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

Ročník XXIII, 2014, letos Listy č. 9 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 203) z 29. 8. 2014. Strany 4, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 9/2014 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 
MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Milióny lidí touží po nesmrtelnosti,  

a přitom nevědí, co mají dělat,  

když v neděli odpoledne prší.“ 
 

 (Susan Ertz) 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
…Léto budiž pochváleno! Plzeňské básnířce a fotografce Mileně Písačkové se počátkem srpna 

narodila dcera Adélka a v polovině srpna se také Jan Vavřička ze Stříbra stal rodičem. Ačkoliv 

jeho doménou je oblast sci-fi literatury, tato událost ho inspirovala k veršům („Čtyři kilíčka/ a je tu 

Daník Vavřička!“). Básnířka Radka Prokopová z Losiné strávila dovolenou na Hracholuskách a prý 

při ní zestárla jen mírně („Naboso chodím si travou/ na chodidlech pokožku mám špinavou, leč 

zdravou/ a tvář usměvavou…“). Václav Engler od 18. července do konce srpna v čajovně Seraf 

vystavoval své perokresby a jednu z nich, s názvem „Dívka s květinami ve vlasech“, věnoval do aukce 

pro kostel U Ježíška. Vhrsti uvolnil na Fler tři přátelské sady opravdu originálních hrnků s Bílou 

paní v Evině rouše…  

* 

 LISTOVÁNÍ 
 

* VÍTÁME: 

     Karolína Blechová (*1998) žije v Horní Bříze a právě nastoupila ke studiu na Střední 

zdravotnické škole v Plzni. Od malička prý ráda píše různé povídky a úvahy. Na knize s názvem 

Ztracený talent, z níž je následující ukázka, začala pracovat už ve třinácti letech. Děj se odehrává 

v Kanadě a vydal na téměř 260 stran… 
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Karolína Blechová: ZTRACENÝ TALENT  

 

     …Dorazil jsem do školy tři minuty před začátkem vyučování. Ann seděla zamyšleně v lavici, 

Ethan dřepěl na parapetu a střídavě zíral ven, na učebnici, ven, na učebnici. Hodil jsem tašku na 

lavici a vybalil si na matiku. Tři minuty uběhly jako nic a začala nudná pondělní hodina, během 

které jsem byl zkoušený (za čtyři). Minulou hodinu jsme psali písemku, což pro mě dopadlo taktéž 

příšerně (za pět).  

     Eth zřejmě dostal rovněž za pět, protože jsem ze zadní lavice slyšel nadávky a následné kopnutí do 

lavice, při kterém učitelka Nelly zvedla hlavu od domácích úkolů. „Co je to tady?“ zahlaholila 

jako obvykle. Eth cosi zabrblal a efektivně práskl s učebnicí na desku pokresleného stolu.  

     „Ethan Jayden?! K tabuli!“ zavřískala jako při nějakém obřadu a Eth se odhodlaně sesunul ze 

židle. Bylo na něm vidět, že si věří. Učil se. Zjevně doma, i teď, o přestávce. Tak co ho tak 

rozhodilo? Kdyby netušil, že nebude mít pětku, proč by se učil?   

     Dlouhými kroky přešel třídu a postavil se skoro do pozoru k tabuli, s naprostým nezájmem, 

v ruce křídu. Měl na sobě to samé co včera. Teda až na boty. Teď měl černé Conversky s růžovými 

lebkami a růžovým nápisem PUNK‘ S NOT DEAD, se kterými vypadal jako radiátor. Ani ta černá 

to nedorovnala.  

     Stoupl si čelem k tabuli, chvíli čekal, než mu učitelka Nelly najde nějaký příklad, a začal psát. 

Ani ne po třech minutách předložil Nelly výsledek.  

     Ta jen obdivně hvízdla a řekla si o Ethanovu žákovskou stylem no vidíš, že to jde, když se chce.  

     Eth se na ni ušklíbl, jakože mu to taky pálí víc, než se normálně zdá, popadl žákovskou a elegantně 

ji hodil Nelly na katedru. Jen vykulila oči, rychle do ní něco naškrábala a po žácích mu ji poslala 

zpátky do poslední lavice, kde si jen zkontroloval, jestli ho učitelka neošidila.  

 

     Po hodině jsme se jako obvykle sešli v galerii naproti knihovně. Většinou tam dřepíme v kruhu 

a probíráme události z posledních dnů. Na zdech tam visí moje obrazy, které jsem zhotovil 

v prváku a druháku. Neříkám, že mě to kreslení už nebere, teď na to spíš nemám tolik času. Tanec, 

škola… Prostě dřív jsem se kreslení věnoval opravdu intenzivně, ani s partou jsem ven moc 

nechodil. Nejradši bych se vrátil do toho bezstarostného dětství, kdy jsem rozbil vázu a dělal 

z toho vědu, nebo jsem spadl do potoka a bál se jít domů, že dostanu výprask…    

     Galerie má sotva 10 x 8 metrů. Není tu zrovna prostor na nějaké velké expozice nebo prohlídky. 

