková je vůbec dobrá duše našeho seskupení. Bez ní bychom byli v pytli a náhodně 

přiševší diváci by dozajista prchli, kdyby za stolkem na jevišti spatřili pouze nás dva. Proto jsme 

na ni také hodní a necháme ji, aby o nás pečovala. Nejenom psychicky, to je snad každému jasné 

jak, ale i fyzicky. Aby si to snad někdo špatně nevykládal. Spočívá to v tom, že nám v autě, jímž se 

do místa pořadu přepravujeme, dává papat a bumbat. Přebalovat nás zatím nemusela. Asi se jí to 

líbí, neboť vždycky při zpáteční cestě říká, že dneska tu byla naposled. 

Přesto jsme zažili již několik repríz. Vystupovali jsme v internátech v Plzni, v knihovně 

v Karlových Varech, ve věznici, a teď tedy v Domažlicích. 

Musím říci, že se mi tam osmého října tohoto roku líbilo. Všechno bylo tak akorát. Počasí, 

kafíčko, které nám vedoucí knihovny, paní Mlnáříková, uvařila, cesta z knihovny do galerie a i 

židle, na které jsem seděl. Byla tak akorát měkká. Tak akorát bylo i diváků a všichni byli milí a 

vstřícní, včetně pana místostarosty Domažlic, jenž se přišel též kulturně obohatit. Doufám, že to na 

něm nezanechalo stopy a bude moci svoji funkci vykonávat stejně kvalitně jako předtím. 

Tak akorát četla i Hanka a to nemyslím nijak hanlivě. Ono plynule a s výrazem přečíst ukázky 

z Mikiskových knih Když tančí vážky, Přání a také z mého Rodinčení, to dá pořádnou fušku, zvlášť 

čučíme-li jí do zad, zda to čte správně. A to má tyhle tři tituly už zmáknuté, nikoli však moji novou 

knížku Plzeňský kalendář 2010, který vyšel zcela nedávno. A já, hajzl, jí vybral k přednesu 

kapitolu, kde v jedné části ze zdi strnule trčel sup. Zkuste si to říct a uvidíte. Hanka to zvládla na 

jedničku. A když se ty „tak akorát“ sečetly, troufám si tvrdit, že celek byl docela zdařilý. 

I na dotazy došlo a poté na prodej knih. Zdálo se mi, že byl veskrze úspěšný. Slečna 

z knihkupectví měla radost, my jsme měli radost a vypadalo to, že měly radost i čtenářky (chlapů 

tam tedy moc nebylo), které si k nám přišly pro autogram. 

A díky e-mailu, který jsme dostali druhý den, a v němž nám paní Mlnáříková píše, že ohlasy 

byly velice pozitivní, že se to všem líbilo a že nás rádi uvidí příští rok znovu, mohu se začít na ten 

napřesrok těšit a doufat, že to dopadne stejně dobře jako letos. Anebo ještě o trochu lépe. 

A slibuji, že si ty Domažlice prohlédnu také o trochu lépe. Milan Čechura, spisovatel z Plzně 

(Plzeň, 11. 10. 2009) 
- M. Č. (*1949) píše básně i prózu, žije v Plzni a zde také pracuje jako prodavač dřeva. 

 

 

* 

LISTOVÁNÍ 

VÍTÁME: 
     Na konci října se do knihovny osmělila teprve třináctiletá Helena Matějková, studentka 

Masarykova gymnázia v Plzni. Helena píše verše, ale baví ji prý úplně všechno – i tanec, anebo 

ruční práce. Na ukázku přinesla báseň. V první chvíli nás vyděsila. Znali jsme Španělskou chřipku, 

španělskou vesnici, španělskou botu… Teď známe Španělskou lásku… 

 

 



 3 

Helena Matějková 

 

ŠPANĚLSKÁ LÁSKA 
 

Dělí nás tisíce kilometrů, 

spojují desítky společných chvílí, 

láska překoná i poryvy větrů, 

ale vejpůl ji dělí stovky mílí. 

