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

Ročník XXIII, 2014, letos Listy č. 3 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 198) ze 4. 3. 2014. Stran 8, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 3/2014 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

Nenechte se zastrašit dlouhými slovy. 

Všechny skutečně důležité věci jako život, smrt, 

hlad, strach, den, noc i láska mají krátké názvy. 
  

(Marcel Aymé)  

 
 

* 

BYLO NEBYLO 

 
… Vorša nemeškajíc mezi plačícími, pospíchala k úlu, který pan otec babičce před kolika roky 

postavil, a zaklepavši naň, volala třikrát: „Včeličky, včeličky, babička nám umřela!", pak teprv 

sedla na lavičku pod bez a pustila se do štkaní…  

 

     Letošní velmi mírná zima si také v našem čase a v našem kraji bohužel vybrala svou daň. 

V neděli 19. ledna odešla Vlasta Bakalová (1948 – 2014), osobitá básnířka a trojnásobná vítězka 

soutěže Literární Šumava. Vlasta z Prahy a také trochu od nás - třicet let prožila v západočeském 

Kynšperku nad Ohří. Pro Plže v březnu 2007 napsala báseň… v podstatě / je o tom / že bez vody 

Slov / se nedá žít / Haló / Plži / posílám / členský příspěvek / (nejsem členem / ani členovcem / ale / 

miluji / zdivočelou Láskou / západ / Čech / ačkoliv / hnízdím v Praze / často / objímám lesy okolo / 

Chebu / i pasu / i pasu tam stádečko / básní!)… 

     A v neděli 2. března nám infarkt nečekaně vzal básníka a filozofa Luboše Vinše (1959 – 2014) 

z Blatné a také hodně z Plzně… na hraně dne a noci / v naprosté rovnováze snu a bdění / vhodím 

do moře lahev a v ní psaní / ale kdo by ji sebral / roztříská ji příboj / rackové vychechtají / i moje 

balóny / osedlanou karavanu velbloudů / bere vítr… 

 

     Zaplakalo celé údolíčko… 

http://citaty.net/autori/marcel-ayme/
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     Ve středu 12. února byly v Polanově síni Knihovny města Plzně už podvanácté slavnostně 

uděleny Ceny Plže a rovněž Cena Ason-klubu. Tentokrát ji dostala autorka, narozená ve znamení 

Raka. Do Ason-klubu se přihlásila 18. 10. 1999. Součástí přihlášky byl tehdy dotazníček, na jehož 

otázky odpověděla takto:   

 Co píšu? – Prózu.  

 Jak dlouho píšu? – Asi od 8 let.  

 Moje dosavadní publikační úspěchy? – Dosud žádné.  

 Literatura (tvůrčí psaní) je pro mě: Potěšením. Ale také: psaním mohu něco sdělit, přenést 

nápad či myšlenku na papír. Baví mě reagovat na vše, co se kolem mě děje. Také si myslím, 

že to lépe napíši, než řeknu. 

 Chtěla bych umět psát jako: E. M. Remarque, Roald Dahl, Mario Puzzo… 

     Co se splnilo? Poprvé publikovala 11. ledna 2001 v tzv. Literárním menu, který Ason-klub 

vydával na kopírce ke každému společnému posezení. Šlo o fejeton Vstupenku noste viditelně. 

Poprvé veřejně vystoupila v Polanově síni 22. února 2001 v rámci autorského čtení s názvem Noci 

na dně kapky spolu s Michaelou Kadlecovou, Lucii Matějíkovou a Marianou Zemanovou. K tomu 

večeru byly vydány Listy Ason-klubu, kde se autorka představila krátkým fejetonem Ovoce 

z Lenina a poprvé též otištěnou básní. Andělé, křídla, sníh, strach, málo lásky… Shodou okolností 

její zatím poslední otištěná báseň (v Plži 3/2013) se jmenovala Na křídlech anděla… Teď už se 

nebojí a letí do fantazie, kde cinkají zvonečky a zlehka našlapují víly. Čerstvá držitelka Ceny 

Ason-klubu je taková, jaká je, nic nepředstírá, na nic si nehraje (třebaže svoji poslední malou 

knížku v roce 2011 nazvala Život je divadlo). LUCIE KOUTNÁ! 