Na stěnách je tu aspoň deset mých kreseb. Znázorňují hudbu, tanec, pohyb, skate… Rád nakreslím 

třeba starý pergamen a na něj ozdobným písmem text nějaké písničky. 

     To nejvíc obdivuje Annie. Líbí se jí písnička I can’t Escape, kterou jsem napatlal uhlem asi v devítce. 

Teď už tady v galerii není.  Text zněl přibližně takhle:  
 

So if you love me, let me go./ And run away before I know. 

My heart is just too dark to care./ I can’t destroy what isn’t there. 

  

     Tenkrát jsem jí uměl celou zpaměti. Tohle není celá a nevím ani, jestli je to dobře. Tenkrát jsem 

ji taky zpíval s Ann v tý štole. Nikdo tam nebyl a my si tam jen tak vykřikovali do tmy So if you 

love me, let me go. Tenkrát jsme byli ještě malí a blbí a já tam seděl a čmáral si tu písničku do 

skicu na pergamen. A nevím, kde je jí teď konec. 

     Na koberec se k nám přidala Annie a civěla na mě a na Ethana jako na vrahy. Seděli jsme tam 

takhle minutu, dvě, v tureckém sedu, ani jsme se nehnuli a nikdo se nenamáhal ani pípnout. Včetně 

mě. Ann vypadala jako vždy, jako po inhalantech, a čekalo se jen a jen na Nicka, abych všem mohl 

přednést můj návrh na přestěhování zkušebny do štoly. (Předpokládal jsem, že jediný, komu to 

nebude vadit, bude Annie.) Dočkali jsme se. Nick se sesunul k zemi k nám a nechápavě na nás 

zíral, co nám je, že nemluvíme a ani se neperme nebo neřveme jak na lesy.  

     „Hm, tak co bude, zevlové…?“ plácl asi minutu před zvoněním na hodinu Nick, který očekával 

nějaké přívětivé zprávy. Pochlapil jsem se a nakousl téma. „Možná vím, kde zkoušet…“ Ann se na 

mě podívala se zdviženým obočím, ale nic neříkala. Eth se nahrbil a cosi zamumlal.  
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     „Jó a kde…? To bych teda chtěl vidět,“ řekl rozzářeně, ale nevěřícně Nick. Přesedl jsem si, 

nadechl se a přehodil ruku přes nohu. „Stará štola,“ prohodil jsem jakoby nic a zvědavě čekal na 

jejich reakci. Ann si okusovala nehty a asi čekala na reakci někoho jiného. Pro mě byla důležitá 

odpověď Ethanova. Občas z něj mám docela respekt.  

     Bylo ticho. Vteřinu, dvě, tři… 

     Nick se škrábal na hlavě, cosi mručel a vylil svůj názor jako první: „Hmm. Lepší něco, než nic. 

Kde to je?“ Ann mu odpověděla za mě: „Za městem,“ polkla a pročísla si dredy. „Chodili jsme 

tam s Vicem jako malí.“  

     Konečně se Eth probral: „Dobře.“ Prudce se zvedl a odpochodoval za zvonění do třídy. Ann ho 

následovala spolu s Nickem, kterému jeho černobílá košile plandala částečně nezastrkaná za 

pasem. 

 

     Při hodině se rozpršelo. Jako šílenec jsem ustavičně cvakal propiskou o lavici a vůbec jsem 

nevnímal učitelův výklad. Nevím, z čeho jsem byl tak rozhozený. Určitě ne z Etha. Ne. To určitě ne.  

     „Kdo tady pořád cvaká, ať okamžitě přestane,“ přikázal mini učitel zády ke třídě, když psal 

zadání na tabuli. Nepřestal jsem. Cvakal jsem dál.  

     Chladný déšť neomaleně bičoval Kingston. Vichřice si doslova hrála se stromy, které se v jejích 

pařátech nakláněly ze strany na stranu. Auta projížděla pomalu, ale zároveň rychle, jako by se 

z toho pekla chtěla co nejdříve dostat. Nebe se zatáhlo. Cítil jsem, jak se země chvěje. S tou 

propiskou jsem si ještě nedal pokoj. Učiteli chytly nervy. 

     „Ticho! Kdo pořád cvaká s tou propiskou?! No?“ Civěl jsem na něj, ale ani jsem se nehnul. 

Zmírnil jsem intervaly mezi cvakáním.  

     „Vicu, vypadni, prosím tě, za dveře!“ Sebral jsem se a odešel. Nic mě nenutilo tam dál 

setrvávat. Sotva jsem za sebou práskl dveřmi, slyšel jsem další slova učitelova výkladu. Opřel jsem 

se o zeď vedle dveří, svezl se na zem a poslouchal ustavičné bubnování deště na střechu školy. 

Chtěl jsem vidět tu krajinu. Chtěl jsem pozorovat, jak se kapky deště vyhýbají těm druhým nebo jak 

do sebe s cáknutím narážejí. Chtěl jsem si otevřít okno nebo z něho nejlépe skočit, přistát na 

školním dvoře, lehnout si s plácnutím do louží a nechat se sešlehat od těch nemilosrdných kapek.  