 

Ty zážitky se nedají vymazat. 

Stále cítím Tvé vroucí doteky, 

vidím Tvůj hluboký pohled. 

Ty snad v paměti zůstanou navěky. 

Však dělí nás tisíce kilometrů, 

bez Tebe už vzpomínky mizí 

a já topím se v mořích slz, 

připadáš mi stále více cizí. 

 

Já ale nechci zapomenout! 

Nechci vymazat Tě ze své paměti! 

Chci dál slyšet Tvůj vlídný hlas, 

chci vidět Tvé upřímné oči, 

chci hladit Tvé něžné ruce, 

chci cítit Tvou sladkou vůni, 

chci chutnat Tvé plné rty. 

Já Tě chci milovat navždy! 

 

* 

OZNÁMENÍ 
 

* SOJKOVY OČI KRÁLE HAVRANA. Nakladatelství Protis vydalo básnickou sbírku Jana 

Sojky Oči krále Havrana. Křest se uskutečnil sice už na jaře, ale do distribuce se kniha dostala až 

na podzim. Je možno ji dostat v knihkupectví Kosmas, případně ji lze objednat přes internet 

(www.kosmas.cz). 

 

Jan Sojka 
 

ÚNOR 
 

zšeřelý vdovec 

se srostlými rty 
 

nezdraví 

neuhýbá 
 

bloudí městem 

se zamrzlýma očima 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 3. listopadu 2009 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, 

o.s. (tel.: 376 312 877, e-mail: hifiklub.klatovy@seznam.cz, www.hifiklub.uhlava.cz) za podpory 

Ministerstva kultury ČR a Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s 

názvem Nezapomenutelný Hamlet. Pocta významnému českému herci Radovanu Lukavskému 

k jeho nedožitým devadesátinám s použitím unikátních zvukových dokumentů. Připravili členové 

Hifiklubu Klatovy. - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Přítomnost, 

Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Aktuální program opery, činohry a baletu Národního 

divadla v Praze, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj. 

 

* Ve středu 4. listopadu 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na křest publikace Kateřiny Sachrové Keltská sinusoida. 

Hudební doprovod Milan Benedikt Karpíšek a Petra Brabcová. 

http://www.kosmas.cz/
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* Ve středu 11. listopadu 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy 

síně KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na křest publikace Milana Čechury Kalendář plzeňský 2010 – 

Pane vrchní, ještě jednou. Autora Milana Čechuru a ilustrátora Vladimíra Líbala uvádějí a hrají 

členové Antidivadla. 
 

* V pátek 13. listopadu 2009 v 19:00 hodin Vás soubor Antidivadlo zve do Divadla Dialog 

(Plzeň, Smetanovy sady 9) na hru Hřbitovní bytí. Vstupné 50,- Kč. 

  

* Ve středu 18. listopadu 2009 v 18:00 hodin zve Kruh přátel knižní kultury své členy do 

Polanovy síně KmP na výroční shromáždění. 

 
    Ve středu 18. listopadu 2009 v 19:00 hodin Vás KPKK zve do Polanovy síně KmP na večer 

s názvem Tu mi nechte, tu mám rád… Oblíbená poezie kruhových interpretů.  
 

* V pátek 20. listopadu 2009 v 19:00 hodin jste zváni do kavárny Symbiosa (Praha 5, J. Plachty 

28) na 69. Večer přiměřených depresí. Vystoupí Táňa Nováková, Marta Francová, Marek 

Velebný, Markéta Irová, Veronika Vojířová a s Aktuálním slovem přijde Saša Gr. Uvádí Zora 

Šimůnková. 
 

* V pátek 20. listopadu 2009 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, 

o.s. zve do klubovny ve Vrchlického sadech na 1. část cyklu s názvem Poznej krásy svého kraje 

aneb Něco z výletů Přátel české historie Klatovy. Navštívenými památkami slovem i obrazem 

provede Ivan Rubáš. 
 

