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

Ročník XIX, 2010, letos Listy č. 4 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 155) z 30. 3. 2010. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 4/2010 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Zítra může být peklo, ale dnes byl dobrý den 

na psaní. A během dobrého dne na psaní  

nezáleží na ničem jiném. 
  

(Neil Gaiman) 
 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     Jaro přineslo samé dobré zprávy! Ve III. ročníku  Literární soutěže Krajské knihovny Karlovy 

Vary se Radka Ketnerová z Plzně s povídkou Barva podzimního listí umístila na 2. – 5. příčce 

bez rozlišení pořadí. (Nejen Radčinu povídku si můžete přečíst na http://www.knihovna.kvary.cz.) 

     Básnířka Simona Vroblová–Váchalová z Domažlicka se s námi rozdělila o radost z narození 

syna Jáchyma. Přišel na svět 19. února, měřil 52 cm a vážil 3.530 g. Blahopřejeme! 

 

     Marek Velebný pro nás v hledáčku tradičně zachytil řadu plzeňských hudebně-literárních 

pořadů… Například v pátek 26. února 2010 poetické Kratochvíle v Jabloni s muzikanty Janem 

Máchou, Janem Lichtenberkem a Annou Královcovou na http://velebny.rajce.net/kratochvile26.2.2010. 

 
     Ve středu 3. března 2010 Poctu svatému Patrikovi už popáté v Polanově síni Knihovny města 

Plzně s Josefem a Ilonou Gruberovými a se skupinou Klobouk dolů – viz 

http://velebny.rajce.idnes.cz/kloboukdolu_3.3.2010. 

 
     V sobotu 6. března 2010 vyhlášení výsledků IV. ročníku literární soutěže Vlny modrého delfína 

v restauraci Staré časy. Foto naleznete na http://velebny.rajce.net/vlnymodrehodelfina_6.3.2010, 

reportáž na http://www.cajirna.cz. (U obou akcí Marek pořídil i záznam videosekvencí na DVD.)  

 

http://www.knihovna.kvary.cz/
http://velebny.rajce.net/kratochvile26.2.2010
http://velebny.rajce.idnes.cz/kloboukdolu_3.3.2010
http://velebny.rajce.net/vlnymodrehodelfina_6.3.2010
http://www.cajirna.cz/
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     Ve středu 24. března 2010 večer autorského čtení Martiny Šimánkové Co na tom, že mě 

nepolíbíš v kavárně Home Cafe. Spolu s Martinou účinkovali Tomáš Korima, Vilém Prček, Tomáš 

Matoušek a Michal Willie Sedláček. Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/Homecafe_24.3.2010. 

 
     Ve čtvrtek 25. března 2010 Večer fejetonistů týdeníku Sedmička. Fejetony četli antidivadelníci 

Jan Sojka, David Charvát, David Brabec a humorista Milan Čechura, který s Antidivadlem 

spolupracuje.  Jako „růže v trní“ mezi čtyřmi muži přečetla svou vtipnou povídku Klíče Markéta 

Čekanová.  Dále zazněly verše, články z Plže, ale i kytara a zpěv (D. Brabec s M. Čechurou). 

Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/vecerfejetonusedmicky_25.3.2010. (Plzeň, 25. 3. 2010) 

 
- 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. 
 

* 

LISTOVÁNÍ 
VÍTÁME: 

     Prostřednictvím učitelky českého jazyka, Moniky Stehlíkové z gymnázia na Mikulášském 

náměstí, k nám našel cestu šestnáctiletý student prvního ročníku Vojtěch Fiala. V Plzni bydlí na 

internátě. Má pozoruhodnou slovní zásobu a velký sen. „Jednou, až mnoho vody uplyne, by se 

chtěl stát spisovatelem.“  Poslal nám bohatou ukázku z prozaické tvorby. „Text, text, text. Kdyby 

mě viděl Franz Kafka, asi by mně vynadal, že takhle vystavuji na odiv vše, co jsem kdy napsal…“  

K otištění nakonec sám vybral „povídku z nejpozitivnějších“, ve které „neteče ani mililitr krve“… 

      

     Vojtěch Fiala 

 

     DVOUSETHLAVÁ SAŇ 
 

     Sedíce v šílené odstředivce, jeli dál a dál. Kolébání uspávalo, ale řev je vždy včas probudil, 

takže do zemdlení kývali hlavami. Na každé sedačce jeden. 

