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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Kniha je pro mne vždy lopatou, kterou sám sebe přehrabávám. 
 

(Martin Walser) 
 

* 
BYLO NEBYLO 

 
… Po dlouhé zimě jsme přehrabali literární půdu. Jedni na to šli od lesa. Druzí z toho byli na větvi. Jiní 
dělali mrtvé brouky, další slyšeli trávu růst. Zkrátka to viselo ve vzduchu…  

 
* VEČER BÁSNÍKA KARLA ŠEBKA V GALERII U SV. ANNY. 
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: „Pocestný ve mně kráčí jinam než já“ U sv. Anny: 
     Středa 30. března. Večer poezie věnovaný 70. výročí narození surrealistického básníka Karla 
Šebka v Galerii U sv. Anny. Minule jsem nebyl a pan Gardavský mne zval, tak dnes půjdu. 
Místnost se zaplňovala a pan Gardavský mi sděloval jména přítomných osobností. Poezii Karla 
Šebka, prezentovanou Jindřichem Koutem, doplňovala hudba tria se zvláštním názvem „Tři 
tílka“, (Petr Vrobel – mandolína, Jiří Kříž – kytara a Martin Skala – kytara). Na začátku 
promluvil o Karlu Šebkovi a jeho díle básník Stanislav Dvorský. Jako další vystoupil Pavel 
Řezníček s básní věnovanou Karlu Šebkovi. Osobní vzpomínkou na básníka přispěla i MUDr. Eva 
Válková, lékařka dobřanské psychiatrické léčebny. „Paní Válková je také již etablovaná básnířka. 
Sloužila na jiném oddělení, než byl Karel Šebek hospitalizován, pojil je přátelský vztah, kdy 
spolupracovali a scházeli se jako básníci, po její pracovní době,“ prozradil Vladimír G. Každý 
z návštěvníků dostal improvizovanou skládanku z pár Šebkových textů z let 1994-95. Nechtěl jsem, 
ale ani nemohl moc šaškovat s foťákem, tak jsem občas zavřel oči a při poslechu romantických 
melodií „Tří tílek“ a Šebkových básní jsem se pokusil na chvíli odejít do světa snů a fantazie. 
Cestou domů jsem si chtěl zapamatovat své pocity, ale v realitě večera se mi postupně vykouřily 
z hlavy. Fotky na: http://velebny.rajce.idnes.cz/vecer_vyroci_karlasebka.30.3.2011. - Z večera 
jsem udělal i záznam na DVD, bude k dispozici v knihovně nebo u mne na požádání.  

