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

Ročník XIX, 2010, letos Listy č. 2 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 153) z 27. 1. 2010. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 2/2010 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 
     Uprostřed letošní opravdové zimy jsme chtěli únorové číslo zahájit nějakým hezkým citátem o 

zimě. Ale z internetu na nás vyběhl Václav Zima a jeho výrok: „Situace na pracovišti se vyhrotila 

do té míry, že se lidé báli i pochvaly.“ Pevně doufáme, že naši autoři se pochvaly neobávají. A 

kdyby přece, stále platí, že: 

 

Únor bílý, pole sílí. 
  

(A básník pílí probudí i víly…) 

 

 

* 

LISTOVÁNÍ 
VÍTÁME: 

 

     Občas si myslíme, že v našem regionu už známe téměř všechny literáty. A ono ne! Například 

básníka Jakuba Fišera jsme neznali…  Je mu 28 let, vystudoval právnickou fakultu a pracuje v 

advokátní kanceláři. Podle vlastních slov veškeré peníze, co v životě vydělá, investuje do cestování 

(a proto jich moc nemá). Navštívil Afriku, Indii a nepálskou Himaláj, Kavkaz, vlakem projel až 

na Sibiř a podobně. Dříve hodně sportoval, dnes si užívá sport rekreační. Píše poezii, občas své 

texty obohacuje o kytarový doprovod. V poslední době však více maluje, zejména olejem. 

Ochutnává prý život ze všech sil. Každou vločku, co mu roztála na nose… 

 

 

Jakub Fišer 

 

MÉ MODLITBY 

(úryvek z cyklu)  
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DROZDI 
(modlitba o jaro) 

 
Slepí a zmatení 

pod okenní římsou 
musejí umírat 

 
Se zlomeným vazem 

třásl se mi tuhle zimu v dlaních už třetí 
 

Ani životy básníků nebývají dlouhé! 
 

Dej Pane poznat nám 
jak znovu rozkvétá 

jabloňový sad… 
 

HRDLIČKY 
(modlitba za lásku) 

 
Hrdličky vzlétly 

do povětří 
 

byli tři 
 

Dvě šedivé 
a jedna bílá byla 

 

Dej Pane ať je jestřáb střemhlav nezvětří… 
 

Dej Pane aby láska 
láskou byla.. 

 

A bolestí nás Pane nešetři 
 

 
NA JAŘE BÁSNÍK 

(modlitba za slovo) 

 
Na jaře spěchá básník 

teplou zem 
vlhkými ústy políbit 

 
Prý aby mohlo se 
jaro znovu narodit 

 
a minulo co minulo… 

 
A vlož nám Pane do úst slovo 

a nech nás Pane slovo 
vyslovit 

 

 

 
ŠÍPKOVÝ KEŘ 
(modlitba za pokání) 

 
Nad bezejmenným keřem 

vykrvácel pták 
 

a zamrzlé kapky krve 
dali keři jméno 

 

Šarlatové slzy v útrobách 
a bezejmenné ticho 

 

kolem cest 
 

budou kvést 
 

A dej nám Pane 
vinnu neunést. 

SLAVÍCI 
(modlitba za život) 

 

Nekřtěňátka bez peří 
před domem tiše v ulici 

 

Neduživá 
 

Polomrtvá 
 

Položivá 
 

Lehávají u dveří 
s polámanou páteří 

a samí samí slavíci… 
 

Dej Pane život 
rudé růži 

rudé růži na keři… 

LABUTĚ 
(modlitba za ticho) 

 

Zamrzlé labutě v krách 
 

Vrabinský jez 
 

Zamrzlé labutě v krách 
 

ještě žijí 
když zvony bijí do nebes 

 
Dej Pane 

ať z jara o polednách 
za nás za všechny 

mlčí les 
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 10. února 2010 v 18:00 hodin Vás redakce měsíčníku Plž srdečně zve do Polanovy 

síně Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na Ceny Plže 2009. Uvádí Vladimír Novotný, 

hudební doprovod Vladimír Babnič. 