* V pátek 20. listopadu 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. 
Účast prý přislíbili Daniel Mikeš a Prašivina? Vstupné dobrovolné. 

 

* Ve středu 25. listopadu 2009 v 19:00 hodin Vás KPKK zve do Polanovy síně KmP (Plzeň, B. 

Smetany 13) na Literární večer Antidivadla a Milana Čechury.   

 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ KRAJSKÉ KNIHOVNY KARLOVY VARY 2009. Krajská 

knihovna Karlovy Vary v rámci letošního Týdne knihoven vyhlásila III. ročník literární soutěže. 

Soutěž je určena neprofesionálním autorům od 14 let z celé ČR. Lze zaslat původní, dosud 

nepublikovanou prózu o max. rozsahu 5 normostran. Každý autor může přihlásit pouze jediný 

příspěvek. Práce se přijímají v elektronické podobě (v programu Word) prostřednictvím webového 

formuláře na stránkách www.knihovna.kvary.cz. Uzávěrka je 31. prosince 2009. Patronkou 

soutěže je mladá spisovatelka Petra Hůlová. - Debutem Paměť mojí babičce zvítězila v r. 2002 v 

anketě Lidových novin Kniha roku a stejná kniha získala o rok později cenu Magnesia Litera v 

kategorii Objev roku. Její další próza Umělohmotný třípokoj získala v r. 2007 Cenu Jiřího Ortena. 

Hůlová získala také Cenu Josefa Škvoreckého za román Stanice Tajga (2008). Motto soutěže: 

„Svět je plnej tajemství, říká se, různejch osudů, odstíny od špinavý bílý až po černou z teček 

modrá, žlutá, červená. Barvy, ze kterejch se složej všechny ostatní. I lidi jsou z několika základních 

kamenů. Jeden každej člověk složenej jako dům. Cihla vedle cihly a nad nima další, položený přes 

spáry tak, aby to drželo. Časem jsou zevnitř viditelný vlhký žlutý mapy a zvenku pak spáry 

táhnoucí se odshora dolů, podobný bleskům, rozvětvený po letech chátrání.“  (z románu Přes 

http://www.knihovna.kvary.cz/
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matný sklo).] – Práce bude hodnotit odborná porota. 10 nejlepších povídek bude otištěno ve 

sborníku. Pět nejlepších autorů odměněno knihou s podpisem Petry Hůlové. Z nich sama 

spisovatelka vybere hlavního vítěze. Takto vybraný autor a vítěz čtenářského hlasování obdrží 

knižní ceny od partnera soutěže knihkupectví Pavel Dobrovský BETA s. r. o. Partnerem soutěže je 

také firma Mercedes - Benz, S. & W. Automobily s. r. o. Čtenářské hlasování bude probíhat na 

webu po celý měsíc leden. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v únoru 2010. Více informací na 

http://www.knihovna.kvary.cz/cs/pro-media. 

 

* O ČESKOU BÁSEŇ ROKU 2010. Literární sdružení Vzdorospolek a Východočeské středisko 

Obce spisovatelů vyhlásily VII. ročník soutěže O českou báseň roku 2010. Cílem pořadatelů je 

přiblížit poezii co největšímu počtu čtenářů, a to prostřednictvím ročenek, které jsou oživeny 

soutěží. Soutěž je určena všem básníkům, tedy amatérům i profesionálům, a bude hodnocena ve 

věkových kategoriích do 30 a nad 30 let. Původní, dosud nikde nepublikované práce se 

shromažďují průběžně po celý rok. Uzávěrka je 31. ledna 2010. Adresa: elektronicky na: 

vzdorospolek@centrum.cz (předmět Stříbrná bula), případně strojopis v jednom vyhotovení poštou 

na: Literární sdružení Vzdorospolek, Lovčice 9, pošta Čáslav 286 01 (heslo Stříbrná bula). Jeden 

autor může do každého ročníku zaslat max. 4 díla. Uveďte jméno a příjmení, rok narození, adresu 

a telefon. Výsledky budou vyhlášeny 27. 11. 2010 v Evropském spolkovém domě v Pardubicích. 