(Plzeň, 1. 4. 2011) 
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* SRPNOVÁ ŽÍZEŇ V DUBNU. 
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: V srpnové žízni Jana Sojky: 
     Asi by mně Honzova kniha vyšla koupit levněji potom na křtu, ale chtěl jsem si ji přečíst hned. Chtěl 
jsem zase jednou mít normální knihu, nejen z „Levných knih“. Tak mi ji pan Chmela na Americké 
vyndal z výlohy… Přečtenou jsem ji měl za pár dnů, a to mi Honzova kniha dokonce dělala společnost 
na plese agentury Markéty Čekanové, kde jsem bohužel neměl žádný taneční doprovod.  
     Zima nám snad dala vale, sluníčko začíná více hřát, a proto klidně vzhůru do čtení Srpnové žízně. 
Zaujmou mne už první řádky. Jako obvykle vytahuji tužku a v knize si zajímavé pasáže podtrhávám. 
Snad mne za to autor a literární kritici neroznesou v zubech. Má to být i o žízni, touze žít, o vyprahlosti 
duše. „…Závidím všemu lehkému. Listům papíru, křídlům, někdy i mravům… čekám na myšlenky. 
Na myšlenky o odvaze.“ Honza výborně popisuje město i letní městečko, přírodu. Fantazie mu 
nechybí, naopak. Ale i charakteristika hlavního hrdiny Štěpána je přesná a výstižná a dobře ji chápu. 
„…Jsem muž ve středních letech. Ještě ne v letech, ale už ne v letu… vím, co jsem udělal špatně… 
s Kristovými roky se žádné osvícení nedostavilo…“ Příjemně se mi čte příběh Štěpána, který 
pozoruje dvě děvčata - Marušku a Magdu - v horkých letních dnech a za kulisou hospodského 
povaleče se v něm rozjíždí touha a fantazie. Nebo bratry Vencu a Martyho. - Venca. „…Až příliš 
často se obrací do minulosti. Náleží k mužům, kterým minulost sebrala síly a kteří v přítomnosti 
plýtvají energií nad úvahami, kudy měli tehdy kráčet… Venca je vězněm toho, co v sobě vězní. Je 
rozpolcen. Žije a jeho duše připomíná polopoušť…“ Koho mi to připomíná? Nemusím chodit daleko. 
Štěpánova věta po pohledu na slunící se holky: „Myslíš, že jsem nikdy neviděl nahou holku? Asi 
už dlouho ne, smál se Venca a měl pravdu.“ Rychle jsem se zakusoval do pasáží popisujících 
mejdan u Martyho, kam přišla pak i děvčata. - Morální vnitřní souboj Štěpána, který (ani nevím proč, 
snad z jakéhosi strachu) zahodil nabízenou příležitost, kdy se ho Magda ptala, zda si může k němu 
lehnout, a on předstíral rozespalost a nechuť, i když po Magdě toužil. Ale přece jen pak Štěpán 
s Magdou vztah měl. Zábavná byla Štěpánova odpověď na Magdinu otázku: „A co ty, máš nějaký 
vztah? Jistě, zasmál se, sám se sebou.“ Co mi to připomíná? Fantazie mi pracovala při popisech 
krátkých, intenzivních milostných schůzek Magdy a Štěpána. Závidím hlavnímu hrdinovi, i když to 
s Magdou neměl lehké. Zasmál jsem se další vtipné hospodské Vencově replice k Štěpánovi: 
„Nenapadlo tě bejt otcem? Chlap s pivem v ruce, hubou od sádla a pokládá mi takovéhle otázky. 
Buď to teprve přijde, nebo už jsi to propásl.“ Magda si se Štěpánem hraje. Štěpán ji nesmí 
kontaktovat, jen ona jeho. Nesmí je prý vidět její bývalý. Je dobré si přečíst jak to mezi Magdou 
a Štěpánem jiskří. Překvapí mne, jak se Štěpán na zábavě na Magdu vrhne, přebere iniciativu. Byla to 
chyba? Magdiny oči mu to ukáží. Magda ho nekontaktuje, a když ano, tak on nereaguje. Konec vztahu 
mne překvapí. Rozchod Magdy skoro beze slov. Štěpán to komentuje jako u jejího bývalého. Když ji asi 
přestal bavit, tak ho Magda odkopne. Ten konec mne opravdu překvapí. Ale ono to není v současnosti 
asi tak překvapivé. Taky hospodská rvačka, kdy Štěpánovi pomůže Tichej. Magda mluví, jako by 
chtěla, aby Štěpán raději chodil s Maruškou.  
     Honza Sojka píše hlavně o vztahu Štěpána a Magdy, o chlapech v hospodě, popisuje i následnou 
samotu Štěpána v jeho pokojíku. On, i když chodil s Magdou (jestli to bylo chození?), byl po jejím 
odchodu po nocích vlastně také sám. Na konci knihy jsem si zaznamenal věty: „V pokoji se roztahují 
dvě z nevděčných trojčat, samota a úzkost. Večer přijde ta třetí, tma.“ Co mi to připomíná? Sojkovo 
„Bez února“ mne bavilo taky, ale v současnosti asi člověk víc bilancuje, a tak kniha „V srpnové žízni“, 
mne oslovila a zasáhla na správných místech, kdy dobře rozumím Štěpánovi, i když mu musím Magdu 
závidět…  M. V. (Tučné citace v uvozovkách jsou z uvedené knihy.) (Plzeň, 3. 4. 2011) 
 
     Křest knihy Jana Sojky: Původně jsem tu neměl být, měl jsem hrát na představení, ale stalo se, 
jsem tu. Polanka, 20. dubna, 18 hodin, křest knihy Honzy Sojky „V srpnové žízni“. Začátek i konec 
pořadu obstaral Milan Čechura. Ačkoli se Sojkovy prózy mohou jevit převážně jako 
autobiografie, jelikož hrdinové jeho knih jsou zhruba v jeho věku, není to prý až na výjimky 
pravda. Pro jednu z postav knihy ale byl například předobrazem Milan Čechura. Honza Sojka 
přečetl několik ukázek. Slovo žízeň v názvu představuje dle autora nejen faktickou žízeň v horké letě, 
ale také, a to hlavně, žízeň po životě. Mezi čtením doprovodila Honzu na klavír krásná múza Božena 
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Englerová, která, jak Honza řekl: „…zahrála několik svých skladeb pod pseudonymem Jaroslav 
Ježek.“ Sojka se představil nejen jako literát, ale i jako - jak se říká - „chodící encyklopedie“. 
Předvedl, že zná zpaměti výsledky zápasů fotbalového mistrovství světa z roku 1986 i střelce gólů. 
Řekl, že člověk si dobře pamatuje spoustu nepotřebných údajů, tj. např. takovéto údaje z dětství. Honza 
přečetl několik ukázek z Antidivadelního tajného deníku, kde účinkovaly postavy s přezdívkami Bavlna, 
Vojta Germán nebo Patka. Čtení miniaktovky doplňoval s kytarou a zpěvem Milan Čechura. Jako 
bonus pro nás, co jsme zůstali déle, zahrál na kytaru a zazpíval i Roman Kníže. Těšme se na druhý 
křest knihy v pátek 13. května v divadélku Jonáš. Ačkoli byl krásný teplý jarní den a Finále v Besedě, 
v Polance se nakonec sešly dvě desítky diváků. O nebývalé popularitě Honzy Sojky svědčí i obrovská 
návštěvnost mojí fotogalerie http://velebny.rajce.idnes.cz/kresthonzysojky_vsrpnovezizni.20.4.2011/ 
v prvních hodinách po akci. (Plzeň, 21. 4. 2011) 

- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni, 
externě spolupracuje s regionálními deníky. Je vedoucím neprofesionálního divadelního souboru SOFRANZA. V současné 

době je zaměstnán jako dokumentátor v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.  
 