 

* Ve středu 10. února 2010 ve 20:00 hodin Vás Antidivadlo zve do Divadla Dialog (Plzeň, 

Smetanovy sady 9) na lehce absurdní komedii o nečase Hřbitovní bytí, tentokrát navíc 

s promítáním Antidokumentu k 15. výročí založení souboru. Vstupné 60,- Kč.  

 

* V pondělí 15. února 2010 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 Večer 

šansonů. Zpívá a vzpomíná zpěvák – šansoniér Rudolf Pellar. Večer s obrázkovým připomenutím 

jeho vystoupení s klavíristou Milanem Jírou v klubovém pořadu Šanson, věc veřejná… v r. 2007. - 

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. 

 

* V úterý 16. února 2010 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP na večer s názvem 

Hanuš Bonn: Rozdělený čas – výbor z poezie zapomenutého básníka. Účinkují  Jiří Zapletal a 

Bohumil Švarc, klavírní doprovod Martina Procházková. 

 

* V pátek 19. února 2010 v 19:00 hodin jste zváni do stylové kavárny Home Café (Plzeň, 

Zbrojnická 4) na pořad s názvem Jak chutná život. Program podle nové knihy Richarda 

Pachmana. (Jeho písničky a povídání Vás prý doslova nabijí pozitivní energií…) 

 

* V pátek 19. února 2010 ve 20:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 

9) na představení s názvem K čertu s celibátem. Původní český muzikál s hudbou  Jana L. Heinla  

na text Jiřího Č.Ulricha o milostných trampotách dvou jeptišek s čertem. Hraje Amceth PNS. 

Zpívají pěvecká esa: Milan Čechura jako ďábel,  Pavla Škubalová, Klára Nedorostová, Linda 

Fejfarová, dále Roman Gerhát, Boženka Čihařová a o zpěv v zákulisí se snaží Jiří Č.Ulrich… 

 

* Ve středu 24. února 2010 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KMP (B. Smetany 13) na večer s názvem Jede, jede, mašinka... – literárně-hudební pořad 

inspirovaný vlaky, vláčky a železnicí. Uvádí Jiří Hlobil a Josef David (diapásma), s originálním 

hudebním doprovodem. 

 

* V pátek 26. února 2010 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do Kulturní kavárny Jabloň 

(Plzeň, Krátká 2) na další společné posezení mladých a nezavedených autorů západních Čech a 

jejich přátel. 

 
* V pátek 26. února 2010 ve 20:00 hodin jste srdečně zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, 

Krátká 2) na další pořad z cyklu Kratochvíle – pravidelný poeticko-akustický večer. Připravili a 

účinkují: Radka Prokopová a Ason-klub, Jan Mácha a jeho hudební hosté. Vstupné dobrovolné. 

 

* V pátek 26. února 2010 ve 20:00 hodin Vás Antidivadlo zve do Divadla Dialog (Plzeň, 

Smetanovy sady 9) na nové pásmo skečů a písní Noc s Plnovousem + promítání Antidokumentu 

k 15. výročí založení souboru. 
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2010. Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň vyhlašuje 

XXI. ročník literární soutěže O Stříbřitělesklý halmochron. Pořadatelé prosí: 1. Zaslané práce 

musí být v žánru sci-fi (porotci neoblibují povídky žánru čisté fantasy a hororu, zato prý oblibují 

povídky na téma „Cestování časem“). 2. Počet soutěžních příspěvků od jednoho autora je omezen 

na tři práce, v součtu všechny příspěvky dohromady nesmějí přesáhnout 40 normostran (tj. stran o 

30 řádcích po 60 znacích, s řádkováním 1,5, tzn. 1.800 znaků na stránku vč. mezer; celkový rozsah 

by tedy neměl přesahovat 72.000 znaků; elektronicky zasílané povídky není nutné formátovat na 

normostránkový vzhled). 3. Soutěž není anonymní, tzn. příspěvky by měly být označeny jménem 

autora či značkou, pod níž mají být uváděny. Texty musí být dodány ve třech exemplářích, 

psaných strojem nebo vytištěných na kvalitní tiskárně. Ještě větší radost způsobí zaslané na disketě 