     Starý bradavičnatý řidič limuzíny si zrovna otevřel okénko a s nadhledem vyklepl popílek 

z konce hořící cigarety. Kontroloval, zda operace proběhla úspěšně, když jej zaujala ta 

odstředivka. Zrovna si razila cestu vedle něj. Oněměl, cigareta mu vypadla z rukou. Jiskry ji 

doprovodily na poslední cestě.  

     Pobledlý hubený třicátník s černými vlasy a havranem na prostředním rameni hleděl ven, když 

uviděl zánovní limuzínu. Starý bradavičnatý řidič zrovna otevřel okénko a s arogancí srovnatelnou 

s objemem svého účtu sklepl popílek z cigarety. Zaujala ho odstředivka, pohlédl dovnitř. Hnusné 

prořídlé obočí se nakrčilo, jak zkoumal tváře vni. Cigareta mu vypadla, od cesty odlétlo několik 

jisker. Havran zatahal muže v odstředivce za prostřední ruku a ukázal na nedopalek. Muž 

neodvrátil hlavu od toho řidiče.  

     „Kouká na nás jako na největší póvl,“ pomyslel si. Na oplátku zatahal havrana za prostřední 

křídlo a kynul směrem na řidiče. Temné kalné oči lidské se setkaly s očima havrana. Kývli, táhli to 

spolu už dlouho, nemuseli mluvit.  

     Řidič překonal odpor, podrbal se na největší bradavici v obočí a vrátil oči na vozovku. Prázdná 

a mrtvá, jako lidé v té tramvaji. Něco tu nehrálo… silnice. Ona chyběla. Sešlápl brzdu, ovšem vůz 

nechtěl brzdit: „Brždění a rozjíždění zvyšuje spotřebu. V rámci ekologie pojedeme dál!“ Na truc 

se plynový pedál sám sešlápl.  

     Ještě si stihl pomyslet, že je asi konec, a vletěl do díry. Kola nad dírou naprázdno zabrala: „Za 

letu prosím sejměte nohu z plynu, v rámci ekologie.“ Asfalt se za ním zas zatáhl. Kdo neviděl, 

neuvěří. 

     Muž si podal pravou ruku s havranem. Usmáli se. A odstředivka zastavila.  

http://velebny.rajce.idnes.cz/Homecafe_24.3.2010
http://velebny.rajce.idnes.cz/vecerfejetonusedmicky_25.3.2010
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     Vešel tmavovlasý člověk s krkavcem na vodítku.  

     „Jsem tu správně v dvousethlavé sani?“ 

     Pasažéři k němu přišli, prohlíželi si ho obrovskýma krvavýma očima a tlačili se. Kdo dal oči až 

k němu, vyhrál.  

     „Nechte toho,“ okřikl je muž s havranem, „chcete dopadnout jako ty venku?“ Sám přišel 

k příchozímu a prohlédl si jej: „Sem ale nesmí jen tak obyčejní lidé.“ 

     „Vím, znám. Nejsem obyčejný.“ 

     „Ale vypadáte tak. Krkavce si dnes může pořídit každý, HDP stoupá. Máte nějakou 

specializaci?“ 

     „Ano. Jako každý z vás se huntuju.“ 

     „Pravidelně a rád?“ 

     „Pravidelně a rád,“ kývl. Až teď si muž s havranem všiml náplasti na jeho tváři. Příchozí ji 

sejmul. Pomalu, dal si záležet.  

     „Máte moudrák, a co je na tom divného? To si dnes může pořídit každý, HDP stoupá. 

Vypadněte.“ 

     Pod příchozím se rozjel pás. Vyhodil jej ven. Než se rozkoukal, uviděl odstředivku, jak se 

vzdaluje. Dvě stě hlav na něj výsměšně hledělo.   

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 6. dubna 2010 v 19:00 hodin Vás Sofranza, Ason-klub a Knihovna města Plzně 

srdečně zvou do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na večer s názvem Živote, pohrdám tebou… 

aneb Poetická cesta souhvězdím Mar-Mar. Komponovaný pořad poezie Markéty Irové a Marka 

Velebného a hudby v provedení  a režii Františka Zatloukala.   

 

* Ve středu 7. dubna 2010 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na další díl cyklu Hrady a zámky západních Čech. 

Umělecký filmový dokument Aleny Jílkové s komentářem Viktora Viktory. 