 
* 

LISTOVÁNÍ 
VÍTÁME: 

     Simona Švantnerová, šestnáctiletá studentka Církevního gymnázia v Plzni, má velký zájem 

o literaturu a žurnalistiku. Píše nejen básně, ale i balady, povídky a horory… A my ji mezi námi 

pěkně vítáme!  

 

MELODIE DEŠTĚ 
 

Mám ráda, jak ty kapky 

- ty kecy namyšlenejch pánů 

tiše se kladou jak tygří tlapky 

a prosáknou kůží až do orgánů. 

 

Mám ráda, jak vzduch po dešti voní, 

jak se lidi tváří, že jim vadí, 

když slzy nebes o chodník zvoní, 

když někdo nad náma struny si ladí. 

 

Málokdo pozná, že chce začít hrát, 

teprve když se mraky schází, 

zavíraj okno a jdou klidně spát 

a shora první kapky hází. 

 

Mám ráda, jak ty kapky 

- ty slova co pálí na jazyku 

zraní stejně jak ostrý drápky, 

co škrábou už jenom ze zlozvyku. 

 

BUBLINA 
 

Jak doma tak v školní hodině 

sedím si ve svý malý bublině. 

Učitel něco povídá 

na úkor mýho libida. 

 

Jen si tak sedím a přemítám o světě, 

o tom co by kdyby. 

A že třeba na růžový planetě 

by ptáci byli ryby. 

 

Když na mě mluvíte přes bublinu, 

tak nečekejte odpovědi. 

Tohle vám říkám na rovinu, 

třeba ostatní to vědí. 

 

Za bublinou navzdory 

můžete bejt šťastný. 

Nechte si svý názory, 

já mám svoje vlastní. 
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SIMONA  

ŠVANTNEROVÁ 
 

            
 

VLAK CO NIKDY NEPŘIJEDE 

 

Co je to za pocit  

běžet nocí sama? 

Někde se otočit, 

mít bláto pod nohama. 

 

Není lehký někde se obrátit 

a běžet zas nazpátek, 

jít jako v závrati, 

narazit do vrátek. 

 

Jaký je sedět v noci na peróně 

a čekat na ten jeden vlak, 

co asi nikdy nepřijede, 

a nemít dost síly na návrat. 

 

Jaký je sedět tam v noci sama, 

a co na to asi řeknou vaši? 

že bude půlnoc a ty nejsi doma. 

Řeknou, ta zas někde straší. 

 

PROTOŽE JSI MÁMA 
 

Mami, nebuď v křeči, 

z toho že jsem sama. 

To je pořád řečí, 

protože jsi máma. 

 

Protože jsi moje 

a já tě mám ráda, 

měj mě ráda taky, 

protože jsi máma. 

 

Chytni moji ruku, 

když ji s pláčem dávám. 

Chyť a nepouštěj ji, prosím, 

protože jsi máma. 

 

Když se směju,  

směj se taky, 

rozeženem černý mraky. 

Protože jsi máma. 

 

Za bráchu a taky za mě 

dejte všichni pusu mámě. 

I za tátu a za babičky 

- protože je máma. 

Hlavně, prosím, neodcházej, 

zůstaň tady s náma! 

Nikdo není dokonalej, 

to je jenom máma! 

 

 

 

* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 4. března 2014 v 19:30 hodin jste zváni do kavárny a čajovny Café Restaurant Kačaba 

(Plzeň, Prokopova 17) na vernisáž společné výstavy Ksany Vakhrushevy (fotografie) a Václava 

Englera (lyrické texty).  Hudební vystoupení Boženka Englerová. Výstava potrvá do konce 

března. Otevřeno: pondělí 11:00 – 23:00, úterý až pátek 8:00 – 23:00 hodin.  