(čestně vrátíme) nebo e-mailem napsané v běžném textovém editoru – je větší šance na zveřejnění 

ve sborníku - V TOMTO PŘÍPADĚ NENÍ NUTNÉ ZASÍLAT PŘÍSPĚVKY V PAPÍROVÉ 

PODOBĚ. Soubory by neměly obsahovat viry známého či neznámého původu. Nezapomínejte na 

zpáteční adresu. 4. Nevyžádané písemné příspěvky se nevracejí. 5. SFK ANDROMEDA si 

vyhrazuje právo na jedno vytištění ve svém klubovém fanzinu, který by měli obdržet všichni 

účastníci soutěže. (Letos z důvodů krize na finančních trzích pravděpodobně pouze v PDF.) 6. 

Prosíme autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého příspěvku na Internetu, nechť na to laskavě 

upozorní. 7. Vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční pravděpodobně v průběhu TRICONu 

v českém Těšíně ve dnech 26. – 29. 8. 2010. 8. Uzávěrka je 31. března 2010. 9. Práce zašlete na 

adresu: endymion@email.cz. V písemné podobě na: Petr Kaufner, Karlovická 41, 323 00 Plzeň. 

Pořadatelé se zavazují, že sdělené osobní údaje neposkytnou žádné třetí osobě a využijí je pouze 

pro komunikaci s účastníky soutěže. 

 

* MĚLNICKÝ PEGAS 2010. Literární klub Pegas Mělník vyhlašuje XVI. ročník poetické 

soutěže Mělnický Pegas. Přihlásit se mohou všichni neprofesionální básníci z celé republiky. 

Klání probíhá ve čtyřech kategoriích: a) žáci základních škol do 15 let, b) básníci do 30 let, c) 

básníci nad 30 let, d) autoři, kteří již vydali básnickou sbírku. Lze zaslat 3 - 5 básní ve třech 

vyhotoveních (tj. originál + 2 kopie), psaných na stroji, počítači nebo čitelným rukopisem. Soutěž 

je anonymní, práce nepodepisujte, přiložte lístek se jménem a příjmením, soutěžní kategorií, datem 

narození, adresou bydliště a rovněž ofrankovanou obálku se zpáteční adresou k zaslání pozvánky 

na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. To se uskuteční v říjnu v Mělníku. Uzávěrka je 31. 

května 2010. Adresa: Literární klub Pegas, Zdenka Líbalová, Českobratrská 2800, 276 01 Mělník. 

Příspěvky, které nebudou splňovat uvedené podmínky, budou ze soutěže automaticky vyřazeny. - 
Mělnický Literární klub Pegas vznikl v roce 1987 a nyní sdružuje několik desítek literátů z celé republiky. Pořádá 

autorská čtení, výstavy, vydává básnické profily svých členů i další publikace. Tuto literární soutěž pořádá od roku 

1995. 

 

* ZLATÁ ZEBRA 2010. Sci-fi & Fantasy klub Zebra vyhlašuje XIII. ročník literární soutěže 

Zlatá zebra, letos na téma „Voholit, voškubat a spát!“ Lze zaslat původní, v oficiálním tisku 

dosud nepublikované povídky žánru sci-fi o max. rozsahu 50 normostran (toleruje se publikace 

ve fanzinech). V textu musí být alespoň jednou použito slovo „zebra“ v jakémkoli významu. Vaši 

šanci na ocenění může zvýšit ilustrace, nejlépe pérovka (takzvaný povolený lobbing). SFK Zebra 

si vyhrazuje právo na publikaci příspěvků v klubových tiskovinách bez nároku na honorář. 

Uzávěrka je 15. června 2010. Adresa: zlata.zebra@arbez.cz, případně SFK Zebra, Pavel Štarha, 

Stružinec 16, 582 63 Ždírec n. D., www.zz.arbez.cz. Hodnocení bude provedeno anonymně. 

