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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXI, 2012, letos Listy č. 10 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 182) z 26. 9. 2012. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 10/2012 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Aby člověk dosáhl toho, co je možné,  
musí usilovat o to, co je nemožné. 

 

(Ernst Fischer) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
 

     … Léto skončilo… „Nezodpovědní jedinci“ (jako například Václav Gruber) napsali další tlusté 
romány. Spisovatelka Marie Majtánová - Korandová, plzeňská rodačka s chodskými kořeny, 
převzala 25. září v rámci oslav Dne české státnosti v hlavním sále Senátu Parlamentu České 
republiky ocenění Významná česká žena ve světě 2012. Trvale žije v Bratislavě a prý ji 
nominovala slovenská strana. Plzeňské barvy na Slovensku naopak hájil Marek Velebný… 
 
     * MARTINSKÁ POETICKÁ JESEŇ 2012. Ve dnech 21. - 23. září 2012 byl Ason-klub 
tradičně pozván na 9. ročník mezinárodního setkání autorů a literárních klubů s názvem Martinská 
poetická jeseň (Mapoj)…  
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Letos jsem si pobyt na Slovensku před akcí prodloužil. Byl jsem 
v Žilině od středy večer. Na Martinskou poetickou jeseň jsem tedy odjížděl ze Žiliny po uplavání 
kilometru v místním bazénu (prvém padesátimetrovém na Slovensku). Na nádraží jsem 
potkal Prochora. Postupně jsme se pak po příjezdu do Martina scházeli a zapisovali v martinské 
knižnici. První přátelské polibky, objetí a pozdravy. Pavel, Georg Figura, Tánička, Mirizma, Bibka, 
Marcelka, Peťka a další. „Já chci také tak obejmout od Táničky,“ řekl někdo z nově příchozích. „Až 
se budeme znát tak dlouho, jako já s Markem, tak ano,“ zněla Tánina odpověď. Letos byla kávička 
v plastových kelímcích. Skalní kávomilci si zašli na opravdové espresso do martinských kaváren.  
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     Oficiální program začal jako posledně v 15 hodin v prvním patře. Ještě předtím Tánička dávala 
obvyklý rozhovor místní televizi, pomohli jí Prochor i Georg Figura. Tánička přivítala účastníky 
a následoval přehled ukázek tvorby účastníků, které přednesli tamní profesionální recitátoři. 
Mezitím zpíval smíšený sbor místní lidové písně, ale i české a moravské. Nejvíce mne zaujaly 
povídky Václava France, Prochora a poezie George Figury a Mirizmy. Prochor si pořadí ukázek 
z tvorby pečlivě zapisoval. Mé dvě básně zazněly na samém závěru. Celé to trvalo necelé dvě 
hodiny. Pak jsme šli do muzea na výstavu Jozefa Cígera Hronského. Nejdříve nám o něm pustili 
video prezentaci a pak zbytek doplnila průvodkyně. Obrazovka byla mistrně zakamuflována jako 
obraz. Hronský měl zajímavý životní osud, byl spojen s tiskařskou výrobou v Martině a po válce 
odešel do Jižní Ameriky. Velká část expozice byla věnovaná jeho tvorbě pro děti. Potom jsme přes 
park přeběhli k hotelu Turiec, odkud nás odvezl autobus do Blatnice. Projížděli jsme mj. kolem 
ubytovny, kde jsme bydleli v předchozích ročnících Mapoje. Údolí, hory, betonová silnice (tu 
možná stavěli za Hitlera), a za necelou půlhodinu jsme již byli v hotelu Gader v Blatnici.  
     Na večeři nás rozdělili do dvou salonků, neboť v restauraci probíhala uzavřená oslava. 
Od vedlejšího stolu, kde sedělo šest žen Jakuba Lazarčíka, se ozýval hurónský smích od vtipů. 
Po večeři jsme se sešli v salonku, kde bylo připraveno oblíbené hudební duo - harmonika a vozembouch. 
Hráli slovenské, české i cizí hity, lidové písně. Mezitím děvčata z pořádajícího klubu Duria 
přinesla sladkosti. Nejlepší byl asi tažený štrůdl s mákem, o něj se skoro vedl nelítostný boj. 
