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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXI, 2012, letos Listy č. 6 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 179) ze 4. 6. 2012. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 6/2012 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Líbejte, ó múzy, básníky bez přestání!  
Aby neměli kdy psát… 

 
 (Gabriel Laub) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
 
     … Bůhví jak je to s múzami?! Skončil máj – lásky čas a na svět se hlásí tolik nových sbírek 
poezie... 
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Tamaře popřál i primátor: 
     Středa 23. května, 17 hodin, Výstavní síň „13“, křest nové básnické sbírky Tamary Kopřivové. 
Přednáškový sál se zaplnil asi pěti desítkami přátel autorky. Byli tu např. Josef Hrubý, Lubomír 
Mikisek, Václav Gruber, Jaroslava Málková, Vladimír Babnič, Vladimír Líbal, Milan Čechura 
a další. V podkroví bylo horko, skoro nedýchatelno. Mnozí, včetně Tamary, už byli v letním lehkém 
oblečení, někteří ve sportovním, neformálně jako do posilovny. Moderoval a zpovídal Jirka Hlobil. 
Tamara Kopřivová si k sobě na pódium mj. pozvala ilustrátora své sbírky Krajinou bez kompasu, 
kamaráda Zdeňka Světlíka. Na otázku Jirky Hlobila: „Jak si tě Plzeň obtočila kolem prstu?“ 
odpověděla, že vlastně Plzeň neopustila, s výjimkou svých vysokoškolských studií. Na dotaz 
ohledně jejích studentů řekla, že její zahraniční studenti prý nečtou ani její poezii ani nic jiného, 
ale oblíbili si Plzeň více než Prahu. Některé z básní sbírky jsou věnovány čtyřnohému příteli – 
psovi, však také Tamara na dotaz, co dělá po práci, řekla, že vezme psa a jde s ním ven. Kmotry, 
kteří přišli popřát knížce mnoho úspěchů, byli její přátelé – plzeňský primátor Martin Baxa a Jarka 
Málková s Karlou Erbovou. O hudební doprovod se postarala Petra Brabcová na flétnu a Ctibor 
Ott na klavír. Milan Čechura se zhostil nalévání sektu. 
     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/kresttamarykoprivove.23.5.2012. (Plzeň, 24. 5. 2012) 
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     Od MARKA VELEBNÉHO: Rok Joriky v Malinovém podzemí:  
     Středa 23. května, 18 hodin, podzemí Galerie města Plzně, literárně-hudební pořad Iva Fencla 
s názvem Rok Joriky. Přišel jsem z akce v Galerii „13“, ale tady byl příjemný chládek. Fencl 
mluvil o vnější a vnitřní motivaci při psaní a přečetl pak svou povídku „Kate a William“. Ukázky 
z připravované knihy - povídky „Dívka s copánky“ a „Dívka v masce a centrum palačinky“ -
přednesla herečka Kateřina Vinická. O hudební doprovod na klasickou kytaru se postarala 
Karolína Frühbauerová. Václav Malina promluvil také o nedávno vydané Fenclově knížce z edice 
Ulita a slíbil, že Fenclovu knihu Rok Joriky s ilustracemi Lukáše Kudrny vydají v galerii ještě 
letos. Malina přečetl Fenclovu báseň „U Moniky a Jakuba“. Trochu mi to evokovalo chlapecké 
vyprávění Petra Bajzy z Bylo nás pět. Ivo přečetl i pasáž ze svých oblíbených Tří mušketýrů 
po dvaceti letech, aby prý zazněla ten večer i opravdová kvalita - takového věhlasu jeho 
publicistika prý asi nikdy nedosáhne…  
     Fotky: http://velebny.rajce.net/rokjoriky.ivofencl.23.5.2012. (Plzeň, 24. 5. 2012) 
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Letnice v Bartoloměji:  
     Fotky: http://velebny.rajce.net/Letnicevbartolomeji.25.5.2012. (Plzeň, 26. 5. 2012) 
 

- 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 u firmy HLS.  
 

* 
SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO SENIORY „ KNIHOVNA A JÁ“. 
 