 

* V úterý 13. dubna 2010 ve 20:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 

9) na již třináctý Literární večer Antidivadla a hostů. Účinkovat budou Petra Hůlová a Pavel 

Štýbr. Vstupné 70,- Kč. 

 

* V pátek 16. dubna 2010 v 19:00 hodin jste zváni do Galerie U Svaté Anny (Plzeň, Bezručova 

18) na pořad s názvem Měsíc, který zešílel jako já… Vzpomínkový večer na surrealistického 

básníka Karla Šebka. Účinkují Jindřich Kout (přednes), Dr. Eva Válková a Dr. Vladimír Blažek. 

 

* V úterý 20. dubna 2010 v 19:00 hodin jste zváni do kavárny Home Cafe (Plzeň, Zbrojnická 4) 

na křest knihy básní Martina Lišky Rum je cezený slunce. Scénické čtení: Martin Zahálka, 

Svatopluk Skopal, Petr Kostka a Simona Postlerová. 

 

* Ve středu 21. dubna 2010 v 18:00 hodin Vás KPKK zve do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. 

Smetany 13) na večer z cyklu Hudební klenoty – Literární drahokamy: Evžen Oněgin. Komentují 

Lenka Bočanová a Viktor Viktora. 

 

* Ve čtvrtek 22. dubna 2010 v 16:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní 

síně „13“ (Pražská 13) na přednášku Jaroslava Someše Zločin a trest v české lidové poezii a 

kramářské písni. 
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* V sobotu 24. dubna 2010 v 19:00 hodin Vás Luboš Vinš srdečně zve do Kulturního centra 

Frišova vila (Plzeň, B. Němcové 9 – naproti LF UK na Lochotíně) na večer poezie Útěky do 

krajiny. Vstup dobrovolný. 

 

* Ve středu 28. dubna 2010 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. Smetany 

13) na Večer Konzervatoře. Literární tvorba a hudba studentů plzeňské konzervatoře v režii 

Blanky Hejtmánkové. 

 

* V pátek 30. dubna 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 30. dubna 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. 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* MOBELOVA CENA 2010. Básník Alois Marhoul vypisuje II. ročník soutěže Mobelova cena. 

Soutěž je určena všem autorům, kterým v roce 2009 vyšla básnická sbírka. Nominovat je mohou 

jejich manželky, manželé, milenky, milenci, přátelé, fanoušci, nakladatelé, nebo se mohou 

přihlásit sami. Podmínkou je zaslat 1 výtisk vydané sbírky na adresu: Alois Marhoul, 252 04 

Čisovice 123. Uveďte kontaktní adresu, telefon a e-mail autora. Uzávěrka je 30. dubna 2010. 

Výsledky budou vyhlášeny v sobotu 19. června 2010 v 17:00 hodin u Marhoulů na zahradě na 27. 

Čisovicích (tj. přátelské posezení s poezií, humorem, vínem, zpěvem a gastronomickými 

lahůdkami do nedělního rána). Vítěz obdrží plaketu Mobelovy ceny a symbolickou finanční 

odměnu v předem neurčené, ale směnitelné měně. (Mobelovu cenu za rok 2008 získal Lubomír 

Brožek za sbírku Paměť ohně.) 

 

* O CENU WALTERA SERNERA „ŽIVOT JE HLEDÁNÍ“ 2010. Mezinárodní Festival 

spisovatelů Praha ve spolupráci se společností Googole vyhlašuje další ročník literární soutěže 

pro mladé autory o nejlepší povídku. Soutěž je určena studentům středních škol do 21 let. Lze 

zaslat původní, dosud nepublikovanou povídku o max. rozsahu 5 normostran na téma: „Život je 

hledání.“ - Letošní téma vychází z toho, že lidé celý život něco hledají – lásku, smysl bytí nebo 

správnou cestu. Ale nejčastěji lidé hledají informace, které život usnadňují a zpříjemňují. Cílem 

soutěže je zjistit, jak toto tak trochu i filozofické téma vnímají studenti českých středních škol, 

motivovat mladé lidi k vlastní tvorbě a otevírat jim obzory současné české i světové literatury. - 

Uzávěrka je  1. května 2010. Adresa: info@pwf.cz. Do předmětu napište heslo „povidka 2010“. 

Autor připojí jméno a příjmení, datum narození, adresu školy a souhlas se zpracováním osobních 

údajů. Odesláním povídky zároveň dává souhlas s uveřejněním práce bez nároku na honorář. 

