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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. Ročník 
XVIII, 2009, letos Listy č. 12 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 151) z 30. 11. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 12/2009 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Přestala jsem věřit v Santu, 
když mě maminka vzala do obchodního domu 

a on mě požádal o autogram. 
  

(Shirley Temple) 
 

* 
BYLO NEBYLO 

 
     Zatímco zbytku světa Ježíšek naděluje na konci prosince, plzeňští milovníci literárních večerů 
dostávají velkou nadílku většinou už v listopadu. To se doslova roztrhne pytel! Připomínají se Dny 
poezie (9. – 23. 11.), uděluje se Cena Bohumila Polana (20. 11.)… Letos jsme navíc oslavili životní 
jubileum Milana Čechury a uvítali řadu nových knížek. V Západočeském muzeu za přísného 
bezpečnostního opatření například sbírku Láskyplných povídek Idy Sebastiani - ministryně 
spravedlnosti Daniely Kovářové (10. 11.). V  Galerii U Svaté Anny knížku „humorně-poetických 
příběhů o US Army, českých gulazích, diplomatech, studentských láskách, tajných službách, 
atomových expertech a sametové revoluci“ s názvem Sametová flétna od autora Jiřího Šmuclera (13. 
11.). V rámci pravidelného bluesového a lyrického měsíčníku Kratochvíle v Jabloni vesele proběhl 
„exkluzivní poetický večírek“ Prašivá párty a prašivý Mikeš (20. 11.)… A Marek Velebný byl skoro 
u všeho a psal a fotil a fotil…  
 
     30. ŘÍJEN Z POHLEDU ZA FOTOGRAFICKÝM HLEDÁČKEM. Pátek 30. října měl být 
nabitý akcemi. Stihl jsem jich víc, nebo alespoň z každé část. Byl jsem od Honzy Sojky pozván na 
Literární večer Antidivadla. Po jeho poezii a premiérovém čtení Davida Brabce přišla Tereza 
Boučková jako hlavní host večera.  Ačkoli byla nachlazená, její čtení z knihy Rok kohouta bylo velmi 
příjemné. Antidivadelníci byli v bílém, což nebylo úplně nejlepší pro focení. Viz  
http://velebny.rajce.idnes.cz/antidivadlosterezoubouckovou30.10.09. 
      
     V plzeňském Zach´s pubu byl ve stejnou dobu Irský večer k Halloweenu ve spolupráci 
s knihovnou. Duchařské historky četla Pavla Sovová. Irská hospůdka praskala ve švech. Spousta 

http://velebny.rajce.idnes.cz/antidivadlosterezoubouckovou30.10.09
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mladých holek. Tlačil jsem se na schůdcích od chodby, abych se přiblížil k malému pódiu a vyfotil 
Pavlu Sovovou, i když jen ze strany. Foto: http://velebny.rajce.idnes.cz/haloweenuzacha30.10.09/. 
  
     V další části večera byla v Jabloni Kratochvíle. Na fotkách jsem zachytil oblíbenou kapelu Honzy 
Máchy Stoptime trio se zpěvačkou Martou Janečkovou, hudebního hosta Michala Sedláčka,  
symbolický křest malé knížky Jirky Ulricha a vystoupení Dana Mikeše. S Jirkou i Danem společně 
vystoupila Radka Prokopová. Foto na: http://velebny.rajce.idnes.cz/Kratochvile30.10.2009. (Plzeň, 
1. 11. 2009) 
 
     EXHIBICE NA JIŽŇÁKU. Čtvrtek 5. listopadu - večer „slam poetry“. Vedle o. s. Johan akci 

pořádala Liga otevřených mužů, Soutěžní klání moderoval ředitel LOM PhDr. Martin Jára. Šest 

mužů a jedna žena se utkali ve dvou kolech na téma: „Muži, chlapi, kluci – jak se (je) vidíme, jací 

jsme (jsou) muži ?“ Účastníci: Jakub Foll, Booczech, nejhodnější Michal (M. Vybíral z LOM), 

Masha, Jan Paur, Daniel Mikeš a premiérově David Hynčík, který s trochou trémy mile překvapil a 

získal druhé místo. Studentské (převážně dívčí) publikum nadšeně aplaudovalo a povzbuzovalo 

jednotlivé soutěžící. Vítězem se stal Jakub Foll, druhý byl MUDr. David Hynčík, třetí Masha a čtvrtý 

Booczech. Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/slam_man_5.11.09. (Plzeň, 10. 11. 2009) 
 