 

* Ve středu 5. března 2014 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na pokračování cyklu Šmejdění VIII, tentokrát 

s podtitulem Strašidla od pramene třináctého. Závěrečný díl dramatického čtení z knih Zdeňka 

Šmída v podání Markéty Čekanové a Jiřího Hlobila. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 6. března 2014 v 19:19 hodin jste zváni do Divadla Kámen (Praha, Nekvasilova 2 – 19) 

na autorské čtení a křest nové knihy Aleny Vávrové Harlekýn na římse. Věnováno 100. výročí 

narození Bohumila Hrabala. Večerem s mnoha hosty provází a také čte Miroslav Kovářík. Kmotry 
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Jiří Žáček, Jaro Grmolec a Ludvík Hess. Hudební doprovod Zbyňka Šolcová (harfa), Ivan Vohrna 

(kytara, zpěv) a Kuba Nyč (zpěv). V premiéře zazní též skladba na harfu Harlekýn na římse.  

 

* V pátek 7. března 2014 v 16:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu Západočeského muzea 

v Plzni (Kopeckého sady 2) na Shakespearovy sonety aneb Všechny podoby lásky. Literárně- 

hudební pořad, v němž prof. Martin Hilský přiblíží proměny sonetů při jejich cestě Evropou. 

Hudbu složil, hraje a zpívá Daniel Dobiáš. 

 

* V pátek 7. března 2014 v 17:00 hodin jste zváni do restaurace – galerie Artamo (Plzeň, 

Čelakovského 5) na autorské čtení. Eugen Brikcius na téma Mezi chartou a charitou.  

 
* V sobotu 8. března 2014 v 19:00 hodin oslaví Antidivadlo jedinečným a neopakovatelným 

vystoupením 20 let své existence. Soubor vznikl v březnu roku 1994 a tehdy se poprvé představil 

v Polanově síni Knihovny města Plzně. Poté působil v Měšťanské besedě („starý“ Dialog), v Divadle 

Alfa a nyní již několik let v současném Divadle Dialog. Vstupné na toto představení 100,- Kč.  

 

* V úterý 11. března 2014 v 16:30 hodin zve lékařka a spisovatelka Zdenka Ulčová-Gallová 

u příležitosti svých významných narozenin rodinu, přátele a spolupracovníky do auly Šafránkova 

pavilonu (Plzeň, Alej Svobody 31) na koncert manželů Pospíšilových (akordeon).   

 

* V úterý 11. března 2014 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu „13“ Západočeské 

galerie v Plzni (Pražská 13) na pořad s názvem Provensálské koření. Čtení autorů Střediska 

západočeských spisovatelů inspirované putováním po Francii. 

 

* V úterý 11. března 2014 v 19:30 hodin jste zváni do (A)void flating Gallery (Praha 2, 

Rašínovo nábřeží) na Plzeňský literární večer. Autorské čtení Jana Sojky, Petry Fantové a Iva 

Hucla. Hudební číslo v podání Iva Hucla. 

 

* Ve čtvrtek 13. března 2014 v 14:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní 

knihovny Doubravka (Masarykova 75) na Čtení s babičkou. Pohádka a povídání o časech, kdy děti 

neměly ani televizi ani počítač. 

 

* Ve čtvrtek 13. března 2014 v 16:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP zve 

do čítárny dětského oddělení (Plzeň, B. Smetany 13) na další Knihofon – čtení s dětmi a pro děti 

do mikrofonu. 

 

* V pátek 14. března 2014 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Čtenářská rodina roku. Doprovodný 

program Karpíšek Music Family. 

 

* V úterý 18. března 2014 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně (15), tentokrát s hostem Taťánou 

Míkovou. Vstup volný. 