Podrobněji na http://vzdorospolek.wz.cz.  

 

* 

DEN POEZIE 

 
* DEN POEZIE K VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA HYNKA MÁCHY. Jedenáctý ročník se 

bude slavit od 9. do 23. listopadu 2009 nejméně v 37 městech a vesnicích po celé České 

republice, tzn. na těchto místech: Blansko, Brno, České Budějovice, Dobruška, Dobříš, Havlíčkův 

Brod, Hradec Králové, Cheb, Chodov, Chrudim, Jablonec nad Jizerou, Jesenice u Rakovníka, 

Jičín, Kamenice nad Lipou, Karlovy Vary, Kroměříž, Liberec, Mladá Boleslav, Náchod, Nová 

Včelnice, Nové Město nad Metují, Ostrava, Plzeň, Praha, Prachatice, Prostějov, Sedlčany, Slaný, 

Strážov, Třeboň, Tvrdonice, Uherské Hradiště, Ústní nad Labem, Vlachovo Březí, Vsetín, 

Znojmo a Žatec. (Zapojených měst je opět o něco méně…) Akce, jejímž ústředním heslem je letos 

„Virtuální svět“, oslavuje roli poezie v našem životě a v české kulturní tradici. Koná se vždy v 

listopadu, přesněji kolem 16. listopadu, na který připadá výročí narození Karla Hynka Máchy 

(*1810 - †1836). Program tvoří veřejná čtení, happeningy, výstavy, hudební a divadelní 

představení, konané v klubech, knihovnách, ve školách, v kinech, kavárnách, ale i v méně 

tradičních prostorách... Podrobný program a další zajímavosti kolem Dne poezie 2009 naleznete na 

http://www.denpoezie.cz. Organizátoři pevně věří, že si najdete cestu na některou z akcí – ať už 

jako posluchači, nebo jako aktivní účastníci.  
 

PROGRAM V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH: 
 

CHEB 
Pořádá Městská knihovna Cheb (Obrněné brigády 18): 

 
Po celou dobu festivalu: Poezie v knihovně. 

Každý z návštěvníků knihovny dostane záložku do knihy s básní. Knihovna bude vyzdobena 

básněmi. Děti v dětském oddělení budou skládat básničky na slova vytažená z klobouku, 

která se váží k letošnímu tématu. 

 
Čtvrtek  19. 11. 2009 v 18:30 hodin: Poezie nejen pro nevidomé. 

Dvě CD básní křtí Alena Vávrová..  

http://www.spisovatelevc.cz/
http://www.spisovatelevc.cz/
mailto:vzdorospolek@centrum.cz
http://vzdorospolek.wz.cz/
http://www.denpoezie.cz/
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CHODOV 
Pořádá Městská knihovna Chodov (Staroměstská 55): 

 

Po celou dobu festivalu: Básnická záložka. 

Každý z návštěvníků knihovny dostane záložku do knihy. 

 

Po celou dobu festivalu: (Ne)konečná básnička. 

Spolupráce čtenářů všech oddělení při psaní básně (každý čtenář napíše verš navazující na 

předešlé).  

 

Po celou dobu festivalu: Výstava knih o poezii a internetu. 

Ve všech odděleních MK Chodov. 

 

Čtvrtek 12. 11. 2009 v 17:00 hodin: Básnický dýchánek. 

V podkroví knihovny posezení s básničkami Jiřího Žáčka (přednášejí děti) a se svařeným 

vínkem. 