Texty bude hodnotit odborná porota složená z renomovaných českých spisovatelů. Výsledky 

budou vyhlášeny na setkání finalistů u příležitosti Festivalu spisovatelů 8. 6. 2010 odpoledne na 

Nové scéně v Praze. Vítěz získá cenu Waltera Sernera a finanční odměnu. První tři nejlepší 

povídky budou oceněny mobilními telefony od Googlu s operačním systémem Android. Google 

navíc připravil pro prvních dvacet finalistů speciální překvapení. Vítězná škola si odnese od 

spřátelených nakladatelství a Festivalu spisovatelů Praha bohatou knižní nadílku. Finalisté získají 

vstup na všechna čtení a diskuze festivalu zdarma. Více na: http://google-cz.blogspot.com/p/zivot-

je-hledani.html. - Soutěž byla pojmenovaná po Walteru Sernerovi, nonkonformním spoluzakladateli hnutí DADA. 

V Curychu účinkoval v proslulém Cabaretu Voltaire. Tento německy píšící Čech a velký Evropan žil po dlouhá léta 

v Praze, odkud byl na konci druhé světové války deportován do koncentračního tábora nedaleko Litvy. 

mailto:info@pwf.cz
http://google-cz.blogspot.com/p/zivot-je-hledani.html
http://google-cz.blogspot.com/p/zivot-je-hledani.html
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* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* JAN VAVŘIČKA: Mám velkou radost z vydání knížky  

     a o tuto radost se s Vámi chci podělit. Knížka „Vostrá pohoda“ (sbírka 13 povídek) byla 

řádně pokřtěna ve stříbrském muzeu panem senátorem Nenutilem. Veškeré detaily o knížce jsou 

k dispozici zde: http://www.vanili.cz/cz/vostra-pohoda/r153. Tímto děkuji Ason-klubu za 

podporu při mých prvních autorských pokusech. Mějte hezký den! Scifista Honza Vavřička 

(Stříbro, 7. 3. 2010)                                   

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

* JANA TICHÁ: To přece nejde neotevřít deštníček, když mou hlavu skrápí deštíček… 
     Dobrý den, vážení a milí přátelé od pera. Bohužel teď není nablízku nikdo moudrý, žádná 
laskavá ruka, která by moji zadržela, není tu vlídná a taktní paní Helenka, která by mně určitě 
řekla: vykašli se na to, a já bych asi poslechla. 
     Nebyla nablízku, když jsem začala pátrat po jakémkoliv námětu, který by mi pomohl přijít na to, 
odkud se bere posedlost. Pátrání v oblasti literatury mě dokonce přivedlo až k detektivkám. Když 
někde dojde k vraždě, třeba v hrabství Midsomer v anglickém televizním seriálu, vždy je nakonec 
třeba pátrat v minulosti. Někdy i v minulosti hodně minulé, která konečně odhalí nějaké dávno 
zasunuté křivdy, například mezi bývalými sextány z jedné školy, jako byl třeba schovaný míč nebo 
přebraná dívka. Po čtyřiceti letech pak problém nečekaně vykvasí a vede k nepochopitelným 
vraždám, ačkoliv už tenkrát byl míč nalezen v psí boudě, dívka si vzala někoho úplně jiného a 
stejně už mezitím dávno zesnula. 
     Posedlost je posedlost, ať už principiální nebo věcná, a dokáže vyvřít nečekaně a záludně jako 
vyhaslá sopka. 
     Šla jsem dál cestou literatury a bloumala jsem v plží minulosti, až jsem dobloumala do roku 
2003 – a mám to! Tady jsem zřejmě narazila na kořeny posedlosti Milana Šedivého, který do mě 
dloube a popichuje. V roce 2003 mu bylo teprve 26 let, to znamená, že když malý Milánek tahal 
kdesi dřevěnou kachnu po dvoře, já jsem byla copatá holčička v první třídě, ale vím určitě, že jsem 
nikdy neměla ve zvyku dávat najevo svou duchovní nebo fyzickou převahu -  například kopáním do 
báboviček. 
     Ale v říjnovém čísle Plže 2003 Milan i při svém mládí otevřeně přiznal všem, kteří by o tom 
snad pochybovali, že je vskutku dokonalý básník a kromě toho též neobyčejně významný básník, i 
když to na jeho škole zatím nechtějí ocenit a vyhazují ho od zkoušek. Zřejmě to přece jen časem 
ocenili a nechali ho vybranou školou nakonec projít. Ale kromě toho se také pochlubil, že je dobře 
rostlý a neobyčejně eroticky přitažlivý. 
     A tady je na řadě moje přiznání: Vím to! Stála jsem totiž tenkrát také ve frontě mezi všemi těmi 
prsatými blondýnami, které se denně neúnavně řadily do fronty před jeho postelí, i když nejsem 
prsatá blondýna, naopak roztomilá brunetka, tak drobná, že jsem se dokázala schovat v koupelně 
do vany. Tady se ale naše vyprávění dost liší. 
     Ukryla jsem se tehdy ve vodě, abych ho překvapila, ale když jsem pak na vlastní oči uviděla ten 
nahý sexuální zázrak ve své básnické pýše křepčit před zrcadlem, dostala jsem záchvat smíchu a 
utekla jsem. Naštěstí. Kukulín měl přece dokonce zemřít jako všichni holiči před ním jen proto, aby 
nemohl vyžvanit, co pak prozradila basa, totiž že …král Lávra má dlouhé oslí uši, král je ušatec…! 
     Takže zdroj Milanovy posedlosti je doufám jasný. Bojí se, že bych časem všechno prozradila 
třeba prostřednictvím psaní, navíc když zjistil, že jsem přinejmenším stejně nadaná jako on, ne-li 
více. Proto mně psaní tak zošklivuje, pranýřuje mou zálibu v kultuře let šedesátých a vůbec. 
Vždycky jsem zastávala názor, že nejen lidské osudy, ale i historické události jsou nějak předem 
dány a odvíjely by se stejně za všech okolností. Kdosi se však pokusil mě z toho vyvést. I velké 
historické děje údajně závisely na maličkostech, dokonce i na úplných pitomostech. Tak kdyby 