Výsledky včetně předání cen přítomným autorům budou slavnostně vyhlášeny v průběhu 

Tritonu/Parconu ´10 v Českém Těšíně. Vítěz obdrží pamětní plastiku Zlaté zebry ´10, sborník 

zdarma a několik knih. Autoři umístění na 2. a 3. příčce dostanou věcné ceny a sborník zdarma. 

mailto:endymion@email.cz.%20V
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Každý z dalších účastníků soutěže má nárok na jeden sborník za poloviční cenu. Ve sborníku 

budou otištěny minimálně první tři povídky, následující pak do celkového rozsahu 50 stran. 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* STANISLAV ŠRÁMEK: Panu Šedivému a slečně Janě Tiché, 

     jestli mi také časopis PLŽ dovolí pár slov, ačkoliv nejsem v žádném směru literát, ani básník či 

prozaik, ani bych jím být nechtěl, protože o nadání a literaturu už vůbec nejde. Jde o jména, 

prestiž, ješitnost, moc a peníze, literatura už je nějakou dobu jen byznys jako všechny ostatní 

hodnoty v zemi, kde nám lékaři prodávají naše vlastní nemoci a právníci svá slova. Tato 

společnost stojí na korupci, kamarádšoftech a klientelizmu. 

     S literaturou mám společného jen jediné, že velice rád a hodně čtu – proto jsem také už před 

časem periodikum PLŽ objevil a dovedu si sehnat všechny výtisky. Už jsem též párkrát i něco 

napsal, samozřejmě k věci – ne uměleckého. Tak tedy k věci: 

     Uchvátilo mě, jak se pan Milan Šedivý s panem Němcem pustili do slečny Jany Tiché. Proto 

jsem šel po tisku nazpátek a přečetl jsem si úplně všechno, co zatím napsala. Řekl bych, že mě její 

styl zaujal, má mé sympatie čtenáře, určitě je nadaná, a hlavně píše čistě a se zaměřením na detail, 

nepoužívá vulgarizmy ani příslovečná určení ničeho. Asi je bohužel také hodně skromná, na rozdíl 

od řady dalších, proto se PLŽ hemží pracemi básníků, prozaiků i kritiků, ačkoliv nad některými 

ukázkami musí člověk přemýšlet, jestli je něco takového vůbec možné. 

     Slečna Tichá se určitě zbytečně velice obšírně omluvila, zdůraznila, že je pouhou čtenářkou. 

Tady bych si, pane Šedivý, vyprosil, napíšu-li jako čtenář, co se mi líbilo a co vůbec ne, nemusím 

snad proto být vystaven nadávkám, osočování nebo pošklebování. 

     Zažil jsem, na rozdíl od Vás i pana Němce a řady ostatních, z určité části již dospělého života 

minulou dobu doopravdy, tak, abych věděl, že tzv. skalní umělci, tedy i básníci a spisovatelé, 

dostávali „státní zakázky“ na psaní s prominutím „sraček“, které tehdejší doba potřebovala 

k upevnění své politické demagogie mezi občany, a dnes už to probíhá zase ve všem stejně, pouze 

s tím rozdílem, že dnešní doba si žádá zase jiné. Viz stupidní scénáře k nekonečným seriálům, 

knihy, články v novinách a časopisech, většinou za úplatu politických stran nebo reklamních 

společností, protože dnes už v žádné formě médií není nic jiného než politika a propaganda. 

     Jak jinak by třeba Markéta Čekanová sbírala umělecké literární vavříny v PLŽi za takové 

skvosty jako například povídku „Jak Míťa nesbalil Arlénu“, která se hemží výrazy jako …měla 

nějakého maníka …stříbrnej meďour …voblejzat autobazary jak nadrženej medvěd úly …byl fakt 

rozjetej …aby nenašlehal dluhy …luftem lítalo léto …ta blonďatá blbka …paskvilnej pokus 

