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

Ročník XXIV, 2015, letos Listy č. 5 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 211) z 30. 4. 2015. Stran 8, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 5/2015 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Mnoho mluvit a hodně říkat není totéž.“ 
 

(Homér) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
     …V dubnu jsme se v Plzni už nehřáli za příslovečnými kamny, ale vyrazili jsme s literaturou 

či za literaturou do světa.  

     Plzeňskou básnířku Jarmilu Flakovou byste například našli v Hostinci. Přesněji 

ve stejnojmenné rubrice literárního měsíčníku Host (4/2015), kde byly její básně otištěny „jaksi 

za pokrok“ a za to, že „už se nenechá tolik svazovat pravidelným rozvrhem veršů a dýchá volněji“.  

     Kritické zraky Marka Velebného dopadly na místní literární lenochy… 

  

     „V sobotu 11. dubna se v Jabloni konal další ročník vzpomínkového večera na Karla Kryla. 

Hlavní hvězdou měl být Mirek Kovářík, ale ze zdravotních důvodů nedorazil. Adekvátně ho 

zastoupil Radek Bláha. Jabloň byla plná, určitě aspoň padesát převážně mladých lidí. Jen by to 

chtělo větší propagaci a škoda, že na akci nebyl nikdo ze Střediska západočeských spisovatelů 

a Ason-klubu. Foto: http://velebny.rajce.idnes.cz/vecerprokarlakryla.jablon.11.4.2015.“  

 

     „Ve čtvrtek 16. dubna se ve Studijní a vědecké knihovně konalo čtení marocké autorky Fatémy 

Chahid. Český překlad básní byl promítán na stěnu. Autorka recitovala francouzsky. Úvodní věty 

k jednotlivým básním byly tlumočeny. I kdo moc francouzsky neumí, musel být uchvácen prožitkem 

recitace ve francouzštině. Některým slovům jsem rozuměl a snažil jsem se sledovat podle českého 

textu, kde je autorka ve francouzském originále. Poslední báseň byla uvedena v arabštině. Také 

bych čekal větší návštěvnost a větší zastoupení členů SZS a Ason-klubu.“  

     Foto: http://velebny.rajce.idnes.cz/arabfest.plzen.2015. (Plzeň 27. 4. 2015) 
- 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. 

http://velebny.rajce.idnes.cz/vecerprokarlakryla.jablon.11.4.2015
http://velebny.rajce.idnes.cz/arabfest.plzen.2015.
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* 

LISTOVÁNÍ 
 

VÍTÁME: 

     Václava Fencla juniora (*1995) z Plzně, teď už studenta Střední průmyslové školy grafické 

v Praze, jsme zatím poznali jako šikovného typografa (a na maškarním plese výtvarné skupiny P 89 

mu rok co rok upřímně závidíme jednu z nejhezčích přítomných masek). Nyní se poprvé představuje 

jako básník…  

 

     Václav Fencl 

 

SEČTENÁŘ 

  

Jsem čten knihou,  

nebo naopak ona mnou?  

To je dotaz, který mezi řádky  

velmi často pokládám si.  

Zabřednutý mezi litery  

jsem to já, kdo nezná, nemůže už 

 vzpomenout si.  

Jak to bylo?  

Co mě na ní potěšilo?  

Zdrcen touto nevědomostí,  

listuji opět stranami,  

těmi, jež tak libozvučně šustí.  

 

OTÁZKY 

  

Klidná říční krajina  

zimním sluncem je osvětlena,  

industriální proplétání trubek,  

přistání vodního ptactva na hladinu a břeh.  

Jednou za hodinu  

vyruší něžnou atmosféru  

řinčící vlak  

typu city elefant,  

děti krmí všemi pečivy  

kachny, racky, otazníky.  

Zrcadlení všech otázek  

dopadá dnes na hladinu řek.  

 

 

STUDENT FUTURISTA  
 

1 hodina 35 minut,  

75 korun.  

Proč? Ne pro rum,  

pro vzdělání a inspiraci,  

na této štaci,  

jsem student futurista,  

z města do města,  

Plzeň birra - matka Praha,  

rád se dívám,  

v Berouně líbám,  

Smíchov, Smile station,  

můj děda řídil Škodu stejšn,  

Újezd, krásný památník,  

pes zde čůrá na patník,  

a to už jsem pod Petřínem,  

kde jsem se nejednou opil vínem. 
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* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V pátek 1. května 2015 bude v historické budově plzeňské tiskárny z počátku 20. století 

(Hankova 6) slavnostně otevřeno unikátní Muzeum knihtisku a knihy v Plzni! 