http://www.vanili.cz/cz/vostra-pohoda/r153
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bývala například Kleopatra měla křivý nos nebo předkus a nezalíbila se velkému Caesarovi, 
nezamiloval by se do ní a následné dějiny Egypta i Říma by se odvíjely jiným směrem. 
     Škoda, že to tehdy nebylo jinak. Kdybych byla překonala záchvat smíchu, mohli jsme dát řeč, 
Milan se mezitím mohl obléci a zakrýt, jak se věci ve skutečnosti mají, a ohromit mě třeba svým 
bohatým intelektem nebo úžasným básnickým nadáním, a možná… Kdo ví. Ostatně tak často 
vzdychal, že není s kým šukat múzy, že o tom dokonce napsal báseň, sice jeho typickým, příšerným 
volným veršem, ale když myslí, že je to moderní pojetí básní, budiž. A přitom já, skutečná a živá 
Múza, jsem tehdy byla tak blízko se svým dokonalým tělem a bezkonkurenčním sexappealem a 
navíc s tím, po čem on už léta marně vzdychá – totiž s literárním nadáním a talentem. Škoda, 
Milane, nemusel byste teď napouštět své šípy jedem, ani se trapně ohánět Frantíkem Šaldů. Zdraví 
Vás Vaše Jana Tichá (Plzeň – Praha, 8. 3. 2010) 

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

v Plzni.  
 