     KALENDÁŘ PLZEŇSKÝ 2010 ANEB ČECHURA LÍBAL ANTIDIVADLO. Polanova síň 

11. 11. 2009 v 19:00 hodin. Nejít na Milana Čechuru s Antidivadlem? To snad ani nejde. Přišel jsem 

brzo, jsa zahřán svatomartinským svařákem, a pobesedoval s performery již v zákulisí. Vyplatilo se, 

před začátkem zůstalo v Polance již jen pár volných míst, které bych spočetl na prstech ruky. Po 

oficiálním zahájení paní Horákovou byl již večer v rukou kluků z Antidivadla. Honza Sojka začal 

v cimrmanovském duchu a ukazoval fotografie malého Milana Čechury. V klotových rukávech, které 

Sojkovi pomáhal navléci jeho kolega, jehož Honza oslovoval: „Pane Brabče,“ uváděl na pravou 

míru hříchy mládí Milana Čechury. Jak se Milan dostal k hudbě a psaní? Prý: „Chtěl hrát tenis, ale 

neměl síť, chtěl hrát šachy, ale neměl rozum, tak hrál fotbal,“  řekl  Jan Sojka.  I fotbalová kariéra 

Milana Čechury, oproti úspěchům gólmana Sojky, byla krátká. Honza pózoval s plakátem Milanova 

oblíbeného klubu Bayern Mnichov. Jeho fotbalová kariéra byla ukončena památnou větou: „Už Vám 

na to nemám náladu.“ A tak se dal Milan na hudbu. Podle Honzy Sojky byl prý Milanovým 

hudebním vzorem Charles Aznavour. Při pohledu na Aznavourův portrét z obalu gramofonové desky 

nám nezbylo než obdivně vydechnout. „Ach ten Aznavour, to je celý Čechura!“ Milan se stal 

slavným paradoxně již díky Rudému právu, které prý otisklo jeho stať s názvem: „12 důvodů proč by 

měl Charles Aznavour trénovat Bayern Mnichov,“ hustil do nás Honza Sojka. Po malém hudebním 

předělu Davida Brabce, který zahrál hit z divadelní hry „Hřbitovní bytí“, slovy asi nějak jako 

…Koukáš, když jsi tuhej, že tvý ženský za půl roku má v posteli druhej… Vedle Milana Čechury seděl 

ještě ilustrátor Kalendáře plzeňského – Vladimír Líbal. Ten se dal nejdříve s Milanem do řeči. Milan 

odpovídal, jak to bylo se psaním Kalendáře. Měl na to asi půl roku, a to ještě měsíc z toho zjišťoval, 

zda je to pravda. Nebyl si jist, zda žádost o napsání Kalendáře na rok 2010 není vtipem redakční 

rady. Nebyl. Tak se do toho Milan pustil a řekl o tom: „Psal jsem to s chutí.“ Ne, to není reklamní 

slogan nejmenovaného potravinářského výrobce, to je jen Milanův pocit. Pro část povídek nepoužil 

inspirace plzeňských lidiček, něco si i jako správný spisovatel také vymyslel a fabuloval. Milan se 

chopil kytary a spustil písničku s refrénem: „V tom našem City,“ kterou samozřejmě složil k tomuto 

večeru. Večer křtu Kalendáře plzeňského pokračoval, jak už to bývá, čtením autora z křtěné knížky. 

Milan četl povídku V Podlesí. Jednalo se tam vtipně o GPS (vyslovovanou jako „Píčeska“). Po čtení 

se do Milana hned pustili moderátoři Sojka s Brabcem s dvanácti otázkami symbolizujícími dvanáct 

měsíčků -  měsíců v roce. Začali otázkou: „Milane, káva nebo čaj?“ Odpověděl jsem si pod vousy: 

Milan – pivo. A Milan opravdu řekl: pivo. Jedna z dalších otázek byla na jeho oblíbenou knihu. 

Odpověď: Pan Kaplan má třídu rád. Když kluci vystříleli dvanáct otázek, Milan přečetl ještě povídku 

U Kohoutů. Poznamenal jsem si ještě dva citáty: „Není důležité vyhrát, ale nasrat toho, kdo tě 

porazil,“ nebo „Život je jak toaletní papír – úplně na hovno,“ který docela chápu. Jak je vidět, večer 

to byl veselý a vtipný. Jinak by to s Milanem Čechurou a Antidivadelníky ani být nemohlo. 

http://velebny.rajce.idnes.cz/haloweenuzacha30.10.09/
http://velebny.rajce.idnes.cz/Kratochvile30.10.2009.
http://velebny.rajce.idnes.cz/slam_man_5.11.09
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Následoval přípitek,  podepisování a malý raut ve staročeském chuťovém duchu, kdy člověk mohl 

potkat např. pana Gardavského, kreslíře Vhrsti, novináře Jana Jelínka, Mgr. Martina Baxu 

z kulturní komise a další osobnosti. Jak už jsem napsal, večer to byl veselý, v milé společnosti. Psal 

jsem to doufám vtipně, snad se na to bude tak nahlížet. Jinak o Kalendáři jako takovém psal 

podrobně v kultuře pan Gardavský. 
     Fotky na: http://velebny.rajce.idnes.cz/kalendarplzensky_11.11.09. (Plzeň, 18. 11. 2009) 
 
     Večer palestinské poezie – viz http://velebny.rajce.idnes.cz/vecerpalestinskepoezie19.11.09. 
 