 
KARLOVY VARY 
Pořádá Krajská knihovna Karlovy Vary: A - klub (Závodní 378/84): 

 

Sobota 21. 11. 2009 v 15:00 – 19:00 hodin: „Básníci“ představují „své“ „básníky“ aneb 

Den poezie 2009. Každý z přítomných představí kratší program ze života a díla svého 

oblíbence, autora, který jej nejvíce ovlivnil, k jehož dílu se stále dokola vrací, jednak pro 

inspiraci, jednak z potřeby opět vnímat krásu verše a pocitů. Jména představovaných básníků 

budou držena v přísném utajení, ozřejmí se až v reálném čase, aby bylo také nějaké 

překvapení… Následná doplňující diskuze nad sděleným, a pokud bude odvaha, četba 

vlastní autorské poezie. V průběhu podvečera bude mluvené slovo prokládáno vstupy 

hudebníků, kteří zahrají k tanci i poslechu. 

 
PLZEŇ 
Pořádají Ason-klub, o. s. a Knihovna města Plzně, p. o. (B. Smetany 13): 

 

Po celou dobu festivalu: Básně do dlaně. 

Rozdávání básní od autorů Ason-klubu a dalších regionálních tvůrců (na barevných lístcích 

„do dlaně“) čtenářům a návštěvníkům knihoven Knihovny města Plzně, p. o. 

(www.knihovna.plzen.eu) a rovněž návštěvníkům Home Cafe (Zbrojnická 4) a Kulturní 

kavárny Jabloň (Krátká 2). V některých knihovnách navíc výstava poezie Virtuální svět.    

 

Čtvrtek 12. 11. 2008 v 19:00 hodin: Virtuální svět.  

V Home Cafe (Zbrojnická 4) večer poezie (i prózy) autorů Ason-klubu. Účinkují regionální 

autoři: Radka Ketnerová, Karolína Frühbauerová, možná Marek Velebný a další. Uvádí 

Helena Šlesingerová. 

 
STRÁŽOV 
Pořádá Místní knihovna Strážov 280:  

 

Po celou dobu festivalu: Poezie v knihovně.  

Výzdoba knihovny básněmi.  

 

http://www.knihovna.plzen.eu/
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* 
KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 

 
* OTEVŘENÉ TVŮRČÍ SETKÁNÍ (NEJEN) LITERÁTŮ V PŘÍCHOVICÍCH. 

 
     Od ROMANA SZPUKA: Milí básníci, výtvarníci i hudebníci, zveme vás na jubilejní 26. 

ročník otevřeného tvůrčího setkání, které pořádá Skupina XXVI na římskokatolické faře 

v Příchovicích v Jizerských horách od pátku 27. 11. do neděle 29. 11. 2009. 
     I letos nás čeká čtení již v pátek od 19 hod. v staro-katolickém chrámu v Desné. Kdo dorazí do 
Příchovic na faru v pátek o něco dříve, může se společně s námi vydat do Desné pěšky. Vycházet 
budeme po 18. hod. Existuje i výhodné spojení autobusem z Prahy: Praha - Černý Most, odj. 
15:20 resp. 17:00, Desná příj. 17:17 resp. 18:52 hod. U druhého autobusu na vás počkáme. V 
případě problémů volejte na mobil: 777 135 776. 
     Hlavní program plánujeme na sobotu večer od 19:00 hodin na faře v Příchovicích. Můžete se 

představit se svými básněmi či kratšími prózami. Průběh večera a přilehlé noci je improvizovaný. 
Na každého připadá pět až deset minut, záleží na počtu účinkujících. Slovo doprovodí hudebníci, 
na stěnách společenského sálu či na dřevěných stolech je možnost instalovat improvizovanou 
výstavku. Setkání je otevřené, přijet a účinkovat může KDOKOLIV. Příchovice se nacházejí na 
pomezí Krkonoš a Jizerských hor, zhruba 4 km nad Tanvaldem, či 2 km nad Kořenovem - 
motorestem, který leží na silnici z Desné do Harrachova. Nocleh je zajištěn na vytápěných půdách 
na molitanových matracích ve vlastních spacácích, pro choulostivější pak i v pokojích na 
palandách. (Sprchy, WC, v místě jsou v provozu koloniál, hřbitov i hospody). I o stravu bude 
postaráno. V prostorách fary je zakázáno kouřit. Přezůvky s sebou. 
     Za Skupinu XXVI vás srdečně zve Roman Szpuk (1. máje 268, 385 01 Vimperk, e-mail: 
roman.szpuk@seznam.cz. Informace a fotografie z předchozích ročníků na http://xxvi.layne.cz, 
informace o příchovické faře na http://krizovatka.signaly.cz. Tuto pozvánku můžete předat i dalším 
ze svého okolí, kteří by měli zájem přijet. 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 
 