* STANISLAV ŠRÁMEK: Kdo ještě nečetl F. X. Šaldu? 
     Tak z mosta doprosta začnu otázkou. Jestliže existují výrazy „velký básník“ či „velký 
spisovatel“, mohl by existovat i výraz „velký čtenář“? Navzájem se totiž potřebujeme tak, že jeden 
bez druhého by nemohl existovat, a například já jsem velký čtenář. Jestliže velký spisovatel napíše 
za svůj život několik knih, já jsem už za půl svého života přečetl možná i více než tisíc knih, kromě 
toho čtu časopisy a noviny. Určitě v tom nejsem sám, existují kluby čtenářů o různém stupni 
čtenářské posedlosti a jako je Ason-klub klubem autorů mladých a nezavedených, v klubech 
čtenářů je nám fuk, jak to má kdo s věkem. Máme i svá literární a recitační čtení, kde nečteme 
navzájem své vlastní literární práce, ale z toho, co kdo četl a co zaujalo. V poslední době jsou 
přitažlivější články v různých periodikách, včetně Plzeňského literárního života. Některé ukázky 
jsou vskutku hodny knihkupeckých pultů. Rádi čteme i názory, jak se literáti mezi sebou chválí, 
nebo naopak, a je dobře, že si to může nezaujatě přečíst i čtenář a udělat si názor. 
     Zhruba koncem minulého léta jsem si vezl na dovolenou dva celé ročníky Plže a za šumění 
moře pod azurovým nebem, tichého bzučení odjíždějících lodí a ve vůni červánků v tlukotu cikád 
jsem mu přišel na chuť. Po návratu jsem se rozhodl pro čtenářskou exkurzi po lesklých plžích 
cestičkách proti směru hodinových ručiček, zpátky do literární historie. 
     Mezi chlapy nebývá zvykem hašteřit se nad žabomyšími problémy, hrát si se slovíčky a třeba i 
navždy si rozlít ocet, i když poslední čísla časopisu mě inspirovala ve prospěch ženy, a s díkem 
redakci – dostal jsem odpověď. 
     Zapátral jsem i v minulých aktivitách pana Šedivého z čistého zájmu, protože jsem již dříve 
odhadl (a ukázalo se, že správně), že tenhle mládenec asi studoval pajdu, konkrétně češtinu. Je 
zajímavé, že téměř všichni, kteří studují pedagogickou fakultu, obor český jazyk, v ranném věku též 
sami píší, pokoušejí se o básně i prózu, polemizují, hrají si se slovy, touží vyniknout, mají řečnický 
talent a tak dále. Jejich rašení je zkrátka přihnojováno slovy, a protože zlatá studentská mládež 
nemá jiné starosti, slova a texty se jim zjevují snad i ve spánku. Ale píší též pracovníci knihoven, 
archivů, muzeí, literární historici a další v příbuzných oborech a má to svou logiku. 
     Sám jsem úspěšně prošel dvěma školami, technikou a patentovým právem, mou noční můrou 
tudíž byly jehlany, kulové výseče, průměry a poloměry a klukovskou četbu jsem zahájil, jak jinak, 
než verneovkami. Ano, slavný Jules Verne mne zahnal na techniku a k  vynálezům, ale 
literát se ze mne nestal, dotáhl jsem to jenom na čtenáře. Ale jednu výhodu bych viděl, jehlan 
bude pořád jenom jehlan, ať se na něj díváš z jakéhokoliv úhlu pohledu, ať je ti dvacet, nebo 
šedesát – zkrátka jehlan nezná bratra. 
     Literární nadšení, které studenty v mládí pohlcuje, jim většinou vydrží do prvních silnějších 
přílivů hormonálních aktivit, přičemž nejsilnější z těchto aktivit, která na dlouhou dobu dokáže 
zahnat literární i jiné běsnění, bývá manželka, dětičky, hypotéka, nájmy, spekulace, kde na to 
všechno vzít a nekrást, mizerně placená práce a řada dalších nutkavých problémů. Téměř každý 
nadějný literát, v mládí vymetající literární soutěže a sbírající vavříny, s tím na čas přestane a pak, 
v závislosti na délce tvůrčí pauzy, se nesměle zařazuje do soutěžení zpět. Ale ouvej! 
     Mezitím vylezli na světlo další plžíci a šnečci, vystrkují své stále sebevědomější hlavičky, a když 
jim je nikdo včas nepřišlápne, prezentují svůj tvůrčí start dost často právě shazováním a 