…brácha se ztopořil …mával jak vrána na odletu z Čech …a podobnými pepickými výrazy a 

roztomilostmi, zřejmě se podbízejícími páchnoucím špinavcům obojího pohlaví, s upatlanými vlasy 

a v gatích  po dědovi, které vláčejí za botami blátem ulic, a jejich intelekt je nepatrně odlišný od 

intelektu orangutana.  Jana Tichá by podobné výrazy nepoužila, tím jsem si téměř jist, ale je to 

právě „správně ulítlá“ Markéta Čekanová, která v plzeňském časopise Sedmička coby editorka 

píše trochu odlišné skvosty a novinářské vavříny sbírá nějakým seriálem o dobovém srovnávání 

minulého režimu s dnešním, přičemž ten minulý pro ni skončil dřív, než se dopracovala věkem 

k malé násobilce. Takových historiků a znalců minulosti je více a mám je zvlášť rád. Milan 

Čechura, jemuž patří téměř celý prosincový PLŽ, je celkem sympaťák, ale byl sympatičtější dříve, 

dokud ještě nebyl uměle opatláván literární slávou - jako prodavač dřeva byl možná skromnější, 

ale psal lépe. Některé jeho fejetony, které píše také nejspíš na zakázku pro Sedmičku (pastviny 

plžích umělců?), jsou prázdné a křečovité, jako ten o sochách, které se musejí bez nadšení dívat 

jedna druhé do řiti – no možná, abych nekřivdil, se při tomhle psaní pan Čechura zrovna bez 

nadšení do nějaké také díval. 
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     A Vy konkrétně, pane Šedivý – viz  PLŽ č. 12, kde se též pokoušíte o báseň, ačkoliv to zřejmě 

není tak úplně Vaše parketa – proč jste zamontoval mezi topoly nějaké zikkuraty (mimochodem – 

co to je?), kde se tam vzaly kamenné kapoty a jak mohou plochy krůpějí žhnout? Jak se může 

kočka (v singuláru) „kupit“ pod balkonem, rozpadat se v dešti a současně kvést jako broskvoň? 

Co je to prosím temnočudná lyra, jak běhají ježci ambasador - a mohl bych pokračovat. Možná to 

celé mělo nejspíš ztvárnit vlak, který právě vjíždí do nádraží. Cožpak lze smontovat jakákoliv slova 

a vazby s předstíráním, že jde o básnické vidění, aby se báseň rýmovala? Vezměte si k ruce právě 

třeba Erbena, Nerudu nebo Máchu, jimiž zřejmě pohrdáte, nicméně své práce psali lehce a 

mistrně, bez uchylování se k podobným, pro běžného čtenáře nestravitelným kouskům. Pravda, kdo 

umí, umí… 

     Jana Tichá nesbírala vavříny v cizině, nemůže slynout sponzorskými dary, ani nemá vlivné 

známé v systému, který si osobnosti uměle vytvářejí z těch, kteří si to objednají a něčím zaplatí.  

     Směšná doba, když se literárně nadaní, leč bezejmenní autoři musejí schovávat za nějaké 

přitažlivé atributy nebo exotická jména, aby si jich vydavatelé vůbec všimli, viz nedávno oceněný 

vítězný román, který, jak se ukázalo, ovšem nenapsala vietnamská studentka Šišli-Mišli, jak je 

uvedeno na obalu, a když už jsme u toho, odvážil byste se kriticky vymezovat vůči práci nebo 

názoru Idy Sebastiani (paní ministryně), anebo co takhle kdyby Jana Tichá byla Tichuš–Michuš 

Romka? To byste nakrucoval češtinu do jiných vývrtek. Žijeme v době ubohé, ale proto se snad 

ještě nemusíme tak tumlovat, aby byla kvůli řadě ambiciózních jednotlivců ještě ubožejší. Je 

mnoho pokrytectví kolem nás, ale musíme-li už žvanit o demokracii, dopřejme alespoň každému 

rovné šance, bez výběrové selekce, bez vynášení a zatracování. 

     Ostatně do Karla Hynka Máchy se také pustili ostatní básníci po vydání Máje, konkrétně …že 

se snížil k bídnému veršotepci, aby jen, protože nic jiného nevidí, mohl ukázat prázdnotu svého 

vyhaslého nitra … také ošklivé, což? Zastal se ho jen Karel Sabina. 