      Od EVY PROCHÁZKOVÉ: V měsíci dubnu vyhlásila knihovny Bolevec literární soutěž 
pro seniory Knihovna a já. Zájemce jsme vyzvali, aby napsali krátký text o svém vztahu ke knihovně, 
ke knihám a ke komentovanému čtení, které pořádáme ve spolupráci s Mgr. Špirkem a Miroslavou 
Kudrnovou, koordinátorkou regionálního dobrovolnického centra Totem. Celkem jsme obdrželi 
čtyři prózy a jednu kolektivní báseň. Slavnostní vyhodnocení proběhlo 15. 5. 2012, práce jsme 
odměnili knihou. (Plzeň, 15. 5. 2012) 
 

     Jiří Sobotka: POJEDNÁNÍ O MÉM VZTAHU KE KNIHÁM  
 
     Od malička, od druhé třídy, jsem četl velice rád. Můj tatínek mi cestu ke knihám ukázal tím, že mi 
předkládal knihy o vědění, nejen pohádky a detektivky. A tak jsem byl zvídavý a půjčoval i kupoval 
jsem si knihy ze všech možných oborů lidské činnosti a o přírodě. 
     Ve středním věku jsem číst přestal, stavěl jsem ručně dům a nebyl čas. Dnes jsem v důchodu, 
našel jsem si knihovnu na Lochotíně a moc se mi tam líbí, uspořádání a široká škála služeb. 
Střídavě navštěvuji knihovnu Bolevec, má zase jiné soubory knih. Personál je bezvadný. 
     Jestli je to možné, pozvěte zase pana Mgr. Špirka, má velice poutavý přednes, úžasné zkušenosti 
a jeho vyprávění je přínosem nám všem. 
     (Pozn.: Autor reaguje na Komentované čtení Mgr. Špirka, které pro seniory organizuje 
knihovna Bolevec ve spolupráci s regionálním dobrovolnickým centrem TOTEM. (20. 4. 2012) 
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     Jiřina Kollerová: KNIHOVNA A JÁ 
 
     Kniha je můj nejlepší přítel. Vím, že každý hledá přítele jinde, ale mě asi přilákala kniha. Jak 
knihy z historie, tak dobrá detektivka i něco zábavného. 
     Knihovnu navštěvuji blízko svého nynějšího bydlení, a to v Západní 18. 
     Chodím často a vítá nás kolektiv s úsměvem a ochotou kdykoliv pomoci i poradit. Říká se, 
že úsměv nic nestojí, ale protože jsme tak různí, tak ani dobrý kolektiv, který v „mé“ knihovně je, 
s tím nešetří. Budiž jim za to dík i chvála. Doufám, že nemluvím jen za sebe. A co se týká výběru 
knih i uspořádání, mně víc než vyhovují. Přeji hodně úspěchů. 
 
     Jarmila Bohuslavová: O KNIHÁCH 
 
     Mou první knihou bylo podomácku vyrobené leporelo s texty dětských písniček a veselými 
obrázky, na nichž pes skákal přes oves a Káču honil divoký kocour. Ještě v předškolním věku mi 
babička čítala Karafiátovy Broučky. Žádala jsem je znovu a znovu, prý více než čtyřicetkrát.  Když 
jsem se naučila číst, oblíbila jsem si Čapkovu Dášeňku, Míšu Kuličku a řadu pohádek, zejména 
Erbenovy pohádky s ilustracemi Jiřího Trnky. Ty jsem po létech také čítala svým vnoučatům. 
V deseti letech jsem měla už docela slušnou knihovničku, ke které jsem si založila i svoji kartotéku. 
Půjčovala jsem si též knihy ve školní knihovně a ve vyšších třídách jsem pomáhala balit a číslovat 
nové knihy. Někdy se u nás doma vyskytly i knihy, které už měly být vyřazeny do sběru. 
     V té době jsem četla všechno možné a ráda. Svatopluka Čecha, Třebízského, Němcovou, 
Světlou, Nerudu, Palackého, Máchu, Arbese, Zeyera, Wintera, Vrchlického, Jilemnického, Jiráska, 
Čapka, Poláčka, Majerovou, Pujmanovou, Olbrachta, Baara, Raise, Klostermanna, Vančuru, 
Branalda, Drdu, Komenského, Zamarovského, Kožíka, Jirotku, Dickense, Scotta, Shakespeara, 
sestry Brontëovy, Kiplinga, Shawa, Huga, Balzaca, Verna, Dumase, Rollanda, Maupassanta, 
Flauberta, Gionoa, Schillera, Remarqua, Gorkého, Gogola, Tolstého, Čechova, Puškina, 
Lermontova, Solženicyna, Makarenka, Ecca, Puza, Londona, Stevensona, Twaina, Poea atd. 
     S přibývajícím věkem ubývalo času na četbu krásné literatury. Přesto každá z přečtených knih 
něco ve mně zanechala, něco mi dala a pomohla mi utvářet názor na okolní svět. 
     Považuji za správné, že školní mládež má předepsané povinné čtení literatury (někde i dle 
vlastního výběru) a připravuje z tohoto čtení referáty. Rozhodně je to jeden z vhodných způsobů 
rozšiřování obzorů člověka. 
     S více než sedmi křížky na krku a slábnoucím zrakem chápu, že už si nestihnu přečíst vše, co by 
mě zajímalo. Dávám přednost literatuře faktu, případně dobrým dokumentárním filmům. 
     Lidé jsou nuceni přijímat spousty informací - prostřednictvím moderních médií v běžném 
denním životě doma či v zaměstnání. Často jen proto, že neznalost je neomluvitelná, nebo 
v obavách, že poškodí sami sebe, pokud složitý a dlouhý text neprostudují. To vše dnešního 
člověka oddaluje od kvalitní oddechové literatury. Na druhé straně jsou moderní způsoby čtení – 
pomocí čtecích zařízení, kdy text knihy je na mnohem menším přenosovém zařízení než tištěná 
kniha, nebo je možné text poslouchat z CD. Slovníky, encyklopedie, atlasy jsou znamenité 
pomůcky. Důležité je vybrat knihu dobrou. Již jedno latinské přísloví říká, že nezáleží na tom, kolik 
knih máš nebo kolik knih jsi přečetl, ale jak jsou dobré, co obsahují. Dobrou knihu si vždy čtenáři 
najdou a ocení ji. Dobrá tištěná kniha má stále významné místo v životě dnešního člověka. 
 