* 
ASON-KLUBU K 20. NAROZENINÁM 

Plzeň, Ason-klub a já? 
 

* IRENA VELICHOVÁ: Čas strávený a trávený v Ason-klubu pro mě znamená jednu z 
nejinspirativnějších aktivit, které jsem se kdy věnovala. Vnímám náš klub jako aktivní platformu, která 
byla vždy hybnou silou literárního života Plzně, a držím nám palce, abychom se nevzdávali a tvořili, 
psali, hodnotili a kritizovali a hlavně žili (nejen) uměním. Za těch úctyhodných sedm let mezi vámi 
vám, drazí přátelé (i nepřátelé!,) s hlubokou úklonou děkuji. (Starý Plzenec – Praha, 26. 2. 2011) 
 
 

* DANIEL MIKEŠ: Ason-klub hodnotím za celkový dojem známkou jedna mínus. (Plzeň, únor 2011) 
 
* TAMARA KOPŘIVOVÁ: Gratuluji  Ason-klubu  k jeho 20. narozeninám. A gratuluji sama sobě, 
že se mi poštěstilo jednoho dne roku 1994 s Asonem se  seznámit. Možná to bylo setkání osudové… 
Každopádně mě navedlo na cestu, po které se mi teď docela dobře šlape. Je to taková ta cesta 
ouvozem, kde chvíli jdete sami, časem narazíte na souputníka, kus  cesty klábosíte, další promlčíte. 
A je vám při tom tak nějak dobře. Vzpomínám si na první setkání s Helenou Šlesingerovou, které jsem 
do Ason-klubu přinesla svoje básnické pokusy. Do sdružení mladých a nezavedených začínajících 
autorů.  Hned první atribut jsem nesplňovala. V roce 1994 mi už bylo přes třicet… Ale to prý nevadilo, 
navíc jsme s Helenou našly věkovou spřízněnost. Zato ty další přívlastky už se ke mně hodily přesně. 
Zpětně znovu Heleně děkuji za její kritické připomínky a za možnost vydat svou první, i když 
neoficiální, sbírku Doteky slov v Malých knížkách Ason-klubu. Děkuji jí za spoustu času, úsilí 
a energie, které Ason-klubu v průběhu těch dvaceti let věnovala. Přiznávám se, že kdykoliv jdu 
do knihovny, vždycky se u vchodu podívám na mosaznou cedulku s vyrytým nápisem Ason-klub. 
A pokaždé mám takový příjemný pocit, že i já jsem jeho součástí. (Plzeň, 28. 2. 2011) 

 
* MARKÉTA IROVÁ: Za rok to bude už 10 let od chvíle, kdy jsem se stala asonklubí členkou. Bylo 
mi dvacet a svět literatury pro mne tehdy byl tajuplný a vábivý kraj. Své první krůčky vidím jako 
dnes… Ten pocit důležitosti, když mne Helenka Šlesingerová přijímala, ten seškrcený hlas, který 
mne přepadl při křtu mé první sbírečky, nebo tu pýchu, když jsem hltala první recenzi na své básně 
od Milana Šedivého. Následovaly však další kroky a skoky a náhle je na čase rekapitulovat. Co mi 
Ason dal? Tak za prvé mi poskytl tvůrčí prostor. Ason se neptá, jak píšeš, nebo co píšeš. Každá tvůrčí 
duše je vítána a nikdo se ji nesnaží přetvářet či měnit. Ason mi dal přátele a známé: lidi silných 
individualit, kteří neznají klid slov a nestydí se mezi řádky přiznat to jsem Já. V Asonu jsem našla 
Marka Velebného, jedinečného kamaráda a průvodce celým tím desetiletím. Našla jsem tam 
Daniela Mikeše, charismatickou postavu, která mne přesvědčila o tom, že srandovní poezie je také 
poezie, a navíc dobrá poezie! Našla jsem tam Honzu Sojku, Iva Fencla, Milana Čechuru a mnohé jiné, 
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k nimž pro jejich umění vzhlížím. Především však jsem v Ason-klubu, na svém tvůrčím prostoru, našla 
kousek sebe…(Plzeň, 24. 2. 2011) 
 