Zpívalo se, Mirizma mne hned vyzvala k tanci, jako posledně. Ačkoliv mezi stolky bylo minimum 
prostoru, pro pár párů to stačilo skoro i na čardáš. Kolem 23. hodiny hudba skončila, a tak jsme si 
zpívali slovenské, české i ruské písničky ještě sami.  
     Sobota začala přednáškou Petera Mišáka o Antonu Bernolákovi a Maše Halamové. Mišák 
stručně, ale zajímavě shrnul život a dílo Antona Bernoláka, kněze a jazykovědce, a zdůraznil, že bylo 
úžasné, kolika důležitých funkcí Bernolák dosáhl jako dost mladý. Pak se ještě zmínil o Maše 
Halamové, významné básnířce, která se v Blatnici narodila. Dále jsme měli domluvenou návštěvu 
muzea fotografa, etnografa a filmaře Karla Plicky v Blatnici. Předtím jsem ještě stačil zachytit 
čurající kluky v parčíku. Prochor také vytahoval fotoaparát, ale už je nestihl. Muzeum se 
nacházelo vedle zdevastovaného kaštieľa. Uvnitř bylo mnoho krásných předválečných černobílých 
nebo tónovaných fotografií s portréty vesnických dětí, mužů a žen. Plicka také fotografoval 
památky, ať již Prahu nebo slovenské hrady. Nadchla nás alba s předválečnými portréty a básněmi, 
zachycující tvrdý život v horských oblastech Slovenska. Po prohlídce muzea nás starostka obce 
seznámila s historií i současností a vzala nás na prohlídku obce. Viděli jsme různé tradiční 
vesnické objekty, které byly zachyceny v Plickových filmech. Procházeli jsme pak okolím po stezce 
pod kopcem. Rasťo jako horolezec chodil bos. Odpoledne jsme měli navštívit zříceninu Blatnického 
hradu. Dostali jsme se stezkou na cestu, odkud by bylo na hrad asi půlhodiny, ale šli jsme kolem 
památníků na válku a zpět do hotelu na oběd. Po obědě jsme se vydali (ti, kteří chtěli) na hrad, 
jiní se účastnili mezinárodního petanqového turnaje George Figury. Dopolední procházka Blatnicí 
mi stačila, ale přinutil jsem se jít i na hrad. Hrad procházel dobrovolnickou rekonstrukcí. 
Výhled na okolí, lesy a skály stál za to. I zpáteční cesta po rozkvetlé louce. Po návratu jsme měli 
domluvenou s Pavlem a Mirizmou saunu. Byla to příjemná relaxace po výstupu na zříceninu. Pak 
jsme si ještě před večeří stihli v salonku poslechnout část čtení zúčastněných autorů. Pokračovalo 
po jídle. I já jsem přispěl svojí povídkou. Následovala malá literární dílna Pavla Urbana, který 
nám pustil nahrávku básně Jána Smreka - měla nás inspirovat k napsání trioletu. Někteří psali 
hned, jiní si to nechali na později. Pavel byl potom přerušen jednou z dam s tím, že ji ruší při 
psaní. Dále jsme si již neformálně povídali, zpívali, hráli kulečník. Například pan Farkaš zajímavě 
vyprávěl. Dole v restauraci probíhala svatební hostina, občas jsme zahlédli nevěstu a svatebčany.  
     Nás známých, kteří jezdíme pravidelně, bylo na Mapoji hodně. Díval jsem se do kroniky a uvědomil 
si, že vlastně do Martina jezdím od roku 2004 a letos jsem byl již asi posedmé. Z klubu Mädokýš 
o pátečním a sobotním večeru dorazili Janko Cíger a Peťka Mečková. Letos chyběli zástupci 
z Maďarska a Polska, ale byl zde Slovák Ilja z Kanady. Polsko bylo zastoupeno tvorbou v polštině, 
i když autorkou z české strany hranice. Mezinárodní charakter akce mohl být teoreticky rozšířen 
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také o Itálii, kam se vdala Marcelka. Chyběli mi tu letos např. lamač dívčích srdcí a mistr 
vázaného verše Pavel Garan z Dobšiné, „jemně sýtěný chodec“ Peter Staríček nebo neúnavný 
běžec, mistr vtipu a hudebník Peter „Kefo“ Šrank. Zpáteční desetihodinová cesta mi ubíhala 
snadněji díky zábavným spolucestujícím v kupé. Tak zase za rok na Mapoj nebo Letavy na Slovensku? 
     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/MAPOJ2012. 
  