 

* Ve středu 19. března 2014 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KMP (B. Smetany 13) na pořad s názvem Dá moři meze břeh, či moře zemi…? Tradiční večer 

inspirovaný poezií Seamuse Heaneye v podání Josefa a Ilony Gruberových, s irskými písničkami 

skupiny Klobouk dolů. 
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* Ve čtvrtek 20. března 2014 v 14:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní 

knihovny Doubravka (Masarykova 75) na Čtení s babičkou. Pohádka a povídání o časech, kdy děti 

neměly ani televizi ani počítač. 

 

* V pátek 21. března 2014 v 10:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 

pro děti a mládež (B. Smetany 13) na další pokračování cyklu Čtení pro nejmenší.  
 

* V pondělí 24. března 2014 v 18:00 hodin jste zváni do restaurace – galerie Artamo (Plzeň, 

Čelakovského 5) na setkání s básníkem Josefem Hrubým. Koná se pod záštitou Rotary clubu 

Plzeň Beseda. 
 

* Ve čtvrtek 27. března 2014 v 17:00 hodin Vás Univerzitní knihovna zve do studovny v přízemí 

(Veleslavínova 42) na přednášku PaedDr. Jiřího Staňka, CSc. Bohumil Hrabal méně známý.  
 

* Ve čtvrtek 27. března 2014 v 17:00 hodin Vás Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích (Hradiště 1) 

zve do svých prostor na čtenářskou besedu s Petrem Kerschem Povídky ze školy (života).  
 

* Ve čtvrtek 27. března 2014 v 17:17 hodin jste zváni do restaurace – galerie Artamo (Plzeň, 

Čelakovského 5) na večer k 100. výročí narození Bohumila Hrabala s názvem Romana Štryncl 

a Alena Vávrová – Kočky v Artamu. Slavnostní křest básnické sbírky Aleny Vávrové Harlekýn na 

římse. Vernisáž výstavy olejomaleb koček Romany Štryncl Souhvězdí Bohumila Hrabala. Dražba 

výtvarného objektu A. V. ve prospěch kočičího depozitu. Hostem spisovatelka Sylva Lauerová, 

textař a básník Vladimír Babnič a moderátor Petr Jančařík.  

 

* Ve čtvrtek 27. března 2014 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy 

sady 9) na Literární večer Antidivadla. Představí se poslední laureát Ceny Bohumila Polana, 

básník Robert Janda, dále básník, severočeský bard Patrik Linhart a básník a výtvarník Pavel 

Štýbr. Vstupné 50,- Kč.  
 

* V pátek 28. března 2014 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu „13“ Západočeské 

galerie v Plzni (Pražská 13) na komponovaný večer k 100. výročí narození Bohumila Hrabala 

s názvem Městečko, kde se zastavil čas. Uvádí Jiří Hlobil.    
 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* NAPIŠ SI SVÉHO HRABALA 2014. Literární měsíčník Host u příležitosti 100. výročí 

narození spisovatele Bohumila Hrabala (*28. 3. 1914 – †3. 2. 1997) vyhlašuje literární soutěž 

s názvem Napiš si svého Hrabala. Lze poslat krátkou prózu v duchu Hrabalovy poetiky o max. 

rozsahu 3 normostrany. Nejzdařilejší práce (tj. nejoriginálnější a nejvíce podobná hrabalovskému 

způsobu psaní) bude odměněna ročním předplatným Hosta. Uzávěrka je 14. března 2014. 

Adresa: pinnerova@hostbrno.cz. Více informací na http://casopis.hostbrno.cz. 

 

* CENA MILOSLAVA ŠVANDRLÍKA 2014.  Obec spisovatelů a Rada městské části Praha 11 

vyhlašují soutěž o nejlepší českou humoristickou knihu. Cena se udílí za nejlepší humoristickou 

knihu českého autora vydanou v roce 2013 (podle vročení v tiráži). Cenu obdrží autor knihy. 