     Jana Morová: *     *     * 
 
     Knihovna je pro mne (a věřím, že i pro ostatní čtenáře v důchodovém věku) velmi důležitá 
instituce. Při dnešních cenách knih si mohu dovolit koupit knihu tak jednou za čtvrt roku, a proto 
jsem při výběru velice opatrná. A protože je pro mne čtení důležitou součástí života, neumím si bez 
ní svůj volný čas představit. Jezdím často vlakem a kniha mne doprovází jako věrný kamarád. 
Nemusím do knihovny chodit, protože knihovna chodí za námi a půjčování knih nám umožňuje 
přímo v naší klubovně. To je pro nás neocenitelná služba a velice si toho vážím. 
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     K lásce ke knize mne vedl od útlého dětství můj tatínek, který mně k svátku, k narozeninám 
a k Vánocům vždy kupoval knížky. Vzpomínám si na Karafiátovy Broučky, Ferdu Mravence, zlatou 
knihu pohádek od Boženy Němcové, později Srdce, Gabru a Málinku, sedm dílů Káji Maříka, pět 
dílů Řídících Márinky, Blanku zahradníkovu a mnoho jiných, které mám dodnes v živé paměti 
a které zdědily moje mladší sestry. Dnes nejraději čtu knihy o Šumavě, kde jsem prožila 
nejkrásnější léta svého mládí. Nyní v důchodu chodíme se sestrou, která bydlí v Dlouhé Vsi u Sušice, 
po cestách, které ve svých knihách popisuje Karel Klostermann a které jsou mé nejmilejší čtení. 
Mám několik vlastních a ostatní si půjčuji v knihovně. Poslední moje koupené knihy jsou tři díly 
od paní Malé, která žije v Sušici a píše velice pěkně o své rodině a o lidech, co žijí na Šumavě. 
Potom Vzpomínky na Srní a Šerifa z Annína, který byl můj kamarád z mládí a už bohužel nežije. 
Tyto knihy čtu stále znovu a všechna místa, o kterých je v knihách psáno, máme prošlapané 
s pomocí trekingových holí. 
     Novinkou v našem kroužku jsou návštěvy pana docenta Jaroslava Špirka, který nám dělá velmi 
zajímavým způsobem rozbor knih. Je to velice hezké a poučné. Přečte nám nejzajímavější pasáže 
z knihy a podrobně nám jejich obsah vysvětlí. Je to pro mne něco úplně nového, moc se mně to líbí 
a těším se na další setkání s ním. 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 6. června 2012 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na pořad z cyklu Šmejdění III. – Kenyho partička aneb 
Proč bychom… Z knížek spisovatele Zdeňka Šmída vybrali a interpretují Markéta Čekanová a Jiří 
Hlobil. 
 