     Večer přiměřených depresí – viz http://velebny.rajce.idnes.cz/vecerprimerenychdepresi20.11.09. 
 
     Prašivé Kratochvíle – viz http://velebny.rajce.idnes.cz/kratochvile20.11.2009. 
      
     Večer Antidivadla a Čechury – viz http://velebny.rajce.net/milancechurasantidivadlem_25.11.09. 
 
     Dopisy k němu. Večer Irenky Velichové a Matheje Thomky ve stylové kavárně Home Cafe s 
hudebními hosty: Janem Máchou a skupinou „Duo my tři“ (Marta Janečková a Petr Soukup). Fotky: 
http://velebny.rajce.idnes.cz/dopisyknemuvhomecafe_27.11.09. 
 
     Literární dílna s Mathejem Thomkou v Jabloni (mikropovídky, triolet, rýmové řady) – fotky 
na: http://velebny.rajce.idnes.cz/literarnidilnamathejethomkyplzen_28.11.09. 

 

 
 

* DNY POEZIE – VIRTUÁLNÍ SVĚT. Letošní festival Dny poezie k poctě básníka Karla Hynka 
Máchy jsem se podobně jako vloni rozhodli připomenout literárním večerem. Tentokrát ovšem ne 
v Polanově síni, ale v Home Cafe. Ve čtvrtek 12. listopadu jsme si poprvé vyzkoušeli autorské čtení 
v pasáži a divákům snad ani nevadilo, že na tom našem „večeru poezie“ nějak moc převládá próza. 
Ostatně nejen básníci měli zábrany – nikdo prý nemá v šuplíku texty na téma „Virtuální svět“! A 
přece byl pořad virtuální, do posledního okamžiku neskutečný... S Ivem Fenclem, Milanem 
Čechurou, Karolínou Frühbauerovou, Erikou Měšťanovou, Markem Velebným a Leou 
Schröpferovou…  
 

     Od MARKA VELEBNÉHO: 
     Foto na http://velebny.rajce.idnes.cz/virtualnipoezievhomecafe_12.11.09. 
 

     Od LEY SCHRÖPFEROVÉ: Virtuální svět: 
Častokrát slyším lidi říkat, že by raději žili ve světě plném magie a roztodivných stvoření. Já jsem si 
takový svět stvořila a nemá v sobě žádné zvláštní kouzlo. Jistě, jenom se hemží mytologickými 
příšerkami a stále je tam možnost zažít si nějaké to dobrodružství, ale celé kouzlo je vlastně pouze a 
jen v docela obyčejném lidském životě. 
     Proč žít tam? Proč ne tady? Stává se, že se čtenář do své oblíbené knižní postavy zamiluje a ze 
všeho nejvíc si přeje, aby se s ní mohl setkat v reálném světě. Už si vůbec neuvědomí, že autor či 
autorka čerpají z docela obyčejných lidských charakterů. Po světě běhá plno drsných frajerů, 
něžných princů a chrabrých válečníků, stačí jen pozorně hledat. Stejně tak můžeme i u obyčejných 
lidí pozorovat znaky fantasy ras… elfskou krásu, rozježené trpasličí vousy nebo třeba nápadně velké 
špičáky. Tím ovšem nechci tvrdit, že v existenci takových stvoření nevěřím, jen tím poukazuji na 
skutečnost, že právě takoví lidé mezi námi žijí. Například nedávno jsem dočetla ságu Stmívání od 
Stephenie Meyerové a musím říci, že najít chlapce s příliš ochranitelskými sklony, velice opatrného, 
co to umí s autem a uhrane vás očima, není nijak složité. 
     Když jsem měla možnost setkat se se spisovatelkou Petrou Alraune Neomillnerovou, která měla 
v rámci Festivalu fantazie 2009 besedu, mimo jiné prozradila, že se jí čtenáři často ptají na adresu 
jejích postav.  