* JANA TICHÁ: Pánům Milanovi Šedivému a Vojtěchu Němcovi: 
     Po prolistování šedých plžích knížek čísel 7/8 a 9 jeden malý čerstvý plžík, který teprve nedávno 
vystrčil svou plží hlavičku, pofoukal své přišlápnuté tykadélko, stáhl se zpět do své růžové plží ulity 
a plakal a plakal. „Mea maxima culpa,“ bědoval. 
     Proč já jsem se pletla do ctižádostivého, řevnivého světa mužů, kde každý muž, jsa literát, je 
filantrop. Jsou-li shovívaví k představě píšící ženy, tedy jen, pokud její hedvábná ručka drží  
nanejvýš dopisní papír končící slovy „…stále tě miluji, poklade, a moc mi chybíš…Tvá“ …skřípe 
pero po papíru. 
     Jsem slečna Jana a připadám si jako Jana z Arcu, do které se muži též nejprve verbálně 
strefovali, než jí ostříhali vlasy a potom uťali celou hlavu. 
     Panu Šedivému i panu Němcovi bych ráda řekla, že já přece nejsem, nikdy jsem nebyla, ani 
jsem netoužila být odbornice na kritiku – byla jsem a budu vždy jen čtenářka. Vy píšete, já čtu a 
tak to má být, aby byl ne jeden, ale deset, sto, tisíc, sto tisíc čtenářů a sláva spisovatelova mohla 
stoupat až ke hvězdám. Po čtenářovi se může chtít, aby se nad čtením usmíval, nebo plakal, aby 
žasl, klel, zaklínal se, nadával, aby knihu zahodil do kouta a druhý den zvedl a urovnal, aby měl 
názor, odnesl knihu do antíku, ale u všech všudy, proč by jeho názor na knihu musel být odborný? 
     Ne, pane Šedivý, odbornou stať bych si nedovolila napsat, ale přesto znovu a znovu musím 
zarputile trvat na tom (ačkoliv mám zaťaté pěstičky a slzy mi tečou z očí), že se mi líbí jen lahodné 
verše, které plynou jako krásná melodie, jako zurčící potůček, nebo jsou hebké jako voňavý mech, 
hřejí jako slunce, nebo mi usedají na duši jako bílý sníh na unavený strom. Verše, jejichž rýmy bijí 
v rytmu mého srdce. 