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zesměšňováním literárních kamarádů snad už nad třicet. V hospodě se sice navzájem snášejí a 
povzbuzují, ale jinak spolu i dost nefér bojují – pravda, pokud tito starci nepíší jen své paměti 
z dob přesliček a plavuní. Nejhoršího diskriminačního útoku a podpásovky jsem se dočetl v čísle 6 
z roku 2003, z pera jakéhosi Viktora Podlipského panu J. Č. Ulrichovi. Cituji: „…ve svém věku už 
byste prostě měl mít rozum a přestat se snažit procpat svoje texty, kam se dá. Listy Ason klubu jsou 
pro mladé a nezavedené autory a ne pro neumětelské pisálky v pokročilém věku. Mějte trochu 
soudnosti a najděte si jiné pastviny…“(par excellence) 
     Takovému šnečkovi bych s chutí nejen přišlápl hlavičku, ale ještě i rozšlapal krunýřek, tak a teď 
jsme si kvit, mrzáčku, a proč lezeš tak pomalu? Kam jsme dospěli se svou výchovou, když si dnes 
každý, komu ještě včera teklo mléko po bradě, myslí, že narodit se později je už sama o sobě 
nějaká zásluha? Pan Ulrich představil velmi dobré a zajímavé věci, a kdyby byl proměnil všechny 
svoje šance ve své době (a mohl-li je proměnit?), mohl být dnes stejně slavný jako řada dalších.   
Možná právě trapná diskriminace mezi generacemi, v naší zemi rozbujelá a přebujelá,  
zapříčinila, že nepíší a nesoutěží skutečně nadaní literáti, nechtějí se dát zesměšňovat a odstrkovat 
nafučenými pitomečky, a tak svět přichází o talenty. Škoda, že si pan Ulrich opravdu nenašel jiné 
pastviny, které by ho byly více hodny, a dobře, že se nikdo další neurazil, a jen proto se může Plž 
pochlubit literaturou, kterou prezentují pánové Jirásek, Mikisek, Vinš, Čechura nebo Fencl a pár 
dalších, i některé skvěle píšící dámy, a dnes lze k tomu ještě dodat – kde že ty loňské sněhy jsou! 
     Celá česká literární scéna je prošpikována různými kluby mladých a nezavedených autorů. 
Úžasný pan F. X. Šalda je mj. i autorem názoru, že básně se přece nepíší proto, aby se někomu 
líbily… no sakra! A proč se vůbec píše? Podle čeho se pak vybírají práce na literárních soutěžích, 
když ne v závislosti na samotném díle – snad ne v závislosti na osobě autorů, klubových oblíbenců 
a různých protěžovaných týpků? Až jsem se zděsil. Není to dokonce v intencích dnešních 
převrácených hodnot i tak, že dílo neklubáka, i když má jiskru, šťávu, něco do sebe, vykazuje 
talent, čtivost a mohlo by se líbit čtenářům, porota hned vyřadí a pak vybírá jen z toho, co se 
v duchu Šaldova názoru líbit nemusí, ani nemůže, ale autorem je klubák? No nazdar, rodino! 
Z takových tendencí se nemůže vyklubat nic jiného, než postupná ztráta zájmu čtenářů o literaturu, 
ale jaký potom má psaní smysl –snad píšu tak, abych zájem čtenářů vzbudil, nikoliv tak, aby zájem 
ztratili. Právě znalec F. X. Šaldy pan Šedivý by nám to mohl vysvětlit. Sám má určitě štísko na 
kámoše, viz recenze na jeho básnický debut z roku 2002 „Po zarostlém chodníčku“, a já žasnu, 
kde vzal pan Ivo Harák takové skvělé superlativy ke svému chvalozpěvu. 
     A časem bych rád pošeptal panu Podlipskému: No nic ve zlém, kámo, ale koukni se na svůj 
vlastní kalendář a na množství plžů, plžíků a plžíčků, kteří se rojí, aby se ti pletli pod nohy. Vystrčí 
tě ze všech soutěží a pošlou tě na jiné pastviny ještě dřív, než stačíš dosáhnout na talent pana 
Ulricha, a pak už se nechytneš, a když, tak možná jenom z piety, jako se vzpomíná na padlé hrdiny. 
Jednou za rok se někam dá věnec, ale jinak o nich nikdo nic neví. 
     Tak a kdo dokázal mou úvahu dočíst až sem, má u mě flašku a ostatní prosím… ach, odpusťte 
starci, že si stýskat zkusí… i když občas se mnou bývá i sranda! Šrámek Standa (Plzeň, 17. 3. 
2010) 