http://velebny.rajce.idnes.cz/kalendarplzensky_11.11.09
http://velebny.rajce.net/milancechurasantidivadlem_25.11.09
http://velebny.rajce.idnes.cz/dopisyknemuvhomecafe_27.11.09/
http://velebny.rajce.idnes.cz/literarnidilnamathejethomkyplzen_28.11.09/
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     Chcete mít doma psychopata? Po světě jich běhá plno! Potřebujete k životu boj? Vezměte kostým 
a jeďte na dřevárnu, nebo vyražte na paintball či airsoft. Chcete být nezávislou bojovnicí? To přece 
není problém změnit svůj svět k lepšímu. 
     Vytvořila jsem si svou imaginární zemi (a několik fiktivních městeček), ale žít bych v ní nechtěla. 
Jistě, realita je krutá, ale tenhle svět, kde zakrněl středověk, je na přežití ještě daleko horší. Magie 
vás nezbaví všech problémů, a když ji budete užívat nedobře, pohltí vás. A krom toho… 
v imaginárním světě vás zabijou mnohem rychleji a snáze než v naší krásné malé republice. 
     Jak se tvoří fantasy svět? Možná vás teď budu šokovat, ale když autor začne vytvářet svůj vlastní 
svět (a je úplně jedno, jak moc je nereálný), stane se jeho prokletím. Kdo mne zná, ten ví, že mé 
postavy nejsou šablonovité, schematické. Každá má své světlé i slabé stránky, a dokonce i hrdina se 
může  v rozhodující chvíli zachovat jako zbabělec. Má práce je založena na psychologii, která se 
nedá nikde vyčíst. Čerpá z životních zkušeností a určitě byste v knižních charakterech poznali své 
přátele či příbuzné.  
     Vytvořit si imaginární svět s sebou nese i velké riziko… Autor musí mít vždy na paměti, že nesmí 
ztratit kontakt s realitou. Nejednomu spisovateli se stalo, že se stal později obětí schizofrenie, depresí 
nebo paranoi. Dovoluji si vám, začínajícím autorům, dát jednu velmi cennou radu: Váš život je příliš 

cenný na to, abyste ho zanechali ve virtuální realitě! 
      Moji hrdinové se potýkají se stejnými situacemi jako naprosto obyčejní lidé. Snaží se získat si 
přízeň rodiny, hledají zaměstnání, touží po lásce. Nemají lehký osud, ale kdyby byly postavy bez 
vroubků, neexistoval by děj. Se svými starostmi se musí vždy vypořádat sami, a kdo čte skutečně 
pozorně, dokáže objevit i skryté rady, které jsou možná určeny právě jemu.  
     Superhrdinové? Proč jím nejsem? Přiznejme si upřímně, že každý z nás alespoň jednou v životě 
zatoužil po nadpřirozených schopnostech. Stal se vám trapas, chtěli jste zmizet. Partner vám něco 
tajil, rádi byste znali jeho myšlenky. Měli jste skvělou náladu a toužili jste létat. Jenže každá 
nadpřirozená schopnost s sebou přináší hlavně spoustu potíží. Zapomeňte, čím vás krmí tvůrci 
seriálů. Kdo má zvláštní nadání, musí se ho nejdříve naučit ovládat, a to znamená léta cviku. První 
akce se nikdy nevydaří, jeho soupeř bude možná silnější, než sám hrdina tuší, a může to klidně 
skončit tragicky. A co je na tom to nejhorší… mimořádné schopnosti jsou spíše přítěží než výhodou. 
Dejme tomu, že máte schopnost prohlédnout oblečení, to je velice užitečné pro policisty a celníky, 
také pro ochranky obchodů. Ale co když zahlédnete něco, co jste třeba nikdy v životě vidět nechtěli? 
Hrdina je navždy poznamenán. Jedinci se schopností létat budou zcela jistě pokutováni za obecné 
ohrožení, až zkříží cestu letadlu. Velký silák se opije a způsobí rvačku, při které někoho zraní. A co 
potom, když zákony platí pro všechny? Zapomeňte na to, že hrdinové jsou dokonalí, to ani zdaleka 
ne. Co třeba ochránce sadista? Co supermuž se zálibou v ženách? Není to nemožné. Stinné stránky 
superhrdinů skvěle vystihly filmy Watchmen a Hancock. 
     Mladý hrdina nemá moc času na záchranu světa. Ve škole mu neomluví absence, zaměstnavatel 
ho klidně vyhodí bez odstupného a stařečci a stařenky už na hrdinské činy nemají náladu. Nebo už 
jste snad viděli například maskovaného mstitele v důchodu? Většina hrdinů se ho dokonce ani 
nedožije. 
     Jak se tvoří příběh? Na závěr vám chci popsat, jak někteří autoři mohou také vytvářet příběhy. 
Není to žádné metoda, spíš bych ji zařadila do kategorie „darů“. Říkám tomu automatické psaní, 
protože princip je velice podobný. Původní význam musíme hledat u spiritistů. Médium na duchařské 
seanci dostalo před sebe tužku a papír. Duch na vyzvání pak začal pomocí něj předávat poselství. 
Médium bylo buď v transu a duše zemřelého do něho vstoupila, nebo slyšelo v hlavě hlas, který ho 
nabádal, co má psát. A právě o tom je automatické psaní.  
     Příběh se může začít odvíjet jako sen nebo třeba za bílého dne. Nejprve vás přepadne nápad a je 
úplně jedno, jestli ve chvíli, kdy přecházíte ulici, při obědě nebo třeba na přednášce. Pokud hlavou 
proběhne pouhá myšlenka, je to ještě v pořádku, mnohem horší však je, když máte něco jako vizuální 
halucinace – vidíte lidi, slyšíte hlasy, před očima se vám mění prostředí. Okolostojící lidé mohou 
zachytit netečný pohled, pootevřená ústa nebo zmatené chování. Pak je ovšem nutné dodržet první 
spisovatelské pravidlo – Neztratit kontakt s realitou, zvlášť, stojíte-li zrovna na přechodu pro chodce 
a už vám bliká červená. 
      Musím vás upozornit, že mám občas pocit, že své postavy netvořím já, ony si totiž žijou svým 
vlastním životem. Při jejich tvoření se mi v hlavě odvíjí pomyslný film, záběr po záběru. Vypadá to, 
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jako kdyby mi cosi sdělovaly, jako kdyby to byly ony, kdo touží všem vyprávět své osudy. Někdy 
všechno přichází ve snech a já jsem buď hlavním protagonistou, nebo nezávislým pozorovatelem. 
Důležité na tom všem však je, že díky tomuto způsobu tvoření je překvapen i sám autor, protože 
scény v příběhu jsou jako skládačka a on nikdy nezná dopředu příliš mnoho děje. Takový autor 
nepotřebuje osnovu, a pokud není závislý na klidu, může tvořit kdekoli. Často je zděšen, když vidí, 
jak se mu jeho původní plány s příběhem hroutí, ale nakonec má vždy dobrý pocit z vykonané práce.  
     Jistě jste si mysleli, že aby byl člověk spisovatelem, potřebuje jen nápad, spoustu času a klid. 
Člověk, který chce psát příběhy, musí být především odvážný, protože s nimi svádí každodenní boj. 
Musí neustále kontrolovat své chování, aby nebyl považován za blázna. Nesmí se dát zastrašit, když 
se jeho postavy dožadují něčeho, co on splnit nedokáže. Psaní příběhů je vlastně takovým 
adrenalinovým sportem, jakož i drogou, a závislostí na ní se jen velice těžko zbavuje. Spisovatelé 
nejsou flákači. Jsou to jen lidé, kteří se musí umět vypořádat s darem, který dostali. A jak s ním 
naloží? To je pouze na nich! (Kaznějov – Plzeň, 12. 11. 2009) 
 