Návrhy na udělení s 1 výtiskem navrhované publikace a krátkým zdůvodněním nominace mohou 

podávat občané i subjekty ČR. Uzávěrka je 15. března 2014. Adresa: Obec spisovatelů, Železná 18, 

mailto:pinnerova@hostbrno.cz
http://casopis.hostbrno.cz/
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110 00 Praha 1, nebo Úřad městské části Praha 11, Odbor kultury a školství, Ocelíkova 672/1, 

149 41 Praha 4. Zaslané výtisky zůstanou v majetku organizátora. O udělení Ceny rozhodne 

pětičlenná porota složená ze dvou zástupců MČ Praha 11, ze dvou zástupců Obce spisovatelů 

a jednoho nezávislého odborníka. Porota může k posuzování děl přizvat i další odborníky z oblasti 

literatury s hlasem poradním. Cena je spojena s finančním, případně i věcným darem a diplomem, 

porota může navrhnout udělení čestného uznání i dalším autorům. Cenu uděluje představitel Obce 

spisovatelů a představitel MČ Praha 11, předpokládá se udělení na veletrhu Svět knihy v Praze 

17. 5. 2014. 

 

* ORTENOVA KUTNÁ HORA 2014. Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze 

u příležitosti Festivalu Ortenova Kutná Hora vyhlašuje XXI. ročník literární soutěže Ortenova 

Kutná Hora. [Soutěž se uskutečňuje na památku kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena 

(*30. 8. 1919 - †1. 9. 1941).] Soutěž je určena mladým lidem do 22 let (věk, v němž zemřel Jiří 

Orten), kteří do uzávěrky soutěže nevydali knížku poezie. Lze zaslat jednotlivé básně nebo cykly 

na volné téma, psané na stroji nebo počítači, o max. rozsahu 200 veršů, v 8 vyhotoveních. Soutěž 

je anonymní. Práce nepodepisujte, přiložte přihlašovací formulář (dostupný na webu) se jménem 

a příjmením, datem narození a adresou bydliště. Uzávěrka je 31. března 2014. Adresa: Monika 

Trdličková, Purkyňova 189, 284 01 Kutná Hora, tel.: 607 188 396, e-mail: monicatrd@seznam.cz. 

Práce bude hodnotit šestičlenná porota. Nejlepší verše budou odměněny finančně – za první místo 

5.000,- Kč, za druhé 3.000,- a za třetí 2.000,- Kč. Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si 

vyhrazuje právo neudělit všechny ceny. Druhých a třetích cen může být uděleno více, stanovená 

částka se pak dělí mezi oceněné. V rámci festivalu bude ze soutěžních veršů připraven recitační 

pořad. Pro oceněné soutěžící bude uspořádán seminář. Výběr z oceněných prací bude vydán ve 

sborníku Názvuky. 

 

* TRUTNOVSKÝ DRAK 2014. Trutnovský literární klub a sdružení Trutnov – město draka 

vyhlašují jubilejní X. ročník literární soutěže Trutnovský drak. Cílem je prostřednictvím autorské 

tvorby aktivovat zájem o literaturu a dění kolem nás. Soutěž je určena autorům bez věkového 

omezení a bude hodnocena ve věkových kategoriích: 15 – 18 let, 19 – 30 let a nad 30 let. Lze 

zaslat původní, dosud nepublikovaný text poezie (max. 15 stran), prózy (max. 15 stran) či 

dramatu (max. 30 strojopisných stran A4) na volné téma. Zvláštní cenu poroty získá text s motivem 

draka. Každý autor může soutěž obeslat jedním textem. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, 

na samostatnou stránku až na úplný závěr svého příspěvku uveďte název díla, jméno a příjmení 

autora, datum narození, adresu bydliště, telefon, školu a třídu či zaměstnání. Uzávěrka je 

31. března 2014. Adresa: Mgr. Eva Hrubá, Pražská 390, 541 01 Trutnov, e-mail: 

soutěž@trutlik.cz. Texty bude hodnotit odborná porota, vybrané texty budou otištěny v almanachu, 

tři nejlepší práce v každé kategorii budou odměněny uměleckými artefakty, jejich autoři budou 

pozváni na setkání s porotci. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v rámci Dračích slavností 

3. května 2014 na Krakonošově náměstí v Trutnově. Více informací na www.trutlik.cz. 