- 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. 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
 
* V úterý 2. října 2012 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) 
na recitál básníka, překladatele, muzikanta a předsedy PEN klubu Jiřího Dědečka. 
 
* V úterý 2. října 2012 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, 
www.hifiklub.klatovynet.cz) za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech 
na pořad s názvem Tak trochu sváteční shakespearovská pošta. Hovoří prof. PhDr. Martin 
Hilský, přední znalec a překladatel, který jako první přeložil celé dílo nejvýznamnějšího 
alžbětinského dramatika a autora světové dramatické poezie do češtiny. Premiéra sonetů 
zhudebněných v tomto roce. Autor hudby a interpret zhudebněných sonetů Daniel Dobiáš. - 
Během večera bude v přísálí klubovny zahájena výstava Tomáše Roháčika Skrytá přání (akryl, 
akvarel, plátno, dřevo, koláž). Výstava potrvá do konce roku. - 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, díla 
regionálních autorů aj. 
 
* Ve středu 3. října 2012 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Knihovny Bolevec 
(Západní 18) na pořad Nad knihami s fyzioterapeutem Janem Procházkou. 
 
* Ve čtvrtek 4. října 2012 v 13:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 
Doubravka (Masarykova 75) na workshop a besedu s Lucií Lomovou, oblíbenou autorkou 
komiksů pro děti. 
 
* V sobotu 6. října 2012 v 19:00 hodin Vás soubor Sofranza zve do sálu restaurace Pod rozhlednou 
(Železný Újezd u Nových Mitrovic v okrese Plzeň – jih) na 15. reprízu představení Miroslava 
Horníčka Malá noční inventura. Hra o tom, jak se muži v divadelním zákulisí baví o ženách. 
Režie František zatloukal. Hrají: F. Zatloukal, B. Formanová, M. Herejk, E. Jarošíková, M. Velebný 
a J. Antošová. 
 
* V úterý 9. října 2012 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového 
sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Podzim milostný, výbor nejen milostné poezie. Účinkují 
básník Luboš Vinš (čtení autorské poezie) a Matouš Vinš (hudebně poetické improvizace). 
 
* V úterý 9. října 2012 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na představení Dvě dívky a mrtvola. Detektivní hororová parodie na lásku i na absurdní hrátky 
ve vyšších patrech politiky. Napsal Jiří Č. Ulrich. Hraje Amceth.  
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* V úterý 16. října 2012 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na přednášku o Josefu Němcovi s názvem Muž ve stínu slavné ženy. Přednáší 
Magdalena Pokorná. 
 
* V úterý 16. října 2012 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového 
sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na doprovodný pořad k výstavě Josef Hodek a Josef Váchal: 
Žák a jeho mistr s názvem Erotické lidové písně ve třech bibliofiliích Josefa Hodka. Účinkují Petra 
Hynčíková, Petra Kosová a David Hynčík. 
 
* Ve středu 17. října 2012 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu Výstavní síně „13“ 
(Pražská 13) na Půlnoční tanec ulicí. Účinkuje plzeňský básník Miroslav Sosoi, hosty večera 
Štěpán Málek (frontman punkové skupiny N.V.U.) a výtvarnice Julie Chocholová. 
 
* Ve středu 17. října 2012 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů v Plzni zve 
do Galerie Evropského domu (nám. Republiky 12) na komponovaný pořad slova a hudby Oblázky 
z cest – každoroční ohlédnutí za prázdninami a cestováním. Provází Tamara Kopřivová. 
 
* Ve  středu 17. října 2012 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na představení Čekání na profesora zoologie. Dada komedie o třech rozjívených studentkách, 
jejich docentovi, profesorovi a vrátné aneb co dokáže s psychikou udělat dlouhé čekání. Napsal 
Jiří Č. Ulrich. Hraje Amceth.  
 