mailto:roman.szpuk@quick.cz
http://xxvi.layne.cz/
http://krizovatka.signaly.cz/
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     Poslouchejte: …„Mne osud do kolébky tvrdé dal, pak na kazajku záplatu mi přišil, pláč novým 
jenom pláčem tišil, a jenom zkrátka mne vždy spořádal…“ bylo by vůbec možné zvolit dojímavější 
slova, chci-li stručně říci, že se se mnou život nematlá? 
     Není mně moc let, ale už je dost lidí, kteří mě stačili zklamat – verše nikoliv. 
     Co je zlého na tom, že se mi moderna v umění, v literatuře, v hudbě a v mnohém dalším nelíbí? 
Musí se mi snad také líbit potetované krky, cvočky pod obočím a kamarádi volové, kteří za každým 
slovem plivnou na zem? Nedávno jsem sledovala pořad o jednom slavném malíři, který tvrdošíjně 
odmítal nový styl i v době žlutých a zelených trojúhelníků, jeho postavy nemají obdélníkové hlavy a 
oči pod krkem, ale krásná těla a obličeje s očima nad kořenem nosu, a přesto sklízejí obdiv celých 
generací. Já s Vámi souhlasím, pane Šedivý. Hospodine, pomiluj ny zní jako chorál a voní 
kadidlem a slova „Svatý Václave, vévodo České země, nedej zahynouti nám, ni budoucím“ si 
říkám před spaním. 
     Ale pokud jde o volný  verš, možná tady byl už v dobách lovců mamutů, kdy homo erectus znal 
jen skřeky, a přesto se snažil u ohně zaskřehotat jakýsi epos o své šikovnosti na lovu. Volný verš 
byl přece používán i při Caligulových pověstných mejdanech, i císař Nero se považoval za 
básníka,  Ilias a Odyssea jsou též psány volným veršem a co Indiáni? Přední mužové kmenů též 
vyzpívávali u ohňů celé ságy o svých loveckých a válečnických úspěších. 
     Volný verš prostě není žádná literární fuška a zvládne ho každý, kdo má potřebu psát poezii. 
Rýmované verše ctím jako umění tvořit, ne jako schopnost psát. Nevyhýbám se žádnému druhu 
poezie, ale klasika je pro mě absolutn. Z ní kromě české slovanská tvorba – dejme tomu Puškin, 
Lermontov, nebo Někrasov v originále. Co k tomu říci? 
     A trošku jste mi teď nahrál na smeč – také mou knihovnu zdobí poezie, a i kdybych neměla ani 
na chleba, do antikvariátu bych ji nikdy nedala. Sorry. 
     Pan Vojtěch Němec, zdá se, neskousl střevobouři. Budiž, a kdo je bez hříchu, ať hází kamením. 
A přitom já jsem jako dítě vždycky plakala při představě, jak bláznivý don Quijote, který mně 
připadal jako můj dědeček, marně bojuje s větrnými mlýny. Často mám v hlavě mozkobouři a 
doma slovník cizích slov, ale přece byste nechtěl, abych louskala českou stať se slovníkem cizích 
slov v ruce? A pana Novotného si bezvýhradně vážím. 
     Pláču, pláču sůl, mám už vláhy půl – vy jste pánové vůbec nepostřehli obyčejnou všímavost 
mého čtenářství. Žiju pořád v člověčí normě, a i když polistopadové kolo převratů a balíčků 
vyorává do našich životů pěkně hlubokou brázdu, nenechala jsem se naangažovat za clowna 
v době, která především žádá, aby člověk potlačil své bytostní „já“a choval se jako kašpar. 
     Možná Vás, Vojtěchu, teď překvapím. Ano, četla jsem stati Františka Xavera Šaldy, četla jsem i 
o jeho životě a jako žena jsem se snažila též pochopit jeho zvláštní citovou náklonnost k paní 
Růženě Jesenské. Mýlíte se, jestliže si myslíte, že odmítám všechno, co je nějak nové, jenom 
nedokážu bezvýhradně přijmout všechno, co degraduje talent a um, anebo je dokonce tak ošklivé, 
že se mi chce zvracet, nebo uvažuji o sebevraždě, místo abych byla povznesena. Vy byste se přece 
také nezabydlel v křivém baráku, který hrozí zřícením, i když je působivě načančaný a postavený 
podle nejnovějších technologií – nebo ano? Pokud by dejme tomu časem mělo následovat mediální 
zviditelnění a sláva? 
     Chachá – kdo zapomněl na legraci, nepřežije bez ztráty své duše a své identity. 
     Chachá – fascinují mě věčné variace na téma „císařovy nové šaty“ v životě, v umění, v hudbě, 
literatuře, politice, ve všem. Když se předstírá, že císař má nové šaty, tak prostě nové šaty císař 
má, a kdokoliv by řekl, že císař je nahý, musí být okamžitě umlčen jako trouba, který se nehodí pro 
svůj úřad. 
     Chachá – zase už napsala o něčem, čemu nerozumí, Vaše Jana Tichá (Plzeň, 22. 10. 2009) 

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

v Plzni.  

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 11. 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, mobil (SMS): 721 281 635, e-mail: asonklub@plzen.eu 