 
* POLABSKÁ VRBA 2014. Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav vyhlašuje literární soutěž Polabská vrba. Soutěž je určena všem autorům 

z celé republiky, kteří se „cítí být seniory“. Je součástí projektu Napiš svůj příběh, zachyť svou 

vzpomínku!, jehož cílem je kromě sběru vzpomínkových textů nabídnout možnost životní 

rekapitulace a emocionálního vyjádření, poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení 

vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb. Přijímají se práce všech žánrů (próza, poezie, 

drama, publicistika). Tématem letošního ročníku je „Kniha mého života“, avšak vedle 

mailto:monicatrd@seznam.cz
mailto:soutěž@trutlik.cz
http://www.trutlik.cz/
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soutěžních prací lze zasílat i nesoutěžní vzpomínkové a pamětnické texty na libovolné téma. Texty 

by měly vycházet z autorových vzpomínek na město či obec jeho mládí nebo by měly mít vztah 

k regionu, kde autor žil či žije. Mohou být doplněny obrazovým či zvukovým materiálem. 

Původní, dosud nepublikované a do jiných soutěží nepřihlášené příspěvky o max. rozsahu 15 stran 

(u rukopisných 20 stran, u nesoutěžních bez omezení) mohou být odevzdány ve formě strojopisu, 

rukopisu či v některém z běžných textových formátů MS-Wordu či Open Office Writeru (např. 

doc, docx, odt, rtf), nikoliv však ve formátu pdf. Autor uvede jméno a příjmení, ročník narození 

a kontaktní adresu. Uzávěrka je 14. května 2014 (výročí narození Eduarda Petišky). Adresa: 

Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 

tel.: 326 907 220, e-mail: info@knihovna.brandysnl.cz, nebo Dům s pečovatelskou službou, 

Jarmila Viplaková, 17. listopadu 1404, Stará Boleslav, e-mail: jarmila.viplakova@seznam.cz. 

Texty bude posuzovat odborná porota složená z literárních osobností polabského regionu a zástupců 

Knihovny E. Petišky a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Oceněny budou tři nejlepší 

práce, zvláštní cena bude udělena za práci se vztahem k regionu a za nejzdařilejší práci 

k letošnímu tématu. Výsledky budou vyhlášeny v průběhu měsíce června 2014.  Příspěvky budou 

zveřejněny ve stejnojmenném sborníku. Nesoutěžní příspěvky budou (se souhlasem autora) 

odeslány do Národní kroniky, projektu nadace SenSen (Senzační senioři) a Národního muzea 

(http://www.sensen.cz/narodni-kronika/co-je-narodni-kronika/). 

 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 

 

* ALENA VÁVROVÁ: Studený čaj aneb Plží úvaha: 

     Na PLŽE se těším vždycky! Ale co vám budu povídat... Od té doby, kdy mě začali různí lidé 

kolem něho popichovat, abych jim posílala své texty, a občas mi dokonce i něco zveřejnili..., co si 

budeme povídat, od té doby se těším ještě trochu víc. Od té doby je PLŽ víc Můj, i když tam třeba 

dlouho není moje ani  písmenko (plží slunce je pro všechny)... Není to proto, že bych se egoisticky 

shlížela ve svých tištěných verších. Je to hlavně pro ten nádherný pocit někam patřit. Cítit se jako 

to kuře pod křídly kvočny, i když ten věk... hahaha! …ale ten pocit, ten krásný pocit tepla a bezpečí, 

ten trvá v jakémkoli  věku! - Má to snad někdo z kuřat, pardon, vlastně „plžat“...jinak? - Děkuju za 

každé písmenko. A slibuju: až budu pořádně velká slepice:  jen pro PLŽE snesu veliký zlatý vejce. 

Možná i proto, aby nemusel zápasit s korunama... 