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

 

* STANISLAV ŠRÁMEK: Rád bych ještě tímto poděkoval Markovi Velebnýmu  
     za reakci na - řekněme výměnu názorů? Ano, celkem jste to vystihl dobře. Ačkoliv! Též mám 
doma slovník cizích slov, ale potřebuji ho snad k četbě Vrchlického, Nerudy, Zeyera, Nezvala nebo 
Seiferta? Musím louskat verše českého básníka se slovníkem v ruce namísto toho, abych se nad 
poezií rozplakal, nebo se vznášel, musím přemítat nad pravděpodobným motivem ke spáchání 
básně? 
     Velice mě mrzí, že se pořád nějak nemůžeme shodnout na tom, že zájem o četbu určuje čtenář, a všimněte 
si, že současná poezie se až na výjimky nekupuje, tedy nečte vůbec. Bývaly doby, kdy vydavatel 
nevydal nic, po čem nebyla poptávka. Jestliže například čtoucí dáma touží přenést se v duchu do 
světa dýchánků a krinolín, anebo si poplakat nad nešťastnou láskou, nenabídnu jí Sirénu nebo 
Rudou záři nad Kladnem. Tendenční literaturu dotoval stát a pak byla zařazena jako povinná 
školní četba. A paní Markétka Čekanová jednou o nějaké práci napsala, že byla „správně ulítlá“. 
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K chvále ulítlosti, ulítlost jsem identifikoval i v použitých výrazech v její povídce „Jak Míťa…“ 
atd., což jsem již popsal, a proto jsem ulítl i já, když hlavně vzhledem k podobizně v Sedmičce jsem 
paní Markétku považoval za mnohem mladší (děkuji, že jste mne o jejím věku poučil). Já osobně 
bych obětoval veškerý talent i tvůrčí ambice a klidně bych si nechal i spílat, jen kdyby mě někdo 
považoval za pětadvacetiletého. No ale já jsem starej trapnej ješita. Je na mně, abych se omluvil - 
omlouvám se. 
     Mírně jsem se naštval jen při té podsunuté diskriminaci, i když jste správně usoudil, že šlo o nadsázku, 
které se mimoděk dopouštíme v jakési sebeobraně, aniž si to snad uvědomujeme. Celý obsah života 
musím umět brát s nadsázkou, jestliže nechci duchovně skončit jako paranoik. Kromě  
mezigenerační diskriminace a diskriminace chudých, obojí značně nefér, protože cílené chudobě, 
stejně jako zrání a stárnutí se neubráníš. Znám už jen takovou, za kterou si může každý sám svým 
chováním. Ale ještě jednou dík za poučení. Šrámek Standa (Plzeň, 18. 3. 2010) 

 

* LUCIE KOUTNÁ: Kauza  J. Tichá, S. Šrámek, M. Šedivý: 
     Už vícekrát jsem si toho všimla – tady v Listech Ason-klubu se rozjede nějaká polemika, nějaké 
to soupeření, kritizování, napadání atp. Nu, docela se tím bavím. Tak si to i ráda čtu. Vývoj této 
kauzy nesleduji od samého začátku, ale možná se na to podívám. Chci říct, že se přikláním spíše 
k názoru M. Šedivého. Paní Tiché bych doporučila, pokud je to tak, jak říká Milan, aby 
neodsuzovala slovníky. Je to užitečná věc. Panu Šrámkovi bych vzkázala: Pane Šrámku, vím, co 
znamená zikkurat, a věřím, že mnoho lidí to ví. (I přesto, že společnost hloupne.) Montování slov 
do básně – to je právě ta tvorba. Zvláště mě pobavilo tohle: „... 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 kapoty a jak mohou plochy krůpějí 
žhnout?...“ atd.  Připadá mi směšné říci o někom, kdo píše básně dlouho a dobře, že to není jeho 
parketa. Neznáte Milana Šedivého. Natož mu vytýkat básnické obraty, obrazy, když je to něco 
individuálního. To je to samé, jako kdybyste malíři vytýkal, že namaloval na obraz např. psa. Proč 
ho tam namaloval? Nevím, do jaké míry lze tohle kritizovat. Nejspíš ani básník básníka si 
netroufne kritizovat, co se obsahu týče. A potom ještě, jak tam píšete, že M. Šedivý pohrdá 
Erbenem, Máchou, Nerudou. To taky není pravda. Když už chcete něco kritizovat, zjistěte si 
informace a nepředhazujte takovéhle nesmysly. A to platí pro kohokoliv – ať je to čtenář, nebo 
autor či literární kritik. (Plzeň, 21.3.2010) 

- L. K. (*1980) píše básně i prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty ZČU (oboru manažer výtvarné kultury), žije 

v Plzni a v Praze, kde momentálně pracuje v Uměleckoprůmyslovém muzeu. 
 

* STANISLAV ŠRÁMEK: Velice zdravím, za názor by se mělo poděkovat,  
horší je, když jakákoliv snaha vychází naplano, tedy když se píšou například stížnosti, a ono nic.  
To je obvyklý model jednání dneška, tím více je potěšující, že v Plzeňském literárním životě nikdo 
naplano nevyjde, literáti dovedou psát své dojmy, reagovat na sebe navzájem a komunikace 
nevázne. Ale nebojte, moje konání je nárazové, takže většinou dlouho mlčím, než přijde náraz. 
Děkuji za projevenou přízeň, s pozdravem Š. S. (Plzeň, 22. 3. 2010)  

 
 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 26. 4. 2010. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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tel.: 378 038 200, 378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 
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