* JIŘÍ Č. ULRICH: V Asonu jsem začal být po svém odchodu do důchodu. Nevedlo mě sem literární 
nadání. Po létech psaní kulantních i logických výzkumných prací jsem si chtěl užít svobody slova, těšit 
se s jazykem. Výsledkem byla menší záplava experimentálních a absurdních dílek, v lepším případě 
pak s nezvyklým pohledem. Vzniklo i několik knížek, čtyři vydané v edici Ason-klubu. Dalším 
motivem byla snaha dokázat, že přehrada mezi starými a mladými je překonatelná. Díky 
příjemným posezením v Jabloni s partou mladých se mi to dost podařilo, některé přátele jsem 
zlanařil pro aktivní hraní na jevišti (Irenka Velichová, Marek Velebný, Milan Čechura). Psával 
i hrával jsem divadlo jednoho herce, domníval jsem se, že Asoňáky přitáhnu i do hlediště. Jen  málo 
přátel přišlo do divadla. Proto jsem vymyslel kontroverzní „Divadlo pro nepřítomného diváka“. 
Napsal jsem hru, pro diváky zahrál premiéru a derniéru a mezitím jsem několik měsíců hrál v divadle, 
kam neměli diváci přístup. Shakespearova Hamleta jsem pojal zcela jinak, provokativně, publikovaný 
prográmek jsem obaloval sérií článků v Plži. Záměrem bylo nastartovat asoňácké spisovatele k diskusi 
a psaní variant, esejů, či poznámek, sliboval jsem, že je zahrnu do textu při derniéře. Bez reakce. 
Diskuse nad Hamletem se nekonala. A tak mou verzi, že Claudius byl nevinný, jsem obhájil na jevišti  
bez protestů a sám. Ani detektivka pro jednoho herce nevzbudila touhu spoluúčastnit se na řešení 
vraždy. Stárnutím i nemocemi pramen inspirace vysychá, témata hořknou, jsem schopen jen 
sporadicky někam vycházet, čímž se izoluji od dění, zato víc čtu a spíše recenzuji na internetu, 
na portálu saspi.cz pod svým prostředním jménem Čuk. V Asonu bylo dobře. Co se mi nelíbilo? Někdy 
až hrubé nebo naopak zamlženě nafoukané odsudky příspěvků jiných autorů i osobní spory. Omlouvám 
se: k nim jsem také přispěl svým dílem. Nu, byl jsem tehdy ještě mladý…(Plzeň, 23. 2. 2011) 
 
* MAREK SIVÁK: Ason-klub byl pro mě ve své době velkou motivací i přátelskou základnou, ale to 
jistě víte. (Plzeň, 11. 3. 2011) 
 

* MILAN ČECHURA: Ason-klubu je dvacet let. To už je pro jakoukoliv organizaci požehnaný 
věk a je třeba při této příležitosti bilancovat. Toho se však dozajista ujmou jiní, povolanější, než jsem 
já. Stejně mi tyto rozvahy nad tím, kolik se schovalo básníků a prozaiků pod jeho ochrannými křídly, 
nejdou. Je to samozřejmě důležité a zajímavé, ale já bych se raději zaměřil na to, co mi Ason-klub dal. 
Že by mi něco vzal, toho si nejsem vědom. Snad jen pár nocí, obzvláště v začátcích mého soužití s ním, 
kdy jsem horečně přemýšlel, jaká nejlepší slova zvolit ve svých příspěvcích, aby to byla slova na svém 
místě. To ovšem nelze považovat za ztrátu, ale za zisk. To bezesporu. A co mi tedy dal. Především 
pocit, že to, co dělám, má alespoň trochu smysl. Rád vzpomínám na ty večery, kdy jsem byť starý 
věkem, ale mladý členstvím a doufám že i duchem, mluvil na setkáních s nejrůznějšími básníky 
a prozaiky, co v plzeňských literárních vodách plavou. Jen namátkou bych připomenul mé vrstevníky 
Jirku Ulricha a Luboše Mikiska, ale i mnohem mladší, například Irenu Velichovou, Kateřinu 
Sachrovou, Kateřinu Kašákovou, Davida A. Šakala, Marka Velebného, Dana Mikeše, Radku 
Prokopovou a další a další. Ti, co jsem nejmenoval, mi jistě prominou, neboť vědí, jak je to s mou 
pamětí. A stejně by to nešlo, protože by se do téhle útlé knížečky všichni nevešli. A přeji nastupující 
generaci, aby se scházela stejně intenzivně a se stejnou radostí. Pro vlastní tvorbu je to k nezaplacení. 
Dále mi Ason-klub posloužil jako odrazový můstek k mému vstupu do Střediska západočeských 
spisovatelů a posléze do Obce spisovatelů. Bez něj bych se jejich členem určitě nestal. Také jsem 
za jeho laskavého dohledu pokřtil svoji první knížku a také druhou i třetí a rovněž i tu zatím poslední 
laskavým slovem poslala do světa předsedkyně Ason-klubu, Helena Šlesingerová. A tím se dostávám 
k závěrečnému bodu toho mého výčtu. Díky Ason-klubu jsem poznal Helenku. Bez nadsázky je možno 
říct, že Helenka Šlesingerová a Ason-klub jedno jsou. I když Helenka přináší tomuto sdružení 
noblesnost a krásu, protože je žena a Ason-klub se skloňuje podle vzoru hrad, což je, jak známo, vzor 
rodu mužského. A to je dobře pro jeho fungování, protože chlapi do něj vstupují kvůli Helence a ženské 
kvůli Asonu. No, ale už dost mých úvah. Na závěr bych chtěl popřát Ason-klubu dalších minimálně 
dvacet let a aby ještě dlouho dával všem, co o to budou stát, to, co za tu dobu, kdy se známe, dal mně.  