     Od DAGMAR HERMANNOVÉ: 
     …píši, dokud jsem plná dojmů. Myslím, že se večer celkem povedl - nato, že byl první. Škoda, že 
je tam tak málo stolů, u nichž se dá sedět a konzumovat něco líbezného v hrnku kromě líbezné 
duchovní potravy, a škoda, že tam ti, jinak určitě úžasní, chlapíci courali.  
     Měla jsem sice připravenou povídku psanou ve verších, ale nebyla jsem si jista, zda je má práce 
dost virtuální. Pokud jde o text, je to, jak už jsem napsala, zveršovaná povídka, ale velice, velice 
chmurná, a inspiroval mě částečně K. H. Mácha a částečně K. J. Erben (pohříchu - kdo víc?). 
Máchův Máj je též psán jako příběh a teď - je vymyšlený zcela, či jen zčásti? Je odposlechnutý? Je 
snad dán jeho vlastními rozporuplnými citovými či spíše erotickými vztahy k ženám?  No a Erben - 
to je též úžasná epika, co příběh, to horor. Tak a teď já. Moje práce je tentokráte veršovaná, a jak 
víte, dávám přednost veršům vázaným, rýmům a tak dále. A není to vymyšlené, je to dost hrozné i 
záhadné, a je to zase, jak jinak, příběh můj z doby, kdy jsem pracovala v jednom klášteře, a jak 
známo... odjakživa přeci, většinou v klášterech, divné byly věci... ale bohužel je to dost dlouhé, asi 
jako Máj, takže jsem chtěla přečíst jen první část a skončit, jak se říká, v nejlepším, něco na způsob 
...Petr zbledl a pravil… Pokračování příště, jak končívaly sešitové romány na pokračování, které se 
psaly na objednávku za honorář, ale protože můj příběh jsou verše, tedy bych skončila: ...a pak o 
půlnoci, náhle tam vzplála svíce, první část příběhu končí, příště vám povím více - a budu vděčná 
své múze, jestli mi pomůže, vyprávět dál o té hrůze...  
     Ono se to stalo takřka přesně před deseti lety, tedy jsem si to svou prací dost oživila, zapomenuté 
na mne vylezlo najednou zase ze všech koutů. Ale snad někdy příště bych to odrecitovala, až se to 
bude hodit. D. H. (Plzeň, 16. 11. 2009) 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
 * Ve středu 2. prosince 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na Večer Literárněvědné společnosti: Otokar Březina a 
Rainer Maria Rilke. Přednáší Petr Kučera.   
 