 

* V úterý 5. května 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na pořad s názvem „Chatanooga“ pro Malého prince. V 2. světové válce zmizela 

dvě letadla: s Antoinem de Saint Exupéry a s Glennem Millerem. Pořad zkomponovaný z jejich 

textů a hudby uvádějí Markéta Čekanová, Martina Samková a Jaromír Špelina. Vstup volný. 

 

* V úterý 12. května 2015 v 17:00 hodin jste v rámci festivalu Letnice umělců zváni do kaple 

sv. Barbory Muzea církevního umění plzeňské diecéze (Františkánská 11) na autorská čtení členů 

Střediska západočeských spisovatelů s názvem A Bůh udeřil na zvon a bylo světlo. Slovem provází 

Tamara Kopřivová. Hudební doprovod QarTETKY a Quattro Formaggi. 

 

* V úterý 12. května 2015 v 18:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Galerie Evropského domu (nám. Republiky 12) na další setkání v rámci projektu Meeting 

Literature. Tentokrát čte a beseduje belgický frankofonní romanopisec a novelista Paul Colize.  

 

* Ve středu 13. května 2015 v 17:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy 

síně (B. Smetany 13) na vernisáž malé výstavy Český Slavín – rukopisy, korespondence, 

autogramy s portréty Maxe Švabinského. Vstup volný. 

 

* Ve středu 13. května 2015 v 17:30 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KMP (B. Smetany 13) na autorský večer Josefa Hrubého. Uvádí Vladimír Novotný. Vstup volný. 

 

* Ve středu 13. května 2015 od 18:00 do 23:00 hodin jste zváni na plzeňskou Noc literatury. 

Čtení bude probíhat v půlhodinových intervalech paralelně na 11 místech (DEPO2015, Papírna 

Plzeň, Restaurace Artamo, Zastávka Plzeň, Městská plovárna, Interiér Adolfa Loose - Bendova 10, 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – hlavní budova a Evropský dům, Divadlo Dialog, 

Knihovna Západočeského muzea, Knihovna města Plzně). Vstup volný. Více informací 

na www.nocliteratury.cz a www.plzen2015.cz. Pořádá Plzeň – Evropské hlavní město kultury 

2015 ve spolupráci s Českými centry a EUNIC. 

 

     * Ve středu 13. května 2015 od 18:00 do 23:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci 

Noci literatury zve na půdu (B. Smetany 13, 4. poschodí) na čtení z knihy norské autorky Merethe 

Lindstrømové Hosté. Čte herečka Divadla Alfa, autorka divadelních her, učitelka herectví 

a čerstvá držitelka Ceny Thálie za celoživotní mistrovství Blanka Luňáková.   

 

* Ve čtvrtek 14. května 2015 v 9:00 hodin jste v rámci rozhlasového pořadu Ušounova čítárna 

zváni do kavárny Meeting pointu společnosti Plzeň 2015 (nám. Republiky) na čtení dětem 

v podání osobností Radia Junior a dalších.  

http://www.nocliteratury.cz/
http://www.plzen2015.cz/
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* Ve čtvrtek 14. května 2015 v 16:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež 

Knihovny města Plzně zve do čítárny dětského oddělení (Plzeň, B. Smetany 13) na další Knihofon 

– čtení s dětmi a pro děti do mikrofonu. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 14. května 2015 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

v rámci cyklu Literární čaje o páté zve do Sálu beletrie (Plzeň, Smetanovy sady 2) na autorské 

čtení Daniely Kovářové z knihy Advokátka v šoku.  

 

* Ve čtvrtek 14. dubna 2015 v 18:00 hodin jste zváni do prostor bývalé nádražní budovy Plzeň 

Zastávka (Přeštická 4, http://www.plzenzastavka.cz, https://www.facebook.com/plzenzastavka.cz) 

na třetí ze série jarních autorských čtení v režii Jana Sojky. Tentokrát vystoupí básníci Ivo Hucl, 

Jakub Fišer a Irena Velichová.  