(Plzeň, 14. 2. 2011) 
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* VOJTĚCH FIALA: …je krásné, že Ason-klub už bude za rok moci řídit těžkou motorku, bohužel 
jako jeho velice vzdálený člen (časově, místně i tvorbou) nemohu přijít. Né snad proto, že bych jím 
nedejbože pohrdal, jen mi svět poslední dobou připomíná rozjetý rychlovlak, v kterém víří slavná 
i neslavně slavná jména, proplétají se jím vlákna šílenství a kdesi daleko za rozostřenými okny je 
naděje, že existuje naděje... Někdy mám sto chutí do toho vlaku kopnout, ale dosáhl bych jedině 
zlomené nohy. A proto dělám s dovolením všechno proto, aby aspoň přibrzdil. Já vím, vy 
moudřejší a přece jen starší než já už žít umíte a berete to jako zábavu, ale já se to s dovolením zrovna 
učím. Jedním z průvodních znaků, že moje aktuální období přeci jen není dekadentní, je to, že jsem si 
konečně zařídil členství v plzeňské knihovně. Krásná věc! Co se tvorby týče, bych strašně rád napsal, 
že mě to nebaví a vůbec, že to byla jen krátká pubertální epizoda, ale já bez toho nemůžu žít. Takže tak 
a víc se raději neptejte…(17. 3. 2011) 
 
* MAREK VELEBNÝ: Ason-klub a já? Jak se říká: „Cherchez la femme,“ za vším hledej ženu. Můj 
první kontakt s činností klubu bylo pozvání Michaely na její autorské čtení v roce 2000 do Polanovy 
síně knihovny. Těsněji jsem se začal o poezii a klub zajímat přes Alenu, která mne okouzlila. Vzala 
mne v září 2002 na setkání klubu do Jabloně, čímž jsem se stal členem. Alena mne sice brzo opustila, 
ale Ason–klub se pro mne od té doby stal hlavní náplní života, zdrojem inspirací, kolektivem plným 
přátel, kde jsem poznal svou cenu. Díky klubu jsem mohl poznat další múzy jako Simonu, a díky 
účasti na akcích jako Chopoj, Literární Vysočina, Jičínské poetické jaro či Mapoj přátele z dalších 
klubů v Čechách a na Slovensku. Po odchodu mnoha členů a členek klubu (např. po ukončení studia 
v Plzni do Prahy) ztratil klub na iniciativě a postupně se z tradičních čtvrtečních posezení a setkávání 
autorů na konci každého měsíce stávalo jen setkání pár věrných, které se částečně transformovalo 
do Kratochvílí. Múza Simona si našla po skončení studia jiného favorita a já ztrácel inspiraci a chuť 
do života. Zaměřil jsem se spíše na dokumentátorství a publicistiku. Někteří, jako velká trojka (Luboš, 
Jirka, Milan), kteří bývali základem a startérem společných schůzek v Jabloni, přesunuli svou aktivitu 
do Střediska západočeských spisovatelů, čímž se činnost klubu rozdrobila. Z nezavedených autorů 
se stali zavedení a slavnější. Dívky, múzy, se vdaly, rozlétly se nejen po Čechách, ale i po Evropě, 
hlavně do Francie. Ti co zůstali, po studiu nastoupili do práce, našli si životní partnery a už nebylo 
tolik času a elánu na společné akce. Někdy zůstalo u myšlenek, a když na pořady někdy skoro nikdo 
nepřišel, ztrácela se i u mne iniciativa a docházelo k útlumu a tvůrčí krizi. Dal jsem pak svou duši více 
do služeb divadla, kam mne přivedl Jirka Č. U., kde mne držela přítomnost múz Ireny a Markéty. 
Ason-klub se stal nedílnou částí mého života, díky klubu jsem dostal šanci najít sám sebe, najít přátele, 
ale také jsem od múz dostal mnoho trpkých ran, které mi zlomily srdce, což byl zase impuls pro 
básnickou tvorbu. Díky asonklubím múzám tak vzniklo u mne několik sbírek, tj. vše má své klady 
a zápory. (Plzeň, 17. 2. 2011) 
 

* RADKA KETNEROVÁ: Ason - klub jsem objevila v době, kdy jsem byla na rodičovské 
dovolené v roce 2008, a po delší přestávce jsem měla intenzivní touhu psát a zároveň si svoje dílka 
nenechávat jen pro sebe v šuplíku. Ason-klub pro mne znamenal a dodnes znamená možnost 
publikovat a veřejně prezentovat svoje povídky, vyzkoušet si, jaké to je číst svoje vlastní slova 
před pozorným a vnímavým publikem. Z Listů Ason-klubu se pravidelně dozvídám o kulturních akcích 
a literárních soutěžích. Některých z nich jsem se zúčastnila a celkově v osmi amatérských 
literárních soutěží také uspěla. Díky Ason-klubu jsem se seznámila s dalšími západočeskými 
literáty a předloni se podařilo ve spolupráci s některými z nich vydat Malou vánoční knížku. 
Možnost toto všechno stihnout v uplynulých třech letech mi dal právě Ason-klub. (Plzeň, 15. 2. 2011) 
 