     Držím teď v ruce  dvojku a radostí skáču pár metrů vysoko. Nejprve obsah, pak editorial, 

pak stálici srdce mého Josefa Hrubého, raduju se s Robertem Jandou, nechť zhynou ti, co 

vymysleli naše pravdy před námi, vzpomínám na své vši, vši mnutí imaginace ze své dávné 

básně, a cítím, že i on je moje krevní skupina, teď přichází Sedlák. 

     A tady se musím zastavit. Pravý sypaný z Dobré čajovny Pu Erh, čaj císařů, zapomenu v konvici, 

takže teď má barvu starého koňaku... a svírá na jazyku, voní po starých zapomenutých hlubokých 

studních, ale stále z něho vyzařuje tajemství studu, zvláštní plachost, ztajení. Takhle chutná poezie 

Stanislava Sedláka. To on by měl právo na pseudonym Sláva Pravý Plachý... Sláva, je tady po 

drahné době  s námi!  Pod křídly té úžasné kvočny, které přezdíváme různě, nejčastěji PLŽ, jimiž 

se skutečné slepice vlastně někdy živí... 

     Nezapomeň na Pu Erh, když na tvé pobřeží přistane s Plachým obrovská loď  MONETA JUNO 

s tajemným nákladem! 

mailto:info@knihovna.brandysnl.cz
mailto:jarmila.viplakova@seznam.cz
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     Ač  já sama jsem ze zapadlého cípu republiky, tak jako básník Sedlák... (tam se děly věci! - Viď, 

Pepo, Heleno, Stando, Alexandro, Mirku, Pido, Míšo a další!!!)... Ač až  Tamodtud, měla jsem kdy 

co do činění s Pražskou imaginací (a tudíž teď i docela závazně se 100 lety od narození doposud 

nedoceněného velikána světové literatury, BOHUMILA HRABALA)... Václav Kadlec mi nabídl 

vydat u něho svou další knížku, že by byla nultá... - Poslyšte, nebyl by to fór? Po prvotině 

„Druhotina“ a druhotině „NAHATMA“ vydat svou Nultou...? Ostatně ona  každá JE nultá... To 

jsem ale tenkrát nevěděla a do edice Nulté knížky Pražské imaginace z našeho cípu i jiných 

cípů poslala mmj. Standu Sedláka, který v tak pro mě významném nakladatelství debutoval 

sbírečkou Nálezy... (mojí zapomenutou radostí a potěšením je, že tam také vyšla i prvotina Petra 

Borkovce a Sabriny Karasové). 

     Petr Borkovec už je veliký básník, o Sabrině také slýchávám... Jen Básník Pravý Plachý stále 

sedí v cípečku poezie, tam ve svých Lázních... a píše, píše a píše... Šuplíky snad postrádají dna, 

a tak ty jeho věci rovnou lítají do vesmíru!!! Ale co my, čtenáři...? Co literatura česká...? Chce 

přeci také  Sedláka slyšet! - Kde je Tvoje  druhotina, Stando, i řeky někdy  vystoupí ze svých břehů, 

nebo se otočí a tečou na opačnou stranu! A tak to musí být i s Tvým Ztajeným mořem! Ráda bych 

viděla, četla a slyšela (Standa je vynikající recitátor - nejen svých veršů!) Tvé nové a nové básně… 

A klidně, klidně by mohla nést Tvoje druhá sbírka spanilý vzrušující název MOŘE DOKOPCE... 

Co tomu říkáš, plachý básníku...? Ještě bych Ti před tím přála Cenu Plže, pro mě měla totiž svého 

času stejnou cenu jako ta, pro kterou jsme před pár lety seděli s panem Hrabalem u stolu 

štamgastů  U Tygrů... 

     Vůbec se asi nedivíte, že můj lahodný Pu Erh piju studený... (Františkovy Lázně, 14. 2. 2014) 
 

- A. V. (*1952) píše nejen básně, je držitelkou Ceny Plže i Mobelovy ceny za poezii, žije ve Františkových 

Lázních… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 3. 2014. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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

KONTAKT: 

Ason-klub 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  

 

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