 

* Ve čtvrtek 14. května 2015 v 18:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do Galerie Evropského domu (nám. Republiky 12) na další setkání v rámci projektu Meeting 

Literature. Tentokrát čte a beseduje portugalský spisovatel Afonso Cruz. Představí svou tvorbu 

včetnbě úryvků z románu Kokoschkova loutka. K dílu autora a k překladu románu pohovoří 

překladatelka Marie Havlíková. 

 

* Ve čtvrtek 14. května 2015 v 19:00 hodin jste zváni do restaurace Za Oponou (Nové divadlo, 

Jízdecká 30) na scénické čtení vítězných textů z literární soutěže v podání herců Divadla J. K. Tyla 

v Plzni. 

 

* V pátek 15. května 2015 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 

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

 

* V úterý 19. května 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně (23), tentokrát s Václavem Žákem. Vstup 

volný. 

 

* Ve středu 27. května 2015 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu Západočeského 

muzea v Plzni (Kopeckého sady 2) na autorské čtení Jitky Prokšové z knihy Čtvrtá úroveň (Brno: 

MOBA, 2015).  

 

* Ve středu 27. května 2015 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na Večer konzervatoře. Své studenty uvádí Blanka 

Hejtmánková. Vstup volný. 

 

* V pondělí 1. června 2015 v 17:00 hodin jste zváni do budovy Českého rozhlasu v Plzni (nám. 

Míru 10) na vernisáž výstavy obrazů Květy Monhartové a Heleny Ottové, doplněných poezií 

Jaromíra Komorouse. Výstava potrvá celý měsíc.  

 

 

 

http://www.plzenzastavka.cz/
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* 

LITERÁRNÍ VÝLET 
 

* RETTIGOVÁ SE SMETANOU A JINÉ LAHŮDKY. Kruh přátel knižní kultury při Knihovně 

města Plzně pořádá pro své členy a další zájemce z řad veřejnosti opět svůj tradiční letní literární 

výlet. Tentokrát to bude ve čtvrtek 9. července 2015 s názvem Rettigová se Smetanou a jiné 

lahůdky. Trasa: Plzeň – Litomyšl (zámek, prohlídka města, Portmoneum, hřbitov) – Růžový 

palouček – Polička (rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela nebo 2 expozice z Centra 

B. M.) – Plzeň. Odbornými průvodci opět budou prof. PhDr. Viktor Viktora., CSc. z Pedagogické 

fakulty ZČU v Plzni a Ing. Karel Drhovský. Sraz v 6:45, odjezd v 7:00 od nákupního centra Plaza, 

návrat tamtéž v cca 21:15 hodin. Cena vč. vstupného: plná 830,- Kč, se slevou pro děti, studenty, 

důchodce 750,- Kč. V ceně jsou vstupy, průvodci a malé občerstvení. Písemné přihlášky s úhradou 

v plné výši se přijímají až do obsazení autobusu v kanceláři Polanovy síně KMP (Knihovna města 

Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň). Storno možné bez poplatku do dvou dnů před odjezdem, při 

neúčasti je možno vracet jen nevyužité vstupy a bonusy – max. 255,-/ 175,- Kč. Informace: Mgr. Jana 

Horáková, tel.: 378 038 206, e-mail: horakovaj@plzen.eu. Přihláška platí pro jednu osobu (v případě 

potřeby kopírujte). Tiskopis přihlášky je možné na požádání zaslat též e-mailem.  

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* DOPIŠ POVÍDKU 2015. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni ve spolupráci 

s Plzeňským deníkem vyhlašuje literární soutěž Dopiš povídku 2015. V dubnu byl v Plzeňském 

deníku zveřejněn začátek povídky Markéty Čekanové:  

 

     Prázdná láhev se skutálela ze stolu a s dutou skleněnou ránou dopadla na týdny neuklizenou 

podlahu. David sebou trhnul a loktem shodil na zem druhou. Dokutálela se k té první a ozvalo se 

cinknutí. Zvedl hlavu a rozhlédl se po svém kutlochu. Malým oknem se dovnitř dralo zapadající 

slunce. Díval se kolem sebe, jako by tu byl poprvé. Neustlaná postel, hromada svršků přes židli, 

fotografie smutné dívky v rámečku na zašlé stěně, láhve a skleničky žalující, že se tu konal bouřlivý 

večírek. V koutě stál prapodivný přístroj. Davida však ze všeho nejvíc zaujaly hustě popsané 

papíry, které měl pod hlavou. Byly tu nákresy a stokrát přeškrtané výpočty. 