* RADKA PROKOPOVÁ:  
Ason-klub – to je Helena Šlesingerová. Mnoho naprosto konkrétních a ještě více neviditelných tváří - 
mnoho mailových adres, několik přátel na Facebooku, trocha telefonních čísel.   
Ason-klub – to jsou srazy třeba v Jadranu a debaty o tom, proč nás chodí málo a kde by bylo 
nejlépe se scházet. To úžasné místo se v Plzni nenašlo, zatím…  
Ason-klub - to je mladší brácha Střediska západočeských spisovatelů – na rozdíl od vzorného bráchy 
nosí i dvojky, sem tam trojku, ale to ho prostě nemůže vyvést z míry…!  
Ason-klub – to jsou Malé knížky a moje tři malé knížky, za které děkuji.  
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Ason-klub - to je mládí i stáří, propojené stříbřitou mlhovinou fantazie, myšlenek, slov a rodících 
se algoritmů literární komunikace.  
Ason-klub? Poezie čtená na hradě, v tramvaji, v Polanově síni, v Jabloni, na dvorku, psaná 
do Plže a vkládaná do dlaně. 
Ason-klub je můj nejoblíbenější klub v Plzni  (Losiná, 2. 3. 2011) 
 
* DAGMAR HERMANNOVÁ: Jednička s hvězdičkou pro Ason-klub: 
     S Listy Ason-klubu jsem se seznámila až v roce 2003, když před tím jsem absolvovala velký 
třesk a celých dlouhých třináct let období tak velkých změn, že když jsem vešla do městské 
knihovny a viděla v regálech opravdové knihy, byla jsem dojata až k slzám. Do očí mi líbezně padl 
růžový obrázek se šnekem – ale nebyl to obrázek, byla to brožurka. A nebyl to šnek, byl to plž… „PLŽ 
znamená Plzeňský literární život,“ vysvětlila mi paní knihovnice. 
     Nalistovala jsem uprostřed barevné listy a čtu: „…do rukou básník bere slovo jako vajíčko, 
a ptactvo dávno vyhubené lidmi, rozbíjí skořápku a vzlétá“… Nad tím bylo napsáno Listy Ason-klubu 
– krásně informační bulletin nejen pro mladé… 
     „Tenhle časopis chci mít!“ trvala jsem na svém a laskavá paní knihovnice mi ho dala. Od té doby 
ho mám každý měsíc. Od mého prvního lednového čísla roku 2003 jsem také s Listy Ason-klubu 
navázala spolupráci, ale ne proto, že bych byla chtěla ukázat, že i ve mně dřímá literární duch. A už 
vůbec to nebylo jen tak - přivedla mne k tomu náhoda, a co horšího – vražda! Ale o tom někdy jindy. 
     Co mi „Ason“ dal a vzal? Krásně informační, to on je. V listech Ason-klubu najdeme to nejhezčí – 
prózu a poezii, i to nejhorší – kritiku, názory a skoky po krku. Dal mi poznání… Dříve jsem si myslela, 
že žlučovitější jsou prozaici, ale ne. Zeptáte-li se prozaika, o čem jeho povídka vlastně je, možná se 
zatváří, ale nenaštve se. Zatímco básníci, ty jemné duše… Jen zkuste říci modernímu, zapřisáhle 
volnoveršovému básníkovi: „A co takhle, mistře, nějaký ten daktylíček, trochejíček nebo jambíček, 
případně pár kýčovitých rýmů pěkně ve verších?“ Budete zostuzen, zohaven a možná i zaživa sežrán. 
Pár mladých autorů to zkusilo, a jestli předtím občas úspěšně psali, snažili se a projevovali nadání, 
poté, co si to rozházeli s básníky – pic! Zmizeli beze stopy, ani povídečka, ani básnička. 
     A ještě jedno poznání: Nejlepší to maj literární kluci, co spolu mluvěj. Sbíraj pěkně všechny ceny, 
cestu k vydavatelům maj volnou, páč jsou vydáváni z dotací na literaturu, a přitom si můžou psát, 
co chtěj, ať je to čtivé, nebo ne. No – když on i pan Šalda říkal, že jen děvka se musí líbit… A to byl 
ňákej kumštýř! 
     Takže – co mi vzal? Vzal mi iluze? Ale ne! Listy Ason-klubu jsou barevná balada uprostřed bílých 
stránek – a skvosty! Diamanty a drahé kameny slov, sentencí, a myšlének. … 
     „Nejprve je třeba poznat to, o čem píšeš – potom je třeba naučit se psát, a na jedno i druhé padne 
celý život.“ (Ernest Hemingway) Kterým z nás už na psaní půl života padlo? 
     Listy Ason-klubu 1/2005 … „Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale také místo, odkud by mohly 
vzlétnout.“… 
     Vždyť je to tady, docela blízko, blizoučko. Ason-klub. Rozepni křídla a vzlétni…(Plzeň, 13. 3. 2011) 
 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V neděli 1. května 2011 v 10:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 
Masné krámy (Pražská 18) na Slova mezi obrazy - komponovaný pořad prózy a poezie západočeských 
autorů inspirovaných vystavenými obrazy. 
 