     Vzpomněl jsem si, že mám v džínech sluchátka. Rozvázal jsem je z chumlu, který se mi tam 

udělá pokaždé, i když si sluchátka normálně složím.  

Během minuty jsem si už v duchu zpíval: Shawty got low low low low low low…, takže 

jsem neslyšel, jak na mě ze třídy volají, ať se vrátím do hodiny. Jen jsem seděl a neslyšel jsem ani 

to bubnování deště. Seděl jsem tam tak dlouho, dokud za mnou nepřišla Ann a nezacloumala se 

mnou, ať vnímám…  

 

* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve čtvrtek 11. září 2014 v 17:00 hodin jste zváni do Výukového centra Studijní a vědecké knihovny 

Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2) na 100 let Bohumila Hrabala - besedu s Janem Řehounkem, 

předsedou Klubu čtenářů B. Hrabala. 

 

* V úterý 16. září 2014 od 11:00 do 16:00 hodin jste zváni do prostoru U Branky (Plzeň, Smetanovy 

sady) na Maraton čtení z díla Bohumila Hrabala.  

 

* V úterý 16. září 2014 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) 

na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně (17), tentokrát s hostem Ilonou Švihlíkovou. Vstup volný. 

 

* Ve středu 24. září 2014 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KMP (B. Smetany 13) na filmový dokument Památky UNESCO s komentářem autora Tomáše 

Jílka. Vstup volný. 
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* Ve středu 24. září 2014 v 17:00 hodin Vás Městské kulturní středisko Klatovy ve spolupráci 
s Českým spolkem bibliofilů a Hifiklubem Klatovy zve do galerie Atrium Kulturního domu 
v Klatovech na vernisáž výstavy k 30. výročí udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi. Součástí 
je též křest knihy s názvem Bytí s básníkem Jaroslavem Seifertem, kterou sestavili Eva a Jan 
Kosovi, vydala Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy v roce 2014. Galerie je otevřena 
v pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 hodin. Výstava potrvá do 7. 10. 2014.  

 
* Ve středu 24. září 2014 v 19:00 hodin jste zváni do kostela U Ježíška na komponovaný pořad 
hudby a poezie. Účinkují Václav Engler (autorské čtení básní), Aneta Dortová (flétna) a Martin 
Jankovec (kytara) – irský folk.  

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* PRVOTINY 2014. Knihovna města Olomouce vyhlašuje X. ročník literární soutěže s názvem 

Prvotiny. Soutěž je určena všem autorům bez věkového omezení. Lze zaslat původní, dosud 
nezveřejněné práce v oboru poezie (5 – 10 básní) a prózy (max. 30 stran A4 všech příspěvků 
dohromady, v případě širšího tematického celku je nutné udělat výběr), psané na stroji nebo 
počítači. Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon nebo e-mail. 
Uzávěrka je 30. září 2014. Adresa: Knihovna města Olomouce, nám. Republiky 1, 771 66 
Olomouc, e-mail: prvotiny@kmol.cz. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny počátkem 
listopadu a na webových stránkách knihovny. Nejlepší práce budou otištěny ve sborníku. Více 
informací na http://www.kmol.cz/akce/520-prvotiny-2014.  
 

* OŘÍŠKY PRO POPELKU 2014. NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s organizátory Celostátní 

přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti Popelka Rakovník vyhlašuje autorskou soutěž 

s názvem Oříšky pro Popelku. Cílem soutěže je iniciovat a podpořit vznik nových textových 

předloh pro činoherní divadlo pro děti a rozšířit rezervoár kvalitní dramatiky určené dětskému 

publiku. (Oblast činoherního divadla pro děti je v kontextu divadelního dění skutečnou Popelkou 

a jednou z příčin je právě nedostatek kvalitních předloh.) Soutěž je určena všem autorům starším 

15 let. Lze zaslat původní, na jevišti (do okamžiku odeslání) nerealizovanou hru nebo 

dramatizaci literární předlohy, v českém jazyce, jejím adresátem jsou děti a mládež do 15 let. 

Práce lze posílat elektronicky, nebo poštou ve třech vyhotoveních. Soutěž bude hodnocena 

anonymně. Na samostatném listu papíru autor uvede jméno a příjmení, adresu, telefon a e-mail, 

připíše prohlášení o souhlasu se zařazením do autorské soutěže. Uzávěrka je 30. září 2014. 

Adresa: NIPOS-ARTAMA, Mgr. Simona Bezoušková, Fügnerovo náměstí 1866/5, P. O. Box 12, 

120 21 Praha 2, tel.: 603 584 489, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz. Texty bude hodnotit odborná 

porota, složená min. ze tří divadelních odborníků, zejména dramaturgů, zabývajících se oblastí 

divadla pro děti. Nejlepší práce budou odměněny finančně (za 1. místo 10.000, za 2. místo 6.000, 

za 3. místo 4.000,- Kč). Porota si vyhrazuje právo ceny případně kumulovat, anebo vůbec neudělit. 

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 16. listopadu 2014 v Rakovníku. 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 9. 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  

mailto:prvotiny@kmol.cz
http://www.kmol.cz/akce/520-prvotiny-2014
http://www.knihovna.plzen.eu/