     Dal si studenou sprchu a půllitr kávy. Upíjel a při tom studoval zápisky z papírů. 

     „To snad ne… No jestli jo, tak je to geniální…“ mumlal si. „Jo!“ zařval nakonec tak, že málem 

praskly tabulky v okně. Rozložil si to všechno kolem onoho prapodivného přístroje, vzal si nářadí 

a dal se do práce. Tentokrát to už musí vyjít! 

 

     Úkolem soutěžících je příběh podle své fantazie libovolně dokončit. Jen vulgární či urážlivé 

texty budou ze soutěže vyloučeny. Lze zaslat text o max. rozsahu 1 normostrany (1.800 znaků). 

Autor uvede celé jméno a e-mailový kontakt, do předmětu zprávy napíše „Dopiš povídku“. Účastí 

v soutěži zároveň dává souhlas k případnému zveřejnění svého díla bez nároku na odměnu 

a k zveřejnění svého jména a fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků. Uzávěrka je 

24. května 2015. Adresa: zaspis@seznam.cz. Texty bude hodnotit porota složená z členů Střediska 

západočeských spisovatelů. Tři nejlepší práce budou zveřejněny v Plzeňském deníku v tištěné 

mailto:zaspis@seznam.cz
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nebo internetové verzi. Vítěz obdrží honorář ve výši 1.000,- Kč. Více informací 

na http://zaspis.webnode.cz/souteze/dopis-povidku-2015/. 

 
 

 

 
 

* ROKLE ŠERÉ SMRTI 2015. Pod záštitou Prague by Night byl vyhlášen další ročník literární 

soutěže Rokle šeré smrti. – Motto: „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého.“ 

(Žalmy 23,4) – Soutěž je určena všem autorům a bude hodnocena ve dvou věkových kategoriích: 

do 18 let a nad 18 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené 

povídky v českém jazyce o max. rozsahu 20 normostran (ve formátu .odt nebo .doc). Téma není 

pevně určeno, texty by však měly obsahovat strach z nadpřirozena. Každý autor smí přihlásit 

pouze jedno dílo. Zasláním povídky do soutěže zároveň dává souhlas s publikováním textu 

ve sborníku, případně k elektronickému vydání bez další úpravy či korektury. Uzávěrka je 

30. června 2015. Adresa: soutez@praguebynight.eu. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, 

dovoleno je použít pseudonym. Jméno a příjmení, věk, telefon, poštovní a elektronická adresa 

musí být součástí vašeho e-mailu. Porotci budou hodnotit zejména literární styl a dosažení cíle. 

Datum a místo vyhlášení výsledků bude zúčastněným upřesněno po uzávěrce. 
 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
* IVO FENCL: A co z toho? aneb Patnáct minut slávy: 

 

     Jsem občan Starého Plzence. Vlak do Plzně přijíždí v 17. 53. V něm jsem si psal, v kapse šišku; 

tu jsem sebral pod smrky městečka. 

     Na nádraží zajdu jako vždy do obou trafik, studuji názvy DVD, zdravím milou trafikantku, 

kráčím novým podchodem, ale dva trolejbusy mi ujíždějí před nosem. Klusem je předběhnu 

na stanici u Tesca, vyskočím proti knihkupectví Chmela, jdu ke zbytku Komorního divadla; zrovna 

jede další trolejbus. Jediná stanice a zase ven. Volnou chůzí jdu k domu s dispečinkem. Zvoním 

a říkám do mluvítka: „Mohu u vás nechat výkaz za březen?“ „Pojďte nahoru.“ 

     Procházím jistící mříží, milé kolegyni podám papíry, něco s úsměvem prohodím. Sestupuji 

do přízemí, sám si otvírám mříž. Na chodníku zavrhnu nápad se projít Radobyčickou kolem 

Geodézie, kde jsem dělával, a vracím se původní trasou. V dáli za zády zbystřím trolejbus. 

Popoběhnu; sice mě předjede, ale chytím ho. Goethova, u banky začíná pršet. Mizím v průjezdu 

k muzeu, kde jsem rovněž dělával, a češu se! Ozve se mobil. Tamara! Čeká v Jadranu, Bezručova 

9. „Kde jsi?“ ptá se. Já: „Za minutu u tebe.“ Volným krokem vcházím do Jadranu. Stanu 

vprostřed, sjíždím očima servírku (Jorika to bohužel není), „mapuji“ hosty, znovu hodnotím 

barmanku. Slyším Tamaru: „Tady. Tady!“ Pootočím se. 