* Ve čtvrtek 7. června 2012 v 8:00 hodin pořádá Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o.s. 
(tel.: 378 606 505, 720 302 222, e-mail:hifiklub.klatovy@seznam.cz, www.hifiklub.uhlava.cz, 
www.hifiklub.klatovynet.cz) pořad pro ZŠ v Čapkově ulici v Klatovech s názvem Josef Václav 
Sládek – básník, novinář a překladatel. Audiovizuální dokument věnovaný 100. výročí úmrtí 
básníka považovaného za zakladatele české poezie pro děti.  
 
* Ve čtvrtek 7. června 2012 v 17:00 hodin jste zváni do Výstavní síně „13“ (Plzeň, Pražská 13) 
na křest básnické sbírky Vlasty Špinkové Adagio introverto. Uvádí Jiří Hlobil, hudební doprovod 
Hana Loudová (flétna). 
 
* Ve čtvrtek 7. června 2012 v 18:00 hodin Vás Obvodní knihovna Lochotín KMP zve do L-klubu 
(Kralovická 22) nejen na prezentaci cestopisné knihy Běly Janoštíkové Za sluncem japonské 
vlajky. 
 
* Ve středu 13. června 2012 v 18:00 hodin jste zváni do kostela sv. Petra a Pavla v Liticích na křest 
básnické sbírky Jakuba Fišera s názvem S žízní neustaň. Uvádí Jiří Hlobil, hudební doprovod 
Hana Loudová (flétna). 
 
* Ve čtvrtek 14. června 2012 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu Západočeské galerie 
v Plzni (Pražská 13) na křest básnické sbírky Karly Erbové Únava z lidskosti. Přednáší Eva 
Willigová. 
 
* Ve čtvrtek 14. června 2012 v 18:00 hodin Vás Obvodní knihovna Lochotín KMP zve do L-klubu 
(Kralovická 22) na prezentaci knihy Běly Janoštíkové Jenom pár hadříků - o módě, oděvech, 
barvách a oblékání. 
* Ve středu 27. června 2012 v 18:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu Západočeské galerie 
Plzni (Pražská 13) na autorské čtení Jáchyma Topola z textů 80. let (pořad k výstavě Viktor Karlík: 
Podzemní práce/ Underground Work). 
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* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* DOPIŠTE POVÍDKU VÁCLAVA GRUBERA 2012. Středisko západočeských spisovatelů 
v Plzni vyhlásilo literární soutěž s názvem Dopište Václava Grubera. Soutěž je určena široké 
veřejnosti s výjimkou členů Střediska západočeských spisovatelů. Úkolem soutěžících je dopsat 
text známého regionálního prozaika a lékaře Václava Grubera na stroji nebo počítači, písmem 
Times New Roman o velikosti 12, a vymyslet pro něj název. Povídka by rozsahem neměla 
překročit 2 strany A4.  Autor uvede jméno a příjmení, adresu bydliště, případně telefon a e-mail. 
Zasláním práce do soutěže zároveň dává souhlas se zveřejněním textu, svého jména i fotografie.  
Uzávěrka je 15. června 2012. Adresa: Středisko západočeských spisovatelů, Americká 29, 301 00 
Plzeň, e-mail: zaspis@seznam.cz. Zásilku označte heslem „Literární soutěž“. Porota z členů 
výboru SZS spolu s autorem vybere jednoho vítěze, a ten převezme odměnu 1.000,- Kč. Vítězná 
povídka, reportáž z předání ceny a fotografie výherce budou uveřejněny v Plzeňském deníku 
a na webových stránkách SZS (http://zaspis.webnode.cz).  
 
     Začátek povídky: Irena už seděla za volantem stříbrného peugeotu, motor nastartovaný, 
pravou ruku na hlavici řadicí páky. Nojo, to by nebyl Robert, aby se ještě jednou nepodíval. 
Poslední pohled do údolí mezi skalnatými štíty… Šikmé osvětlení při nízkém večerním slunci, 
nádherný pohled. Ale co, jde o pár vteřin… „Tak jedem,“ řekl Robert a zabouchl za sebou dveře… 
Irena zařadila. V tom okamžiku se zleva, kde se po několika metrech úzká silnice stáčela za skálu, 
vyřítila motorka. Silný silniční stroj, který jen zaslechnete a pak vidíte barevnou šmouhu… Tahle 
byla červená… jen na okamžik. „Sakra,“ vykřikla Irena a znovu vyhodila zařazenou jedničku.  
„To bylo o fous,“ prohodil Robert a snažil se, aby to znělo klidně. O kolik vteřin nás zdržel ten 
poslední pohled? blesklo Ireně hlavou…  