     A já se zastávám Jany Tiché, nabídla stránkám PLŽe své upřímné smýšlení a vy jste se, pánové, 

ukázali jako hrdinové. Není ani milá, ani zlatá, jmenuje se Jana, je slečna, omluvila se vám, 

ačkoliv má pravdu, a napsala to velice hezky, vy jeden Šedivý! Čím se tak dotkla Vaší ješitnosti, že 

jste se znovu ozval jako potrefená husa s takovou palbou arogance? 

     Žádný čtenář není povinen číst F. X. Šaldu, aby si vytvořil názor, ostatně Šalda žil v úplně jiné 

době, jestli jste si stačil všimnout, a Vy mu nemůžete podsouvat, jak by smýšlel dnes. Možná by se 

mu Janina upřímnost zamlouvala více než Vaše arogance a literární pokrytectví a možná by nebyl 

„tak strašlivě proti ní“,  jak píšete, zato Vás by s radostí strašlivě nakopl do zadku.  

     Závěrem bych  velice rád Janě Tiché vzkázal, aby neplakala ještě i nad  plžím číslem dvanáct a 

nekazila si vánoční svátky a hlavně, aby se nenechala odradit výpady pana Šedivého ani jinými – 

ani oni, ani nikdo jiný nejsou žádná literární továrna na absolutno. Já si rád a s potěšením její 

práce přečtu a rozhodující slovo tady má a bude mít vždycky jen čtenář. Standa Šrámek (Plzeň, 14. 

12. 2009) 
- S. Š. (*1965) žije v Plzni, pracuje v oblasti patentového práva, píše a publikuje odborné články a stati. 

 

 

* MILAN ŠEDIVÝ: Vážený pane Stando,  

     pokud mluvíte ve svém příspěvku o nadávkách, kterých jsem se měl dopustit, důsledně trvám na 

tom, abyste v mých předešlých polemikách s Tichou nalezl jedinou nadávku a ocitoval mi ji 

v některém z příštích Plžů!! Nadávky i osočení vyjadřují přehršel emocí a nemívají žádnou 

argumentaci. Jestliže jedinou takovou naleznete, pak nadepište Nadávka, kterou Milan Šedivý 

urazil slečnu Tichou, a po dvojtečce citujte. Pokud tak neučiníte, bude to pro nás pro všechny 

znamení, že s tak silnými slovy si počínáte lehkomyslně jako s nožem při krájení chleba! 

     Ve vaší obraně Tiché jsem shledal několik důvodů, proč jste se ozval: pro její (talentovanou) 

tvorbu, proto, že nepoužívá vulgarismy, proto, že je skromná, a proto že se omluvila. Ke všemu 

postupně a, jestli dovolíte, také něco na obranu mé literární věci, kterou jste zpochybnil. 

     K její tvorbě beletristické jsem se předtím myslím vyjádřil. O její povídce jsem někdy 

v minulých reakcích napsal „že nebyla špatná.“ To sice není tak optimistický postoj jako váš, ale 
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v zásadě by tu mohla mezi námi panovat shoda. To, že tam nebyly vulgarismy, je mi jedno a je to 

rovněž irelevantní ve vztahu ke kvalitě textu; dovedu si představit kvalitní text i s kupou sprostých 

slov (nedávno jsem shlédl jednu takovou divadelní hru). Ovšem pokud Tichá napíše 

publikovatelnou povídku, neznamená to, že mi musí být po chuti její postoje. Všimněte si, že vždy 

pokud jsem proti Tiché vystoupil, bylo to proto, že mi lezly na nervy její polopravdy a floskule typu 