* Ve středu 4. května 2011 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně KMP 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Hrady a zámky XIII. – Vladař nad Žluticemi. Uvádějí Karel 
Drhovský a Viktor Viktora. 
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* V pátek 6. května 2011 v 15:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně „13“ 
(Pražská 13) na pořad s názvem Touha duše. Křest knihy Evy Hubatové. Hostem básnířka Hana 
Gerzanicová. Slovem provází Jiří Hlobil. 
 
* V pátek 6. května 2011 ve 20:00 hodin Vás Antidivadlo zve do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy 
sady 9) na reprízu představení Bitevní vole. Pan Přebuz a jiné (ne)souvislosti – nový antidivadelní 
triptych černého a absurdního humoru. Vstupné 60,- Kč. 
 
* V pondělí 9. května 2011 v 19:00 hodin Vás Jiří Č. Ulrich a soubor AMCETH zvou do Divadla 
Dialog (Plzeň, Smetanovy sad 9) na druhou premiéru hry Lenky Lagronové Markýza. Psychodrama až 
horor o ženě zmítané emocemi a čekající na tajemného muže, který nakonec...  
 
* Ve čtvrtek 12. května 2011 v 16:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP (Plzeň, 
B. Smetany 13) zve na další Knihofon – čtení do mikrofonu s dětmi a pro děti.  
 
* Ve čtvrtek 12. května 2011 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 
na pořad s názvem Svět očima Jana Petránka III. Legendárního komentátora uvádí Dana Matějková. 
 
* V pátek 13. května 2011 v 19:00 hodin jste zváni do Divadélka Jonáš (Plzeň, Měšťanská beseda, 
Kopeckého sady 13) na druhý křest prózy Jana Sojky V srpnové žízni.  
 
* V pondělí 16. května 2011 v 19:00 hodin Vás soubor SOFRANZA zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sad 9) na premiéru hry Miroslava Horníčka Louka pro dva. Hořká komedie ze života 
v režii F. Zatloukala. Král, královna, rádce a mnich – v „horníčkovském“ podání vtipu a humoru. 
Hrají: K. Sladomelová, R. Šmíd, M. Peleška, F. Zatloukal. 
 
* V úterý 17. května 2011 v 10:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP (Plzeň, 
B. Smetany 13) zve na další pořad z cyklu Čtení pro nejmenší..  
 
* V  pondělí 16. května 2011 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o.s. 
(tel.:  378 606 505, 720 302 222,  e-mail:hifiklub.klatovy@seznam.cz, www.hifiklub.uhlava.cz) za 
podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem Život 
v Amazonii se šamany.  Jaké jsou rozdíly mezi naší a indiánskou civilizací, co indiáni očekávají 
od života, jaké mají cíle a jak vnímají dějiny? O tom všem přinese aktuální informace přední český 
etnolog a cestovatel s indiánským jménem Ing. Mnislav Zelený – Atamana (velvyslanec ČR 
v Kolumbii a Ekvádoru v letech 1996-2001). - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k 
dispozici: Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Aktuální program opery, činohry a baletu 
Národního divadla v Praze, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, Generace, díla reg. autorů aj. 
 
* V úterý 17. května 2011 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 
na představení knihy O historii plzeňské policie. Přednáší autor Tomáš Herajt. 
 
* Ve středu 18. května 2011 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (B. Smetany 
13) na pořad s názvem Žně Jiřího Hlobila. Účinkuje jubilant Jiří Hlobil a jeho hosté. 
 
* V úterý 24. května 2011 v 19:00 hodin Vás soubor SOFRANZA zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sad 9) na reprízu hry Miroslava Horníčka Malá noční inventura. Hra o tom, jak se 
v divadelním zákulisí baví muži o ženách v režii F. Zatloukala. Hrají: M. Herek, F. Zatloukal, 
M. Velebný, B. Formanová, E. Jarošíková a M. Irová. 
 
* Ve středu 25. května 2011 v 17:00 hodin jste zváni do Západočeského muzea v Plzni (Kopeckého 
sady 2) na křest nové sbírky povídek Daniely Kovářové NEBE PEKLO RÁJ. Za kmotry tomuto 
„dítěti“ půjdou ředitel Západočeského muzea Dr. František Frýda a emeritní ředitelka Západočeské 
galerie Dr. Jana Potužáková. Zazpívá Vlaďka Bauerová.  
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* Ve čtvrtek 26. května 2011 v 19:00 hodin Vás Jiří Č. Ulrich a soubor AMCETH zvou do Divadla 
Dialog (Plzeň, Smetanovy sad 9) na reprízu hry Lenky Lagronové Markýza. Psychodrama až horor 
o ženě zmítané emocemi a čekající na tajemného muže, který nakonec...  