     Tamara zde má od šesti sraz spolužáků. Předstírám, že je znám. Vzpomínám na detaily, co jsme 

zažili. „To poslední zvonění!“ Málokdo z Jadranu pochopí, že lžu. Tamara mi podá mé autorské 

výtisky česko-bavorské knihy Cestou a mluvíme o plánovaném křtu 25. 4. v 17. 00 v Galerii 

Evropského domu i o chystaném putování s Němci od nich sem. Volně vyjdu z Jadranu; vlak domů 

mi má odjet za minutu, což nestihnu, ale za půl hodiny jede druhý. Jdu pomalu k nádraží. Déšť sílí. 

http://zaspis.webnode.cz/souteze/dopis-povidku-2015/
mailto:soutez@praguebynight.eu
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Vítr mi deštník obrátí naruby, zdlouhavě to napravuji. Naivně zkoumám dvě banky, nemají-li 

po šesté otevřeno; potřeboval bych směnit natrženou tisícovku. Uletí mi deštník. Opět ho obracím 

na líc, ale má dost. Vracím se vichrem k zastávce u Chmely; po chvíli je tu trolejbus. Na další 

stanici mi naštěstí do očí blikne nápis Božkov. Znamená to, že vůz bude odbočovat a nestaví 

u nádraží; v poslední chvíli vyskočím. Opět musím stanici ujít. V hale si prohlížím nový krám 

a stojan s DVD. V trafice hledám svou oblíbenkyni. Pomalu stoupám na perón, ale vracím se; 

nakukuji do čekárny, zda tam není nějaký známý či potenciální žena mého života. Nic. Jdu 

nástupištěm; na vlak v sedm chci počkat na lavičce. Okolo běží výpravčí se zvednutou plácačkou, 

opětovaně píská. Souprava se přesto nehýbá. Hele, to je teprve můj vlak, co měl jet v 18. 08. 

A akorát mi ujede; i těm dvěma holkám za mnou. Co se dá dělat. Stydím se rozběhnout! 

Ale strojvůdce si dal na čas. Klidně nastupuji (i dívky). Pokračuji v psaní. Mezi příjezdem v 17. 53 

a oficiálním odjezdem v 18. 08 uplynulo 15 minut. Že by ta šiška v kapse a „nemá tak někdo 

štěstí?“ ptám se Joriky, kterou miluji, ale Jorika po právu vrtí hlavou a prý: „Ve všem jsi tak 

rychlý? A co z toho máš?“ Potom se zadívá ke knihovně: „Není snad lépe být v Ason-klubu než 

v Rychlo-klubu?“ (Starý Plzenec 3. 4. 2015) 

- I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 

 

 
 

* JIŘÍ STANĚK: Pátá úroveň (recenze) 

 

     Že se beletristická kniha propadá mezi rozličnými médii na pozice stále upozaděnější, 

přesvědčují nás výsledky mnoha anket jakkoliv s validitou pochybenou, jejich stupně vítězů 

okupují bezkonkurenčně severské detektivky i kuchařky původu rozličného. Jakoby se vracelo ono 

latentní a stále přítomné a Marcelem Proustem dávno v Hledání přítomného času vyslovené: 

„Román je zvláštním optickým nástrojem, který spisovatel nabízí čtenáři, aby mu umožnil objevit 

to, co by jinak sám v sobě nikdy neviděl“. Tedy odvahu! Každým beletristickým pokusem vstupuje 

autor do tohoto prazvláštního konkursu, tak i Jitka Prokšová svým románem Čtvrtá úroveň.   

     Příběh je v první rovině rozehrán mezi čtyřmi dospělými: Boris a Klára žijí již požehnaných 

dvaadvacet let v přepychové vile spořádaný, leč nudný život manželský se synem Adamem 

a adoptovaným „synem“ Toníkem, on považovaný soudce, ona přispívá z domova do psychologií 

a sociologií se zabývajících časopiseckých rubrik; Sylvie a Daniel sice partneří jenom let sedm, 

nicméně stejně dlouhých a stejně nudných, on realitní makléř, ona šéfuje relativně prosperujícímu 

„fitku“, potomků ještě nemajíce. Z partnerského stereotypu jsou vysvobozeni páralovskou 

přesmyčkou a jejich dobyvatelské záměry se šťastně naplňují: Boris zmámí Sylvii (ukáže se, 

že dlouhodobě, ne-li trvale) a stejného úspěchu je u Kláry po jejím kratičkém váhání dopřáno 

i Danielovi (řekněme rovnou, že pouze dočasně).  