* Ve čtvrtek 18. října 2012 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na reprízu představení o životě F. Villona s názvem Hodina mezi psem a vlkem. Hrají: F. Zatloukal, 
B. Formanová, M. Herejk, E. Jarošíková, M. Velebný, J. Antošová, B. Englerová, M. Peleška, 
J. Paur, R. Šmíd a T. Zatloukalová. 
 
* V úterý 23. října 2012 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu Výstavní síně „13“ 
(Pražská 13) na křest životopisného románu prozaika Václava Grubera Malý tygr ve vlastní 
šťávě. Uvádí Milan Čechura.  
 
* V úterý 23. října 2012 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) 
na pořad z nového cyklu Publicisté.cs – aktuálně. Českou současnost glosuje publicistka Jiřina 
Šiklová. 
 
* V neděli 28. října 2012 v 11:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve do Výstavní 
síně Masné krámy (Pražská 18) na slavnostní křest dvojjazyčného Literárního kalendáře Plzeň – 
Řezno 2013. Společný projekt západočeských a východobavorských spisovatelů. Hudební 
doprovod soubor Gutta. - V kalendáři jsou svými texty za českou stranu zastoupeni M. Čechura, 
V. Gruber, J. Hlobil, T. Kopřivová, J. Málková, J. Sojka a V. Špinková, výtvarně se na jeho 
tvorbě podíleli J. Hausner, E. Hubatová, P. Kutek, K. Monhartová, H. Ottová, J. Vacková, E. Kudrová 
a J. Špinka. 
 
* V úterý 30. října 2012 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně (B. Smetany 
13) na pořad s názvem Muž, který mluvil s hvězdami – interview s hvězdami francouzského 
uměleckého nebe. Účinkuje herec a publicista Jiří Žák.  
 
* Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 v 17:00 hodin jste zváni do suterénu Restaurantu 12° (Plzeň, 
Kopeckého sady 8) na křest nové knihy Daniely Kovářové Sbohem, cizinko. Kmotry ředitel 
Divadla J. K. Tyla v Plzni Jan Burian a ředitel Správy hřbitovů a krematoria města Plzně Jiří 
Skala. Večerem provází Vlaďka Bauerová. (Na pultech knihkupectví se kniha objeví již 6. října.) 
 



 5

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* SPÍCÍ SPRAVEDLNOST 2012. Nakladatelství Fragment pod záštitou JUDr. Pavla 
Rychetského, předsedy Ústavního soudu, a u příležitosti vydání druhého dílu románové trilogie 
Martina Vopěnky Spící spravedlnost, vyhlašuje literární soutěž na téma Spící spravedlnost. 
Soutěž je určena žákům 5. až 8. tříd ZŠ. Cílem je přimět děti k zamyšlení nad závažným 
tématem a zapojit je do diskuse. - Co se v okolí stalo nespravedlivého? Co se nám nelíbí? Co není 
férové? Kde spravedlnost spí? - Učitelé, kteří se rozhodnou do soutěže zapojit, zadají žákům téma 
v rámci výuky a vyberou nejzdařilejší práci z každého ročníku. Uzávěrka je 30. listopadu 2012. 
Adresa: Nakladatelství Fragment, Pujmanové 1221/4, 140 00 Praha 4, http://www.fragment.cz. 
Texty o max. rozsahu 3 strany bude hodnotit odborná porota složená z Martina Vopěnky a dvou 
redaktorů nakladatelství Fragment. Výsledky soutěže budou uveřejněny 10. ledna 2013 na stránkách 
www.spicispravedlnost.cz, ceny budou slavnostně předány v prostorách Ústavního soudu v Brně 
za přítomnosti jeho předsedy Pavla Rychetského v lednu 2013. Dva nejlepší autoři z každé věkové 
kategorie získají knihy z produkce Nakladatelství Fragment dle vlastního výběru v hodnotě 2.000,- Kč. 
Škola, kterou žák reprezentuje, získá do své knihovny tituly z produkce Nakladatelství Fragment 
dle vlastního výběru v hodnotě 5.000,- Kč.  
 