 
* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 
Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
* LUCIE KOUTNÁ: Slam poetry exhibice, Rock Café, 6. 4. 2011: 
     O slam poetry se dá najít na netu poměrně dost informací, takže jen tak ve stručnosti. 
„Slovo slam znamená v angličtině prásknout nebo bouchnout, ve spojení s výrazem poetry 
pak označuje specifický způsob prezentace poezie, omezené na daný prostor a čas.“ 
(http://www.ct24.cz/kultura/120299-exhibice-slam-poetry-basneni-az-prasti/) 
     Slam poetry, jinde ve světě označovaná poetry slam, je hodně populární a čím dál více i v ČR. Je to 
velké umění do několika minut vtěsnat něco, co má zaujmout posluchače. V pražském Rock Café se 
sešli ti nejlepší slameři, aby se předvedli a zasoutěžili si. Krom nich soutěžil i tzv. divoký kůň – z diváků 
přihlášený soutěžící, slamerka Bára, která to neměla jednoduché, ale i tak byla hodně dobrá. Podle 
pravidel měl každý slamer 5 minut na to, aby předvedl své umění, a nesměl používat žádné rekvizity. 
Večerem nás provázel moderátor – dvojnásobný mistr ČR ve slam poetry Jakub Foll. Fascinoval mě 
svým krásně lhostejným pohledem. Byl nedotknutelný, a snad právě proto jsem toužila se ho dotknout. 
Ale k ikonám se nemluví, a tak jsem mu ani po představení nešla říci něco obdivného. Soutěžících bylo 
deset. Jan Jílek (mistr ČR 2008), Bohdan Bláhovec, kterému říkají BB (Plzeň, mistr ČR 2005), Mirek 
Kynčl (z Brna, 2. místo finále 2010), Pavel Klusák, Monika Serbusová, Mruczivák (z Plzně), Honza 
Kistanov, (který mi trochu připomínal Sheldona ze seriálu Teorie velkého třesku), Ondra Lidický, Bio 
Masha a divoký kůň – Bára. 
     Kolikrát zaznělo, že už není o čem mluvit, o čem slamovat, všecko už tu bylo. Chápu, za tu dobu, co 
je slam poetry i tady v Čechách známa, se již těžko něco vymýšlí. Možná se básníci opakují, kdo ví, ale 
já jsem to neslyšela. Byla jsem na exhibici poprvé a byl to zážitek! Před tím jsem zažila několik slam 
poetry v Plzni. Bohdan Bláhovec si první cenu právem zaslouží. Ví, o čem mluví. Jeho básně bychom si 
klidně mohli číst. Tím, že nám něco říká, tak to zdůrazní a svým výrazem dodá ještě víc závažnosti 
tomu, co už tak je závažné. Je geniální. Tak trefný. To, jak postihne, co se děje, a nejen v Čechách, ale i 
po celém světě. Slameři si lámali hlavu, jak vecpat do těch pár minut celý svět. Bohdan to dokázal. 
Skutečně, chvílemi jsem div necivěla s otevřenou pusou, jako v transu. Co se to děje? Čeho všeho jsou 
schopna slova a jejich kombinace?! Kdyby se dalo slovy měnit politiku tady v tomto státě k lepšímu, 
nejspíš bych skandovala: Bohdan na Hrad! Ostatním bych křivdila, kdybych o nich nepsala. Všichni 
byli dobří. Už jen za tu odvahu stoupnout si na pódium a cosi říkat, si zaslouží obdiv. Moc se mi líbil 
projev Bio Mashi a její volba slov. Mělo to šťávu. Bio Masha mluvila hodně o sobě a o vztazích. Dobrý 
byl i Mruczivák, který taky občas vrtal do politiky (podobně jako BB). Ve svém představení si vypůjčil 
slova od Jana Buriana „muži jsou křehcí jak labutě z papíru“, ale ve slam poetry to buď umí dobře 
skrýt, anebo tak křehcí nejsou. Kolikrát se slameři neobouvají jen do politiků, ale do všech lidí, do 
konzumní společnosti. Všechny chci moc ocenit, večer se mi líbil. Zde najdete fotky od Terezy Klíště 
Šimandlové: www.klisteci.rajce.idnes.cz. Video: http://aktualne.centrum.cz/video/?id=36561 (Plzeň, 9. 
4. 2011) 

- 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. 

 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 5. 2011. Těšíme se na Vaše příspěvky! 
 

******************************************************************************* 
KONTAKT: Ason-klub o. s. při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, tel.: 378 038 200, 

378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, e-mail: asonklub@plzen.eu, 
http://www.knihovna.plzen.eu  

http://www.ct24.cz/kultura/120299-exhibice-slam-poetry-basneni-az-prasti/
http://www.klisteci.rajce.idnes.cz/
http://aktualne.centrum.cz/video/?id=36561
http://www.knihovna.plzen.eu/
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	* V  pondělí 16. května 2011 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o.s. (tel.:  378 606 505, 720 302 222,  e-mail:hifiklub.klatovy@seznam.cz, www.hifiklub.uhlava.cz) za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem Život v Amazonii se šamany.  Jaké jsou rozdíly mezi naší a indiánskou civilizací, co indiáni očekávají od života, jaké mají cíle a jak vnímají dějiny? O tom všem přinese aktuální informace přední český etnolog a cestovatel s indiánským jménem Ing. Mnislav Zelený – Atamana (velvyslanec ČR v Kolumbii a Ekvádoru v letech 1996-2001). - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Aktuální program opery, činohry a baletu Národního divadla v Praze, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, Generace, díla reg. autorů aj.