„zlatá šedesátá“. Odkázal jsem ji v této souvislosti na autory z těch let, kteří zcela vylučovali její 

představu o idylickém literárním období, jak ho svými estetickými požadavky nastínila. Proč dává 

za příklad něco, o čem ví pramálo? Povrchnost. Jiný její blábol, s kterým přijde: tvrdí, že Homér 

je ve volném verši – a není. Stačilo by podívat se do knihy. Stačila by touha uvádět pravdu. Tiché 

však stačí smyšlenka. To je její negativum, které přidávám na váhu zas já. Je to negativum, které 

mě osobně nadzvedává ze židle, protože podobných manipulací a polopravd znám moc a mám je 

přečtené. A to byl taky důvod, proč jsem s ní přes její omluvu, kterou připomínáte, znovu 

polemizoval – ne protože se jí něco nelíbilo – upustila nesmysl... To, že se jí nelíbí Němec, Novotný 

nebo možná i Šedivý; na to má právo a dokonce se nemusí za to ani omlouvat. Ostatně kdybych 

dostal korunu za každého, kterým se moje práce nelíbily, byl bych boháč. Jenže ona nepsala „jen 

jako pouhý čtenář“, to se pletete, ona k tomu cosi přidala. Čtenářská vyjádření jsou totiž jen 

vyjádřením libosti či nelibosti a těm nelze nic vytýkat. Ale pokud mi najednou začne dávat za 

příklad zlatá šedesátá, vyjadřuje se mentorsky a mým právem je okamžitě se zeptat, co měla na 

mysli, když dává v poezii příkladem rýmovaného Seiferta a já přitom vím, že Seifert už 

v šedesátých letech rýmy nepsal. 

     Ovšem i vy jste se ozval a navíc jste byl konkrétní a vracíte mi některá slovní spojení s pětkou. 

Nuže hodlám jen pro vás odsvětit některé své metafory a pouštím se do hekavé obhajoby, abych 

naznačil jejich zákonitost: Věru že v žádném případě báseň nezobrazovala vlak. O vlaku ani ničem 

podobném tam není ani slovo. V úžasu jsem zaznamenal váš výklad. Mohl jste z kontextu 

postřehnout, že časově je báseň položena do hluboké noci – a tak byste i domyslel, proč zrovna 

onen zdánlivě morbidní název (mluvím v názvu o „mrtvém městě“). Zkusil jste někdy pozorovat 

v těchto hodinách za deště pouliční jevy? Zastavená, zaparkovaná auta, která stojí strnule, bez 

života (proto kamenné kapoty... rovněž mohou kapoty vyvolávat i dojem leštěného mramoru – není 

mramor kámen?), plochy slitých dešťových kapek ve světlech oranžového pouličního osvětlení, 

jejich světlo se v nich barevně odráží (žhnoucí plochy krůpějí) a zkuste si třeba pozorovat zmoklou 

kočku přikrčenou pod balkónem, vlastně její stín – je z ní jakási neforemná homole... proč by se 

nemohla kupit jako homole cukru, třeba? Kupí se kde co – i vy či kdokoli jiný může kupit nesmysly 

do jednoho nesmyslu velkého, proč já bych oproti tomu nemohl nakupit tělo kočky do tvaru kupky? 

Znáte kupky sena? Přesně tento tvar (v menším) ta kočka měla, proč by v tom tajemném čase 

nemohla i kočka vzít na sebe způsob, jakým kupky vznikají? Tolik k některým vámi nadhozeným 

prvkům. Školometsky, přesně tak, jak špatný výklad básní zhusta končí. Jenže každá báseň začíná 

za výkladem! To je ten průšvih. Poezie totiž není malá násobilka, kterou se lze naučit. V jejích 

zákonech je psáno spousta individuálních a individualizovaných odchylek daných autorovým 

viděním světa. I ty je zapotřebí milovat, pokud milujete poezii. To byste totiž vámi připomenutému 

Máchovi mohl vyčíst i „zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk / zašlého věku děj, umřelé hvězdy 

svit / zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit,” neboť je to nelogické a individualistické, až hanba. 

Nebo ne? Ale ano! Proč mi pak ale proboha dáváte Máchu za příklad? 