 
 

* CENA BOHUMILA POLANA 2012. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni pod 
záštitou primátora města Plzně vyhlašuje XII. ročník literární soutěže o Cenu Bohumila Polana. 
Výroční literární cena je udělována jednou ročně za významné dílo spjaté se západními Čechami 
tematicky nebo osobou tvůrce a je dotována finanční prémií ve výši 30.000,- Kč. Lze přihlásit 
knihy poezie a prózy vydané v roce 2011 v řádném nakladatelství (nikoliv tedy soukromá 
vydání či rukopisy). Soutěž se netýká literatury faktu či vědecké literatury. Návrhy může podávat 
kdokoli – sami autoři, autorská sdružení, nakladatelství či kulturní instituce. Knihy je možné 
do soutěže přihlásit pouze na formuláři, který je ke stažení na internetových stránkách SZS 
(http://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana) nebo je k dispozici v kanceláři střediska vždy 
v úterý a středu od 11:00 do 15:00 hodin. Uzávěrka je 30. června 2012. Knihy min. ve třech 
exemplářích posílejte na adresu: Středisko západočeských spisovatelů, Americká 29, 301 00 Plzeň, 
e-mail: zaspis@seznam.cz. Zaslané výtisky se nevracejí. O vítězi rozhodne odborná porota složená 
ze zástupců Obce spisovatelů, PEN klubu, Střediska západočeských spisovatelů a literárních 
kritiků. V případě, že v regionu vznikne několik děl, která si zaslouží ocenění, je možno cenu 
rozdělit více autorům. Naopak, jestliže nebudou k dispozici díla odpovídající kvality, může porota 
doporučit cenu neudělit. Porota může vybraným dílům vyslovit čestné uznání. Cenu nelze udělit 
autorovi, který ji již získal v některém z předchozích ročníků. Výsledky budou slavnostně 
vyhlášeny v souvislosti se Dnem poezie v listopadu 2012. 
 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2012. Město Kunštát a Kruh přátel umění 
města Kunštátu ve spolupráci se Společností přátel mladé poezie vyhlašují XL. ročník Literární 
soutěže Františka Halase. Cílem soutěže je podchytit mladé literární talenty, umožnit jim 
vzájemnou konfrontaci a nejlepším dát příležitost práce publikovat a propagovat. Soutěž je určena 
autorům od 15 do 29 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované verše, psané na stroji nebo 
počítači, o max. rozsahu 10 básní, ve třech vyhotoveních. Autor uvede jméno a příjmení, rok 
narození a kontaktní adresu.  Uzávěrka je 15. července 2012. Adresa: Městská knihovna, nám. 
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Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát, lsfh@centrum.cz, http://lsfh.bloguje.cz. Zásilku viditelně 
označte heslem „HALAS 2012“. Texty bude hodnotit tříčlenná odborná porota, která určí laureáta 
Literární soutěže Františka Halase a může udělit i Zvláštní cenu Klementa Bochořáka (bibliofilské 
vydání básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu autorovi). Vybrané práce účastníků budou 
bez nároku na autorský honorář publikovány ve sborníku a na internetových stránkách soutěže. 
Výsledky budou vyhlášeny v rámci tradičního Halasova Kunštátu 20. října 2012. Deset vybraných 
účastníků bude zároveň pozváno na dvoudenní setkání s porotci soutěže, součástí budou 
neformální diskuse, besedy a vycházky krajinou Halasova Kunštátska. Vybraní autoři budou 
osloveni nejpozději v první polovině září. Ubytování z 20. na 21. října 2012 bude pro pozvané 
zajištěno.  

* 
DNY POEZIE 

* DEN POEZIE 2012. 
  
     Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Dobrý den, předávám propozice letošního Dne poezie: 
     Milí přátelé poezie, rádi bychom Vás opět po roce přizvali k dalšímu, tentokrát už 14. ročníku 
festivalu Den poezie, který se bude konat v řadě měst 5. – 19. 11. 2012, podobně jako v předchozích 
letech na památku narození Karla Hynka Máchy (*16. 11. 1810). Během let se festival rozrostl 
z jednoho na dnešních více než 14 dnů. Každoročně nese Den poezie podtitul – tento rok je 
přestupný, a tak téma letošního ročníku zní PŘE-STUP! Hlavním srdcem festivalu jsou regionální 
aktéři z řad škol, knihoven, literárních spolků, klubů, divadel, muzeí i jednotlivců, kteří společně 
pořádají ve svém kraji zajímavé poetické akce pro veřejnost. Koordinátorem festivalu je 
Společnost poezie, která každoročně zajišťuje propagaci festivalu, komunikuje s jednotlivými 
aktéry a díky své spolupráci s národními i mezinárodními kulturními instituty zve do naší země 
řadu známých českých i zahraničních básníků. Touto cestou proto vyzýváme Vás všechny, kteří 
pořádáte i během roku kulturní akce a chcete se se svou poetickou akcí k festivalu přidat, abyste 
nám do 10. 9. 2012 vyplnili formulář (každou akci zvlášť) na http://www.denpoezie.cz. 
     Za pořádající Společnost poezie se těší a dotazy rádi zodpoví: Společnost poezie 
(www.spolecnostpoezie.cz), e-mail: denpoezie@gmail.com, www.facebook.com/denpoezie, Bernie 
Higgins (bernie.higgins@gmail.com), Zora Šimůnková (simunkov@prv.cuni.cz), Josef Straka 
(jstraka@centrum.cz) či Martin Zborník (martinzbornik@post.cz). (Praha, 12. 5. 2012) 

- Z. Š. (*1965) je básnířka, prozaička a organizátorka literárního života, žije v Praze a pracuje jako knihovnice 
v Knihovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

 

* 
OHLASY * REFLEXE * KRITIKY * POVÍDKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 
Jan Gregorek: ŽIVOT JAKO KRAJINA 
      
     Jeli. Cesta se míhala. Cesta byla poseta vzpomínkami. Občas se klikatila, to když viděl její rty. 
Byly složité a záhadné. Skrývaly nejen slova a věty. Skrývaly sny, o kterých ani nevěděl, že jsou. 
Za řekou, keři, stromy viděl něco nevysloveného. Něco mezi pocitem a jasným chápáním. Čím více 
se blížil tam, kam jel, tím více cítil úzkost. A byla to úzkost dvojitá. Těšil se na ni a zároveň trpěl. 
Trpěl pohledem na stromy, večerní slabost větví, keřů. Slabost pohledu na obzor. Slabost, když 
nemůže sevřít pěst při pohledu na skomírající slunce, bělost měsíce, která vrhá pohledy, vpíjející 
se do noci. Občas mu napovídaly keře splývající do noci. Stránky knih, které už dávno nečetl 
a které ve své bytosti cítil jako depresivní.  
     Cesta ubíhala rychle navzdory noci, která tiše psala slova do krajiny. Krajiny se dvěma srdci. 
Kéž by byla dál se dvěma srdci a kéž by dál obě tloukla. Třeba pomalu, ale tloukla. Nepravidelně, 