* Ve středu 2. prosince 2009 v 17:00 hodin jste zváni do auly ZČU (Plzeň, Jungmannova ul.) na 

představení knihy Tomáše Halíka Stromu zbývá naděje. 
 

* Ve středu 2. prosince 2009 v 17:00 hodin jste zváni do Kulturního centra vily (Plzeň, B. 
Němcové 9) na pořad s názvem Plzeňská tajemství aneb Holčička nebo andělíček? Představení nové 
knihy Davida Růžičky Plzeňská tajemství s ukázkami v podání Aleše Adámka; beseda s fotografem 
knihy Vlastimilem Leškou. 
 

* Ve čtvrtek 3. prosince 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 
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Jak co vidí spisovatel a publicista Ivan Kraus ve své nové stejnojmenné knížce i mimo ni s notnou 

dávkou humoru. (Bratři Jan a Ivan Krausové načetli na CD Ivanovu knížku Číslo do nebe.)  
 

* V pátek 4. prosince 2009 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o.s. 
zve do klubovny ve Vrchlického sadech na reprízu úspěšného pořadu Dvanáctý úder. Literárně 
hudební a obrazová kompozice. Autor veršů Tomáš Javorský, autor uměleckých fotografií Oldřich 
Smola. Přednes, režie a technické provedení členové Hifiklubu. 
 
* V pondělí 7. prosince 2009 v 17:00 hodin jste zváni do hotelu U Pramenů (Plzeň, Na Roudné 
212) na křest básnické sbírky Hany Gerzanicové a Evy Hubatové Poetický fotoinformel, spojený 
s autogramiádou. 

 
* V úterý 8. prosince 2009 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (Plzeň, B. Smetany 13) 
na pořad s názvem Alois Mrštík: Rok na vsi a Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční. Účinkují 
Bohumil Švarc, Jiří Zapletal a Lenka Nováková. 
 
* Ve středu 9. prosince 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na křest publikace Jaroslava Knížete Verše z pohody i z nepohody. 
Účinkují: Roman Kníže, Tomáš Šolc a Ivo Pavelka (klavír). 
 
* Ve čtvrtek 10. prosince 2009 ve 20:00 hodin jste zváni do Nebeské čajovny na dvorku (Plzeň, 
Sady Pětatřicátníků 29) na Večer jazzu a poezie na téma: Ch. Minus, S. Rollins, D. Gillespie a R. 
Creeley, L. Zukofs, Le Roi Jones. Hudebně literární pořad uvádí Tomáš Hudec. 
 
* Ve středu 16. prosince 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na tradiční Vánoční večer Jiřího Hlobila a jeho hostů. 
 
* Ve středu 16. prosince 2009 v 19:00 hodin Vás neprofesionální divadelní soubor SORFANZA 
(člen PNS Dialog o. s.) zve do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy Sady 9) na 20. reprízu představení 
humorných povídek v režii Františka Zatloukala s názvem: Hele, nech toho...   
 
* Ve čtvrtek 17. prosince 2009 v 18:00 hodin jste zváni do mázhausu Galerie města Plzně (nám. 
Republiky 40) na křest knih s hudebním programem a přednesem: K. J. Erben – Kytice (ilustroval 
B. Krs), Zdeněk Barborka – Deset básní na obrazy Vladimíra V. Modrého. 
 

* Ve čtvrtek 17. prosince 2009 v 19:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do stylové kavárny 
Home Cafe (Plzeň, Zbojnická 4, v pasáži naproti prodejně Baťa) na křest Malé vánoční knížky 
autorů: Tamary Kopřivové, Zdeňky Hanigerové, Radky Ketnerové, Evy Anny Pilátové, Jitky 

Prokšové, Zory Šimůnkové, Jana Alexandra a Iva Fencla… 

 

* V pátek 18. prosince 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 
přislíbilo Antidivadlo Jana Sojky a spol. Vstupné dobrovolné. 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2010. Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje IX. ročník literární 

soutěže Řehečská slepice. (Blízko Řehče leží např. okresní město Jičín.) Soutěž je určena 

neprofesionálním autorům České republiky bez věkového omezení. Lze zaslat dosud nepublikované 

a do jiných soutěží nepřihlášené práce libovolných žánrů (básně, povídky, fejetony, glosy, 
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historické práce aj.), psané na stroji nebo počítači o  max. rozsahu 4 normostrany, ve čtyřech 

vyhotoveních. (Práce, které nebudou splňovat zadání, budou ze soutěže vyřazeny - např. texty 

většího rozsahu, psané rukou atp.). Vyhlašovatel má na mysli zejména příspěvky humorné, v nichž 

nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě lidově sranda. Motto tohoto ročníku zní: 