* O NEJKRÁSNĚJŠÍ OBÁLKU KNIHY 2012. Místní knihovna Hostouň vyhlásila 6. ročník 
výtvarné soutěže O nejkrásnější obálku knihy. Soutěž je určena dětem všech věkových kategorií. 
Úkolem je vybrat jednu ze svých oblíbených knížek a navrhnout jí vlastní originální obálku. 
Obálka musí mít všechny náležitosti – na titulní straně název knihy a jméno autora, na zadní straně 
nalepený vyplněný lístek se jménem, věkem a adresou soutěžícího. Fantazii se meze nekladou. 
Povoleny jsou všechny výtvarné materiály a techniky (tempery, pastelky, látky, vlna, korálky aj.). 
Děti, které ještě neumějí psát, mohou obálku pouze nakreslit. Stanovenými rozměry jsou pro děti 
MŠ čtvrtka A5, pro děti ZŠ čtvrtka A4. Uzávěrka je 12. prosince 2012. Adresa: Obecní úřad 
Hostouň Knihovna - Karolína Svatošová, Kladenská 119, Hostouň, 273 53, e-mail: 
hostoun@volny.cz, www.hostoun.knihovna.cz. Knihovna spolu s odbornou porotou vybere vítěze 
během měsíce ledna. Všechny obálky budou vystaveny, pro vítěze je připravena odměna. 
Účastníci budou informováni prostřednictvím internetových stránek.  
 

 
 
* CESTOU DVOU BRATŘÍ 2013. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní 
institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské 
zařízení pro zájmové vzdělávání ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí vyhlásilo literární 
a historickou soutěž Cestou dvou bratří. Cílem soutěže je připomenout 1.150 výročí příchodu 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, tj. co nám sv. Cyril a Metoděj přinesli a čemu 
nás učili (hodnoty víry, kultury, vzdělanosti a písma, ale stáli též u počátků naší státnosti). 
Soutěž je určena žákům 8. – 9. ročníků ZŠ vč. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 
(I. kategorie) a studentům všech typů SŠ (II. kategorie). (V historickém oboru lze poslat 
dějepisné studie k tématu o max. rozsahu 20 stran včetně příloh – podrobněji viz 
http://www.velehrad.eu/userfiles/literární%20soutěž%20k%20CM.doc.) V literárním oboru lze 
poslat text o libovolné formě (poezie, povídka, fejeton, úvaha, esej aj.) na některé z vypsaných témat.  
 
     Mladší kategorii jsou určena témata:  
  Moje pouť na / k … (vypravování / úvaha) 
  Soluňský dar Velké Moravě (význam Cyrila a Metoděje z náboženského i jazykového hlediska) 
  Fiktivní reportáž z prvního setkání Svatopluka s Cyrilem a Metodějem 
  Kdyby to bylo možné, co by měli přinést Cyril a Metoděj Čechům a Moravanům dnes (úvaha) 
  Kdybych byl (a) věrozvěstem (zamyšlení) 
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  Fiktivní popis staroslověnské školy (Na Sadech u Uherského Hradiště) očima tehdejšího žáka  
  Sport na Velké Moravě (humoristická povídka až recese) 
 
    Starší kategorii jsou určena témata: 
 „Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih…“ Proglas (úvaha nad touto větou, ať už 

z náboženského či literárního a jazykového hlediska) 
  Cyril a Metoděj - spolupatroni Evropy (zamyšlení nad stavem Evropy - esej) 
  Rozumět slovům, chápat je a žít (důležitost porozumění pro pochopení, důležitost vlastního jazyka) 
  Co dnes znamená plnit poslání? Nosí se to? (úvaha) 
  Za Cyrilem a Metodějem (reportáž) 
  Historická science fiction, fiktivní příběh o soupeření latinských a slovanských kněží 
  Cyril a Metoděj v archivech Járy Cimrmana - historizující recese 
 