tiše, ale tloukla. Už je potkalo mnoho věcí, mnoho zkoušek a mnoho krve. Občas se opírala o mozek, 
ale hlavně byla sama za sebe a pro sebe. Dvě duše, jedno srdce, jedno tělo. 
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     Cesta byla občas oprášena sněhem. Koláčová krajina se houpala. Měla svou přírodní hudbu. 
Svou filharmonii. Svůj orchestr. Měl rád hudbu. Měl rád umění. A možná to nebylo dobré, protože 
život často není elegantní, jako některá poesie. Ale on v poesii stále doufal, aplikoval ji na mnoho 
věcí v životě. 
     Jindy rád jezdil autobusem, vlakem. Ale dnes ne. Už tam chtěl být. Těšil se a zároveň se bál. 
Měl strach, když mu na něčem záleží, vždycky má strach. Ovšem vždycky to pohltí láska a pocit 
štěstí z lásky. Opětované, či neopětované. Třídenní i celoživotní. Každá podoba lásky mu stála 
za to. Každá noc, každý den… 
     A přibývalo sněhu. Čím byli více, tím víc sněhu. Odráželo se od něho slunce a bodalo do očí. 
Stoupali do kopce. Za stromy. Noc se přehoupla do rána. Do nezdravě bílého rána. A vynořovaly 
se stromy. A pak ten nejvyšší a vlastně ošklivý barák. Vypadal tam mezi stromy jako brána. Brána 
někam do bílého světa, kam ale nikdo nechce. Autobus dojel až na parkoviště před ten barák. 
Vystoupil. Na zmačkaném papírku měl napsáno, kam jít. Na chvíli si sedl na lavičku, ale byla 
zima, a tak šel dovnitř. Lidé tu umírali a žili. To všechno oblečené do plášťů. Pláště jako vstupenky 
do nemoci. Do „bílé nemoci“. Celoživotní vstupenky. Vstupenky, za které nikdo neplatí. Jsou 
zadarmo, dokonce se vnucují. 
     A najednou pocítil radost. Ale hned se za ni styděl. Věřil v nebe, i v to, že se všichni v nebi 
setkají. I když se třeba znají jen krátce. I když jeden zemře mladý. Že už bude sám na té pozemské 
pouti. Ale s láskou v nebi. Bez toho vědomí bylo těžké žít. 
     Chodba byla úzká a byla cítit nemocničním pachem. Sestry se bavily u internetu na sesterně.  
Vešel do pokoje. Spala. Nechtěl ji budit. Byla v pokoji sama. Sedl si na židli vedle její postele. 
Sledoval, jak dýchá. Její zavřené oči. A rty. Její rty se mu vždycky líbily. Stejně jako její prsty. 
Vlasy měla rozprostřené na polštáři jako zlatý závoj. Jako svatozář. Na stěnách tu byly dva 
obrazy. A ticho. To ticho tu viselo. Viselo jí na rtech. A lehce mu šeptalo cosi do uší. Dotkl se 
jejího čela. Bylo horké a vlhké. Naklonil se nad ní. Políbil ji lehce na rty. Ucítil, jak se trošku 
zachvěly a pohnuly. Otevřela oči. Políbil ji znovu na čelo a na rty. Snažil se otevřít jí rty. Měla je 
pevně stisknuté. Sedl si zase vedle ní. Slyšel, jak venku jezdí auta a dětský smích. To vše se mísilo 
s kroky lékařů a sester na chodbě. Díval se na ni. A nějak se bál pohledu z očí do očí. Pohladil ji 
po ruce. Dívala se na něj. Jakoby chtěla promluvit. Ležela bez hnutí, ale oči měla živé. Seděl u ní 
dlouho. Celou noc. Ležela klidně. A když odešla, vypadala stále stejně klidně. Seděl u ní dál. Seděl 
a věřil v nebe… (12. 5. 2012) 