     A jestli nevíte, co označuje slovo zikkurat, stačí, když po dlouhé době kouknete do slovníku 

cizích slov, kterých se slečna Tichá také štítí, jak nám mezitím prozradila. Ostatně nebudu si na 

něco hrát, nepopírám, že málo frekventovaná slova jsou málo frekventovaná slova. Ale pokud 

takové slovo čtu nebo slyším: to se chytím za nos a druhou už už otevírám lexikon. Udivilo mě, jak 

na to šla slečna Tichá – začala vyjmenovávat z kritik cizí slova. Popravdě: dosud mě nenapadlo 

být tak hloupý, abych svou nevědomost dával na odiv a všechny se snažil přesvědčit, že kritiky chci 

přivést k rozumu. Měl byste si uvědomit, kam slečna Tichá cílí: přizpůsobte se mému 

(ubohoučkému?) slovníku. Jenže to je těžké, když do její hlavinky nevidíme. A to nejen do hlavinky 

její, ale do hlavy kohokoli. A proč by ten, kdo má širokou slovní zásobu jako Vladimír Novotný, na 
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něhož si rovněž vyšlápla, měl přizpůsobovat svůj slovník zrovinka Tiché – nebo jí podobným? Mně 

stačí, když se tu rozvíjí a zachovává taková kultura, která spíš rozšiřuje vědění (nebo přinejmenším 

slovník) každého z nás. Protože jakmile se začne někomu mimovolně podmetat, přestávám jako 

píšící být, kým skutečně jsem. Tak se začne sestupovat níž a níž za nějakým abstraktním hlupákem, 

což se dávno stalo v bulvarizaci médií kolem nás. A ještě jednu kontroverzní myšlenku mi dovolte – 

Jestliže se Tichá okázale honosí neschopností otevřít slovník a žádá, aby se jí všechno servírovalo, 

jak jen ona umí – odpusťte, ale to je zpupnost. A je na komkoli, aby posoudil, zda s domnělou 

skromností, jak jí předestíráte, se taková vlastnost může slučovat. To je to, co se skrývá za oním 

„upřímným smýšlením“, které nám Tichá nabídla a vy jste je připomněl. 

     Je od vás rovněž nefér, pokud bez jakéhokoli podkladu sugerujete, že pohrdám Erbenem, 

Nerudou a Máchou. Vy mě znáte? Vystoupil jsem proti nim někdy? Každému, kdo si váš příspěvek 

přečte pozorně, pak vaše rada zazní jako prázdné plácnutí, když na stejné nadýchnutí řeknete, že 

žádný čtenář není povinen číst F. X. Šaldu. Tak Erbena, Nerudu a Máchu ano, kdežto F. X. Šaldu 

ne? Proč a jakým právem ty tři ano, a toho jednoho ne? Neměříte stejným metrem. A říkám to, i 

přestože dávno vím, že vaši tři doporučení jsou skutečně vhodní – a to pro všechny čtenáře, nejen 

pro mě jako básníka. 

     Pokud jsem se totiž v polemice s Tichou zmínil o Šaldovi, pak ne proto, že by si ho musela 

přečíst, ale proto, že jsem pojal podezření o jejím dalším výmyslu. V odpovědi Němcovi píše, že 

četla Šaldovy stati – nečetla je. Proč si to myslím? K tomu je totiž potřeba pochytit, o čem Šaldovy 

eseje skutečně jsou – tzn. ty eseje si doopravdy přečíst. A jelikož dosavadní názory Tiché na 

literaturu, jak je prezentovala, popírají literární vývojové principy, které Šalda vysvětlil a postihl 

(a principy zasahují i dnešek!), je pak evidentní, že Tichá o nich nemá ani šajna a svou čtenářskou 

zkušenost si jen vymýšlí (či natvrdo – lže). Abyste mi rozuměl: Je mi šumafuk, jestli ho četla 

(nemusí ho číst, přirozeně), ale není mi šumafuk, pokud tvrdí, že ho má za sebou. V tom to je. 

     Jinak „Svatý Václave, vévodo České země,” ať si říká před spaním třeba padesátkrát, po 

padesáté první začne od toho levitovat a já jí to stejně uvěřím. (Praha – Teplice, 10. 1. 2010) 
 

- 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. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 22. 2. 2010. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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