     Lze zaslat původní, do jiné soutěže dosud nepřihlášené práce o max. rozsahu 3 básně u poezie, 
3 strany A4 u prozaického textu. Autor vyplní tzv. registrační kartu (ke stažení na webu) - uvede 
název práce, jméno a příjmení, rok narození, studijní ročník, úplnou adresu školy, telefon, e-mail, 
kraj a adresu bydliště. Díla je možné odevzdat poštou, anebo elektronicky. Zásilku označte heslem 
Soutěž „Cestou dvou bratří“. Uzávěrka je 28. února 2013. Adresa: Mgr. Barbora Šteflová 
(historická část), PaedDr. Eva Schneiderová (literární část), Národní institut dětí a mládeže 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Talentcentrum, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, 
tel.: 221 850 807, 221 850 814, e-mail: barbora.steflova@nidm.cz; eva.schneiderova@nidm.cz, 
www.nidm.cz. Texty bude hodnotit odborná porota. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 
na přelomu května a června 2013 v Praze, o přesném termínu budou soutěžící včas vyrozuměni. 
Vybrané práce budou publikovány ve sborníku, případně vystaveny.  

 
* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* WWW.ROMANYZDARMA.CZ. Autorům, kteří hledají možnost publikovat svá literární díla, 
jsou určeny webové stránky www.romanyzdarma.cz. Honoráře se zde sice nedočkají, zato 
mohou bezplatně získat široký okruh čtenářů. Dovoleno je číst, stahovat a pro vlastní potřebu 
si i vytisknout. Obracejte se na e-mail: milos.konas@tiscali.cz nebo medek@epika.cz.  
     (Ze západočeských spisovatelů zde už publikují např. Ivo Fencl, Zdeněk Huspek, Jindřich 
Konečný, Daniela Kovářová, Václav Malina, Vojtěch Němec, Jitka Prokšová, Milan Čechura či 
Markéta Čekanová.) 

* 
OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 
* MAREK VELEBNÝ: Malé povídání s Ivem Fenclem a Luckou Koutnou: 
     V sobotu 15. září jsme si sedli s Ivem a Luckou v podvečer do kavárny nahoře v „Bohemce“. 
Ivo si chtěl dát svůj oblíbený Jim Beam s kolou, ale neměli by ho, i kdyby nebyla prohibice. Ivo 
povídal o svém připravovaném pořadu, psaní a knihách, co čte aj. Jen mu stále volali z Anglie 
Kate s Williamem. Ivo chtěl upozornit, že se nějak mrakodrap otřásá. Mysleli jsme, že už přiletěla 
Kate s Williamem, ale to jenom obletěla „Bohemku“ sonda s mimozemšťany, kterým Ivo vysílal 
poselství o dění v Plzenci a o Jorice. Stále si přitom přidržoval ruku na spánku, jako když 
telefonuje, ale to právě obsluhoval voperovaný čip, kterým s nimi komunikuje. Já jsem monitoroval 
dění na zemi, zda nás nesleduje konkurenční rozvědka. Ale nic se nedělo a nakonec se udělal pěkný 
podvečer se západem slunce. (Tento příspěvek je převážně vymyšlený a vyfabulovaný) Fotky: 
http://velebny.rajce.idnes.cz/sivoaluckou_worldtradecentrumplzen_15.9.12. (Plzeň, 24. 9. 2012) 
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Jan Gregorek 
 
SNOVÁ CESTA LESEM 
 
     A teď chlapec pohlédl vzhůru. Viděl pruh světlejší noci. Byla to malá naděje, ale on šel. Bylo 
to jako řeka plynoucí mezi tmavými břehy. A ta řeka znamená cestu k cíli. I když občas je cesta 
cíl. A on šel a hlavou se mu honily myšlenky. Snažil se prohlédnout tmu, ale bylo to stejné, jako 
podívat se, co je za zrcadlem. A bylo to marné. Řídil se podle té řeky mezi stromy. A hvězdy jako 
ryby poseté po obloze. A měsíc. Měsíc jako rybář. 
     Bok, který měl chlapec zraněný, se barvil krví. Zvláštní na tom bylo, že necítil bolest. Aspoň ne 
fyzickou. Cítil jen takový tlak a teplo. A šel dál. Vždycky věřil na nebe. Měl pocit, že už pomalu 
překračuje vědomí a míří do nevědomí. A vlastně to ani nebyl takový rozdíl. Stromy vnímal jako 
lidi. Měl pocit, že je už v nebi. Mnohokrát už nad nebem přemýšlel. 
     A zase pohlédl vzhůru. A zase uviděl nebeskou řeku. A už nešel, ale seděl. Seděl na jehličí pod 
stromem. Cítil vůni lesa. A pak se něco uvolnilo a chlapec cítil, že se vznáší. Jehličí se vzdalovalo 
a země byla menší a menší. A měsíc blíže. A bylo na něm, jakou hvězdu chlapci svěří a na které už 
zůstane a která ho provede nebem… 
 