„Náš chovatel 2010!“ (V duchu tohoto hesla se bude odehrávat i finálové odpoledne a zábavný 

program v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.) Soutěž probíhá v jediné kategorii, a to: „Chovatel – 

pěstitel – kutil.“ Soutěž je anonymní. Práce označte heslem, k textům přiložte stejně označenou 

zalepenou obálku, v níž uvedete opět ono heslo (tj. značku, symbol svých prací), jméno a příjmení, 

rok narození, povolání či školu, kategorii, v níž soutěžíte, adresu vč. PSČ a vlastní podpis, kterým se 

zavazujete, že souhlasíte s podmínkami soutěže. K nim patří, že vyhlašovatel si vymiňuje právo 

použít soutěžní práce k propagaci soutěže pro případné další ročníky a uveřejnit práce ve sborníku 

bez nároku na honorář. Vítězové obdrží „humorné” věcné ceny a diplomy. Pořadatel si vyhrazuje 

právo některou z cen případně neudělit. Autor zvláště zdařilé práce dostane zvláštní cenu - 

Řehečskou kraslici s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2010. Dále bude udělena Cena 

řehečského čtenáře. Uzávěrka je 15. ledna 2010. Adresa: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 

Nová Paka, e-mail: slepice@rehec.cz (anonymita soutěžícího je pro porotu zachována v plném 

rozsahu i při zaslání práce e-mailem). Zásilku označte heslem „Řehečská slepice 2010”. Pokud 

zašlete soutěžní práci prostřednictvím e-mailu, nemusíte ji už odesílat v papírové podobě. Rovněž je 

možné přiložit práci na disketě, CD nebo DVD (bez grafických úprav a v běžných textových 

editorech, např. Word). Vyhlášení výsledků se uskuteční pravděpodobně v dubnu 2010. Více 

informací na stránkách www.rehec.cz.  
 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 

* IVO FENCL: Psal jsem o Plži s obavou: 
     Na 3. straně Tvaru 12 z 11. 6. píšu o Plži v hrůze z jeho zániku a ne jinak. Na výslovnou žádost 
Tvaru jen referuji o poplašném Editorialu Plže 6 „Tak nám zabíjejí Plže" a nic víc. Pokud je hrůza 
nějak bohorovná, jsem bohorovný, ano, ale ve Tvaru 12 určitě bohorovně neříkám (jak ale tvrdí 
Editorial Plže 11), že Plž končí, a naopak, biju dne 11. 6. bezelstně na poplach, jak se má (anebo 
podle vás nemá?) bít i třeba v případě plzeňských práv. (Starý Plzenec, 2. 11. 2009) 

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

* MILAN ŠEDIVÝ: Milázlatá Tichá:  
     Houby ctižádostivý a řevnivý svět mužů. Ztotožnil jsem se s Němcovým již předvysloveným 
názorem, že netušíte, o čem mluvíte. Naznačovat, že staré písemnictví je primitivní proto, že se tu 
hypoteticky vykytuje větší formální volnost, je povrchnost prvního řádu. To, že se v tom nevyznáte, 
dokládá třeba neinformovanost v problematice Iliady a Odysey. Obě básně totiž vůbec nejsou psány 
volným veršem, ale v daktylských hexametrech. Nevím, jak jste k svému závěru došla. A ještě. Váš 
názor, že „volný verš prostě není žádná literární fuška a zvládne ho každý,“ svědčí jen o tom, jak 
pomýlenou představu máte o tomto literárním nástroji. Zřejmě se domníváte, že umělá forma (nikoli 
umná, což je pro vás splývavé) všechno zachrání a že forma vytváří to pravé a jediné estetické 
působení, čili tu pravou literaturu. Jste na omylu. Možná byste si měla přečíst volný verš v podání 
těch nejlepších, abyste nesetrvávala ve své slepotě. Stačí jen se informovat v nějakém slovníku, kam 
sáhnout. Vyzkoušel jsem si oba formální nástroje a to v průběhu celé své tvorby a můžu zodpovědně 
říct, že jak vázaný, tak volný verš mají své výhody i nevýhody. Je to úplně něco jiného, každý má 
svoji problematiku, specifika utváření a nelze říct: ten je lepší než druhý.  
     A nevěřím vám, že jste si přečetla jen jedinou stať F. X. Šaldy, což vyplývá z vašich postojů. 
Pokud byste si totiž přečetla Boje o zítřek (z ostatních knih to vyplývá méně zřetelně, ale vy evidentně 
explicitu potřebujete), pochopila byste, že Šalda je strašlivě proti vám. Je tak moc proti vám, až to 
otáčí sama oblaka rožněná. (Praha, 21. 11. 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. 

mailto:slepice@rehec.cz
http://www.rehec.cz/
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* 
DANA RAUNEROVÁ: VÁNOČNÍ VZPOMÍNÁNÍ 

 