- J. G. (*1985) píše básně a prózu, studoval na SOŠ obchodní v Nerudově ulici v Plzni (obor knihkupec),  
v Ason-klubu vydal malou knížku prózy a poezie s názvem A venku bylo hezky (2004).  

Žije v Kněževsi na Rakovnicku.  
 
 

Karolína Frühbauerová: BOHÉMIA – ČTVRTEK VEČER 
 
     Klopýtám po schodech. Je vedro, slunce zašlo za trosky Domu kultury, kde za pár měsíců bude 
stát, s nadšeným souhlasem valné většiny obyvatel Plzně, další železitá krabice se spoustou 
zákoutí, umělohmotných oblečků a smažených křidélek. Jeden chlívek bude pro kulturu. A dva pro 
čínské nudle. Proč ne? Z mekáče rovnou do divadla – jen přejít chodbu. Inu, nová doba. 
     Conversky se mi zaplétají do sebe. V práci bylo dnes veselo a dvacetiminutový spánek mi moc 
energie nedodal. Nevadí, jdu do víru středoměsta! 
     Zakopávám o hrneček s penězi. „Promiň,“ povídám. Dočkám se jen pokřiveného flegmatického 
pohledu známého bezdomovce. Těžko říci, zda omluvu přijal, takhle se tváří stále. V podchodu 
potkávám pár mladých. Špatně se mi vysvětluje, že poslední odpolední chechtáky jsem dala za Nový 
prostor – ten nechtějí. Dávám jim alespoň cigaretu. Opět pokřivené obličeje. Teď vidím, že se smějí. 
I ti jejich psi se smějí. A já taky… a jede dvojka.   
     Vidím tři zamilované páry: jeden platonický, pak dva sofistikované; prvorepublikové, ve francouzském 
stylu, v anglickém stylu… jó a taky dvě pofiderní bytosti – jednoho veterána a jednoho neonacistu.  
     To už se scházím s přáteli u „andělíčka“. Na katedrálu svatého Bartoloměje padá vlhká tma.  
Zapaluji si cigaretu, někdo k nám jde. Aha. Automaticky vyndávám cígo, podávám je neznámému 
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a dokončuji rozvyprávěnou historku. S udiveným a trochu vystrašeným výrazem si slastně připálí 
a získá odvahu k promluvě: „Z tejto si berte príklad. Ona vie dopredu, čo potrebujem.“ A všichni 
vyslechnou s asertivním výrazem desetiminutovou přednášku, jak mají všichni kouřit a rozdávat 
cigarety tak jako já.  
     Nasávám odér z několika čůčových dýchánků dokonale promísený tabákovým kouřem 
a nakonec s nadávkami prchám za presbytář, protože ten „někdo“ získává odvahy k sympatiím čím 
dál víc – začíná mi hladit nohy a skřípavým hlasem šeptat, jak jsem nádherná.  
     Ostatní se přidávají ke mně. „Mám tyto typy lidí ráda,“ povídám a v momentě mám status 
blázna. „Tak, oni mají taky něco do sebe. Jsou free. Můžu o nich psát.“ Lepší - už za blázna 
nejsem, pouze přemýšlejí, jestli mne rovnou neodvedou na Bory. Nakonec tam jedeme. Na trávu 
na trávu. Oukej, tak ne, ale tuhle slovní hříčku jsem si odpustit nemohla.  
     Otevíráme láhev levného lambrusca a debatujeme. Asi půl hodiny. O Sýrii, volbách prezidenta 
ve Francii, zhrozeni genocidou komentujeme soud s Mladičem. Bereme to přes skvělého Griega, 
Musorgského – poslechneme Obrázky z výstavy... dobře, tak jen pouštím Promenádu. Končíme 
u Havla. Promiňte, u Nečase. Zase špatně… u Dobeše.  
     Když se dobíráme pozitivních náhledů na nového ministra školství, párek hippíků a jeden 
alternativní nadšenec prosí o jointa. „Sorry, kámo, zkus jinde.“ Háží nevěřícné pohledy. Sakra, proč?  
     Do ticha volají hlasy. Nejdříve šeptají. Koktají, hulákají, řvou, řehtají… Koukej! Plno mladých! 
A jsme zpět v centru. Kolem druhé hodiny ranní se Plzeň mění na hru Monopoly aneb Všechno 
patří všem. Koše přetékají zbytky jídla z Big-burgeru a bezdomovci, kteří je ihned vybírají, a taxíky 
jsou stále nastartované se zařazenou jednotkou. Mladí prostě s touto noční hodinou ladí. 
V bankomatu vyhrávám dvě stovky.  
     Sedíme na lavičce u Jakylla a Hyda, opilý týpek nešťastně sténá, že se pomočí. „Tak to udělej,“ 
kvákne někdo. „Na něj?“ ukazuje na své druhé já. Vtom si ulevuje. Jeho zrcadlový přítel již nevoní 
jako Brad Pitt, ale jako noční plzeňská městská knihovna. Nebo aspoň ten plácek před ní, který se 
stal terčem mnoha bez-domovních. 
     Od Slováků dostáváme čokoládu s chilli. Já to nejím, ale malíř se slastně usmívá, že ho konečně 
něco pálí a že to není jako levný kebab s jednou dávkou papriček. Máloprocentních. Brečí radostí, 
jeho ústní dutina se mění na železnou tlamu a mně je dobře. I když umírám únavou. Zítra musíš 
pracovat, hlodá zodpovědný červíček. Posílám ho spát a ujišťuji ho, že se ráno potkáme. 
Usrkávám dvanáctku. 
     Počůraný mladík bere od pomníku dva věnce z oslav osvobození,  věší si je na krk, běhá po Americké 
a nabízí je k prodeji. Nakonec dostává pár slovních facek od našeho barmana, zahazuje věnce 
a utíká pryč. Asi do sprchy. 
     Noční Plzeň se probouzí a já usínám. V ateliéru, mezi tisíci vypitými krabičáky, dvěma sochami 
a kopou nedopalků. Všude voní terpentýn. Ještě s filmařem probíráme, jaký byl Mechanický 
pomeranč psycho a že on určitě bude druhým Kubrickem, já Jimmi Hendrixem a malíř Redonem, 
protože jeho dekadence nezná mezí. Ale já se cítím spíše na Dominica Frascu. To už řešíme teorii 
a praktika minimalismu, protože v jednoduchosti je krása. Tak jako v těch bez-domovních lidech. 
     Procházím podchodem. Za dvacet minut mi začíná hodina dějin a trosky jsou znovu ozářené. 
Ale zase trochu jinak. Potkávám člověka s pokřivenou tváří. „Nemáš milion? Nemáš, co, vole!“ 
(20. 5. 2012) 

- K. F. (*1993) pochází z Blatné, píše básně a prózu, studuje hru na klasickou kytaru na Konzervatoři Plzeň. 
 
 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 6. 2012. 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  