ATMOSFÉRA MĚSTA V DUŠI 
 
     Měsíc pomalu střídá potlučené slunce z celodenního putování po nebi. A slunce odpočívá kdesi 
za obzorem ve škarpě. Slunce má v Rakovníku mnoho příležitostí jako růže v klasikově knize. 
Buďto ho hostí zlatý kříž na kostele, nebo radnice na svých hodinách. Jindy pomalu putuje krajem 
a prosvítí myšlenky lidem, vyjasní obzory a zahlédne v dálce naději, kterou přinese, když už 
nestačí jen snít. A ti, kterým srdce přestává bít z nedostatku krve, kterým se třesou ruce při 
pohledu na sochy svatých, ti slunce mění za měsíc. A ta bílá klenba v pochmurně černém kabátě 
s bílými dírkami, které dohromady tvoří souhvězdí, které sem rozsypal unavený poutník.  
     Rakovník není velké město, ale má svůj genius loci, svoji atmosféru. A mnoho lidí si tu 
atmosféru nosí s sebou. Je to vlastně svátek. Je to jako Hemingwayův Pohyblivý svátek. 
 

- 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.  
 

 
 

Eva Vondrášková 
 
DÍVKA S MANDLOVÝMA OČIMA 
 
Za bílým porcelánem pleti 
se skrývají všech tajů světy 
kam duše vstupuje bez těla 
jinak by sama zemřela 
 
tetování draka nad klíční kostí 
předurčilo ji k bavení hostí  
malovaný úsměv ve tváři 
o to víc bolesti v polštáři 
 
V horském potoce si myje vlasy 
dívka s mandlovýma očima… 

 
 
s třešňovými květy 
jí padá z ruky vprostřed věty 
když uzří nad obzorem slunce jas: 
„na útěk mi právě nazrál čas“  
 
v ranci dvě řízy z hedvábí 
snad ničí zraky nepřivábí 
až bude prchat po hřebeni 
- vlasy sepnuté na temeni - 
kupeckou stezkou směrem k moři 
které co olejová skvrna hoří 
 
Sama bude příst vlákno svého osudu 
ta dívka s mandlovýma očima… 
 

- E. V. (*1991) píše básně a drobnou publicistiku, žije ve Zdemyslicích na jižním Plzeňsku, po maturitě na 
Gymnáziu Blovice studuje na právnické fakultě. 
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Martin Bryndač 
 
MOŽNÁ 
 
Možná jsi chtěla 
pohlédnout na boha, 
na anděla… 
vidělas,  
a naše těla 
daleko… daleko 
od mysli odletěla 
C'est la vie… 
 
Měla jsi, 
možná měla 
v té chvíli mysl jen pro Mattela, 
do Kena se na chvíli zahleděla, 
svědomí… 
… svědomí kdesi zapomněla 
Kdopak ví? 
 
V hlavě ti 
možná zněla, 
lásku mou nakonec připomněla 
písnička poslední,  
od anděla, 
kterou má střela provázela,  
do hlavy… 
 

ČAS 
 
Čas hledá naděje 
cestou modrých vod 
jak v písku závěje 
znaven letí bouří 
 
Čas zvedá krůpěje 
jak můj horký pot, 
je jak chlad od řeky, 
co mé srdce souží 
 
…a tma ta zvedá 
černé dlouhé řasy, 
když mě to nedá, 
hledám, co se ztrácí… 
 
I když to pocítím, tak vůbec nevzlykám 
Čas hledá naději 
a já se dotýkám 
Parfému těla, je to tvé ovzduší 
- nedýchám 
A nikdo netuší… 
 
Že jednou vklouznu 
a odemknu si klíčem 
Čas je žal, má naděje 
- a já jsem jeho chtíčem 

- M. B. (*1994)  píše básně, publikoval v Plži, studuje na střední průmyslové škole, žije v Ostrově nad Ohří. 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 22. 10. 2012. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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

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