     Už přijde máma z práce? Už? Něco bude mít určitě v tašce. Možná jen rohlíky, ale třeba i 
čokoládu, nebo…? Máma…Silonové punčochy se švem a kotníčkové kozačky. Úzká tesilová sukně 
s rozparkem a velké teplé ruce. Vždycky pohladí. 
     Babička - kulajdinka se hrbí nad mísami mycího stolu. „Ištenem, ištenem…!“ záda bolí, nohy 
bolí. „Danuška, vezmi utěrák a poutíraj nádobí,“ dává mírné pokyny ve své českoslovenštině. 
Hrníčky s dlouhou historií, talíře mělké, hluboké. Příbory. Všechno spolkne stará kredenc. Už tehdy 
stará. V roce šedesát. 
     „A posbíraj smetíčka na koberci!“ Lezu po kolenou v teplákách či hnědých punčocháčích po 
lítacím koberci s perským vzorem a do dlaně si sbírám protestující bílá smítka, která s námi chtějí 
být mezi dvěma vysáváními za každou cenu. A zvlášť teď, kdy se všechno ztišuje a nabíjí něčím, co 
hřeje od krku až po solár plexus. Že by láska? Je jim tu dobře, tak jako mně. Blíží se Vánoce. 
     Když na mě dýchne svěží vzduch z chodby, hned vím, že je tu velký návrat mámy z práce. 
     Je to vždycky sváteční, takový malý „ježíšek“. Až budu starší, budu stát zase napjatě a sledovat 
všechno, co máma vykládá ze své tašky se dvěma uchy. Nebude to ale čekání na čokoládový zázrak, 
ale na zjevení obálky s adresou ubytovací kanceláře. To pak bude jisté, že jsem už hodně blízko 
pokladu – známek z dopisů na tehdejší dobu z míst dalekých. I  Francie tu má své reprezentanty, ale 
nejvíc, nejvíc se naparují zubatí vyslanci z NDR a z NSR. Čechy tomu všemu dělají cudně holubičí 
rámec. 
     Venku je sněhu mně, teď asi pětileté, po pás. Cestička je vyšlapaná od nás kolem národního 
výboru přes park až na Národní třídu lázní – do jejich srdce provrtaného prameny živé vody. 
Minerálů v sobě mají nepřeberně. Některé vás na cestu životem posílí, jiné popoženou. 
     V tichém světle oceánských medúz lamp, které lehce rozsvěcují sněhová zrcátka šerem tápajících 
vloček, uhranutých svou jedinečnou krásou, přijímá ta bílá brázda, podobná rychlosáňkařské dráze, 
masáž mechovými podrážkami pánských kožených bot i válenek a akupresúru kramfleky botiček paní 
a slečen. Přijímá vše vděčně, ba se zjevným požitkem. Co čísi krok a došlápnutí, to její slastný 
výdech.  
S tichoulinkým povrzáváním, prskavým popraskáváním  – jakoby vzpomínkou na ty dotyky -  noří se 
ta bílá pěšina, s bochany sněhových pusinek a laskonek závějí kolem, do mátožné náruče mléčného 
mrazivého oparu prosincového podvečera. A zase prosvítá z jeho hlubin a láká k vplynutí do 
běloučké měkkosti plné vánočního tajemství.  
     Dovede mě úplně bezpečně spolu s rukou maminčinou až k té nejskvělejší výloze světa – k výloze 
drogérie, kde i letos budeme vybírat z nových ozdob alespoň jednu figurečku a tohohle ptáčka, 
prosím, a muchomůrku, dvakrát a řetězy – stříbrné… jako bych vstoupila do jeskyně s dlouho 
tušeným jiskřivým kouzlem. Vůbec nevnímám lidi kolem, jsem v tichém chrámu plném velkých 
přivolávačů toho nejkrásnějšího, co mi bylo dosud dáno odžít – Vánoc. 
     Tudy musela maminka šlapat na vysokých podpatcích s nohama červenýma mrazem pod 
silonkami se švem z práce domů. 
     Už je doma a dýchá to z ní tou mrazivou vánoční vůní. Teplý čaj s citrónem, žemlovka od oběda, 
nebo snad fazolová polévka z „bumbárů“?, jak říká babička rodem z Nového Města n. Váhom  těm 
obrovitým švábům červenočerných fazolí. Chutnají jako jedlé kaštany a všichni jsme z nich úplně 
vedle. I táta Jihočech.  
     Dneska se máma nepřevleče do silonové šatové zástěry se zelenofialovým vzorem z minulých 
vánoc. Dneska půjdeme po jejích stopách zpátky - na Národní třídu, do té vánoční katedrály 
drogerie, do středu vesmíru. A to je  jistota, že Vánoce jsou opravdu na dosah blííííízko. 

 - D. R. (*1955) píše básně i prózu, zabývá se výtvarnou tvorbou, je učitelkou výtvarné výchovy, žije v České Bříze. 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 15. 12. 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  