     V rovině druhé všichni čtyři kupodivu (samozřejmě!) v nových náručích zázračně ožívají, 

Daniel“neodolá představě, co všechno by s Klárou mohl zažít“, Klára zjišťuje, že „s ním dokáže 

být jinou ženou, ne takovou, jakou byla s Borisem“, pro Sylvii je prostě s Borisem „spousta věcí 

jinak, především je o dost větší než Daniel, každý polibek si Sylvie užívá, musí se natáhnout, 

ne jako s Danem, který je stejně velký jako ona“, a také Boris si ve svých jedenapadesáti 

uvědomuje, že ho „Sylvie (o dvaadvacet let mladší – js) stimuluje k radosti ze života, k pocitům, 

které kdysi zažíval jako mladý“.  

     Děje se, přijměme, přejme a bude přáno i nám, čili další osudy čerstvě rozmilovaných a čerstvě 

zamilovaných bylo by možno sledovat ve společenských rubrikách bulvárních časopisů 
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či televizních kriminálních relacích, neb naši hrdinové záhy o svých někdejších i nových 

protějšcích dozvědí se vše a otevřené souboje bez zábran a pardonů mohou propuknout.  

     Však změna! V rovině třetí totiž vstupuje do příběhu tajemství Klářino a právě Kláru autorka 

posouvá do středu vyprávění. Pětačtyřicetiletá, jistě atraktivní žena „hlubokých modrých očí“ tráví 

již rok, z důvodů zatím neznámých, v psychiatrické léčebně v jakési „tiché samotě“, rok mlčíc, 

s personálem ani se spolupacienty nekomunikujíc, toliko skládajíc puzzle, jež jí kdosi každý měsíc 

milostivě, leč tajně zasílá. Důvody, zákruty, kličky, taje svého mlčení odkrývá v dlouhých nočních 

monolozích sobě a jediné osobě, již uznává za hodnu své opatrné a křehounké důvěry, a tak 

vstupuje do příběhu Alex, zdravotní bratr, pracovník léčebny, zapálený průzkumník tajů 

fyzikálních jevů, a vlastně i jediný svědek a též interpret Klářina příběhu. V matném osvícení 

Alexovy pracovny se v tichu nočního provozu kliniky Klára zpovídá; sobě samé a ze sebe samé se 

zpovídá, ze svých chyb, rozhodnutí, vin, omylů, jež byly příčinou jejích nedorozumění se synem 

(se syny) a v jejichž důsledku opouští manžela a jeho přepych i krátkodechý milenecký vztah 

a nasměruje svůj vůz ve vysoké rychlosti proti mostnímu  pilíři.  

     V rovině čtvrté jsou již klíčoví lidé šťastni a spolu (záměrně je odmítám označit literátsky 

„hrdiny“, „postavami“ či jiným „odpovídajícím“ způsobem), jsou spolu na vrcholové, „čtvrté 

úrovni“ – „doživotně svázáni neviditelnými nitkami“, a my, čtenáři, chceme-li (a máme-li na to!), 

můžeme si dovolit vystoupit z bezpečí příběhu knižního do nebezpečí skutečnosti, leč opatrně: 

„Moderní člověk se bojí tohoto světa, poněvadž by se v něm upamatoval na sebe – a on se sebe 

bojí“ (J. Chalupecký).        

     Pokornou poklonu autorce dovolím si závěrem: text je plný; bez laciných vycpávek, sladkostí, 

sexuálních úchylek, orgií, skandálů. Vzácnost. Paní Jitka Prokšová zná, ví a umí.  Pátá úroveň. 

                                                                                                                Jiří Staněk (Plzeň 8. 4. 2015) 

- J. S. (*1948) je pedagog a literární kritik, odborný asistent na katedře českého jazyka a literatury Fakulty 

pedagogické ZČU v Plzni. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 5. 2015. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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