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

Ročník XVIII, 2009, letos Listy č. 2 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 142) z 28. 1. Stran 8, 

náklad 550 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 2/2009 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Svět přišel o mnoho výborných kuchařů proto,  

že se dali na umění. 
 

(Paul Gauguin) 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

     Čtenáři prvního letošního čísla Plže byli zajisté překvapeni, že vnitřní barevná příloha Listy 

Ason-klubu byla vložena do obálky volně, ba k některým dokonce vůbec nedorazila. Nešlo o 

novou podobu měsíčníku, pouze o předvánoční selhání komunikace s tiskárnou a uvnitř redakce.  

     Prosincové společné posezení autorů (plánované na 18. 12. do Jadranu - Mediterranée) jsme se 

pro velký počet omluvených nakonec rozhodli zrušit (a nejen Radku Ketnerovou to upřímně 

mrzelo). Nestačili jsme potom ani reagovat na Vaše vánoční a novoroční přání. Všem, kteří na 

přelomu roku poslali, Ason-klub dodatečně mockrát děkuje!  

     Plzeňský literární život se v lednu rozjel po obvyklých kolejích a všechno bylo VELKÉ. Ve 

středu 7. ledna 2009 ve 13:00 hodin v Knihovně města Plzně zasedla „velká“ redakční rada Plže, 

aby z návrhů společně vybrala kandidáty na Ceny Plže za rok 2008. 

     Plzeňský spisovatel Lubomír Mikisek poskytl Markétě Čekanové velký rozhovor s velkou 

fotkou pro Mladou frontu Dnes (publikováno 17. 1. 2009 v příloze Plzeňský kraj na s. 4). Nemyslí 

si totiž, že už bylo vše napsáno… Ještě větší rozhovor s ještě větší fotografií a životní moudrostí 

Karly Erbové otiskly 26. ledna Literární noviny pod nadpisem Čítanky zájem o literaturu 

neprobudí (s. 15). Mnozí navštívili mnohé literární pořady, bohužel ale nemnozí nám o tom 

napsali… 

 
* PROSINEC V POLANOVĚ SÍNI. 

 

     Od RADKY KETNEROVÉ: 

     3. 12. 2008 se v Polanově síni křtila básnická sbírka Romana Knížete s názvem Zvolání do 

mlhy. Večer to byl zábavný, Roman Kníže vtipně a pohotově odpovídal na dotazy Vladimíra 
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Gardavského a za hudebního doprovodu Iva Hucla četl ze své tvorby. Kromě hezkých zážitků jsem 

si z tohoto večera odnesla výše uvedenou knížku s vlastnoručním věnováním autora.  

     10. 12. 2008 měli diváci možnost zhlédnout osudy J. J. Ryby v scénickém zpracování členů 

DJKT. Nechyběly ani hudební ukázky Rybovy České mše vánoční a skvělé provedení povídek a 

básní s vánoční tematikou (Karel Čapek, Jan Neruda, František Hrubín, Jindřich Šimon Baar). 

Přednesem úryvku z Paní komisarky začaly Vánoce i pro mne. 

     17. 12. 2008 Vánoční večer Jiřího Hlobila a jeho hostů byl večerem plným dětí, zpěvu, hudby 

a vyprávění nejen o Vánocích trávených na moři. Všechny pro nás připravené dárky byly přesně 

takové, jaké mají vánoční dárky být. Nečekané, milé, a když už si myslíte, že pod stromečkem žádný 

další balíček nenajdete, objeví se ještě jeden úplně maličký někde vzadu (horký čaj, voňavé 

cukroví, netradiční recept na rybu, větvička jmelí, slon pro štěstí nebo vzpomínky známých 

osobností na Vánoce). A když jsem večer vyšla na ulici, na čepici mi přistála velká bílá vločka. 

Takže i tohle slibované překvapení se Vám, pane Hlobile, moc povedlo! (Plzeň, 18. 12. 2008) 
- [R. K. (*1974) píše prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty a Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni, 

v současnosti je na mateřské dovolené.] 
 

 

 

* HŘBITOVNÍ KVÍTÍ V DIVADLE DIALOG. 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Dne 22. prosince 2008 jsem se vypravil na vyprodanou reprízu 

kamarádů z Antidivadla. Bylo tak plné divadlo, že byla obsazena i ulička. Právě jsem se chystal 

stát na jedné noze a ještě ne na své, když mne Honza Sojka protlačil do druhé řady, kde bylo 

poslední volné místo (zezadu bych prý nic neviděl). Představení začalo Plzeňským klystýrem – 

natočenými scénkami černého humoru dle vzoru „Kameňák“, někdy trochu ujetého; dusili jsme se 

smíchy od začátku do konce. Hraná část se odehrávala, jak název napovídal, na hřbitově. Vtipně 

zahraní houmlesáci byli v tom okamžiku dobrou přípravou na budoucnost v době krize. Vždyť 

třeba v Egyptě se na hřbitově také bydlí. Herci vyšli mezi diváky, kde si hráli se slovy, tj. někteří 

diváci pro ně představovali jména českých hradů.   

     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/hrbitovnibyti22.12.08/. (Plzeň, 22. 12. 2008) 
- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije 

v Plzni, externě spolupracuje s regionálními deníky. Naposledy pracoval pro Národní památkový ústav – územní 

odborné pracoviště v Plzni  jako dokumentátor památkového objektu klášter Plasy. 
 

 

* SPOLEČNÝ SILVESTR NA ŠVIHOVĚ. 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Novoroční poezie (nekrabicová): 

     Jako již poněkolikáté jsem strávil silvestr a Nový rok s „Fénixem“. Letos to bylo opět na 

Švihově. Dlouho jsem se rozmýšlel a přijel jsem až na silvestra odpoledne. Večer jsme strávili, jak 

by řekl Jan Werich, „v činorodém ruchu“, tj. v duchu Carcassone, divadelní mimické hry na téma 

českých filmů, přísloví a rčení. Bavili jsme se hádáním přísloví jako: „Kam čert nemůže, nastrčí 

ženu; líná huba, holé neštěstí“ apod. Součástí večera byl i tradiční Vyšatův hradní guláš (uvařen 

osobně mistrem Vyšatou v závodě zpracovávajícím mj. nové koření, bobkový list, zvěřinu aj.). Jako 

otvírač šampusů při různých literárních křtech jsem i zde dostal tuto funkci při půlnočním přípitku. 

Na Nový rok jsme pak Lucindě ukázali židovský hřbitov a vymrzlí jsme se potěšili návštěvou 

výstavy o kávě i s ochutnávkou. Tečkou za silvestrovským pobytem na Švihově byl harfový recitál 

Jiřího Vyšaty s autorskou chvilkou poezie Jirkovy přítelkyně Martiny, jejíž básně doprovázel na 

harfu. Oba, Jirka i Martina, byli ve slavnostní decentní černé barvě. Velmi příjemně jsem byl 

překvapen projevem Martiny Houskové, však prý se recitaci věnuje odmala.  

     Fotky na: http://velebny.rajce.idnes.cz/svihov_silvestr08/. (Plzeň, 5. 1. 2009) 

 

http://velebny.rajce.idnes.cz/hrbitovnibyti22.12.08
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* LAUDATIO PRO PLZEŇ V MASNÝCH KRÁMECH. Na středu 7. ledna 2009 připravilo 

Středisko západočeských spisovatelů v Plzni další komponovaný pořad slova a hudby…  

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Laudatio: 

     V galerii Masné krámy se ve středu 7. ledna konal podvečer s názvem „Plzeň magická“. Karla 

Erbová nalila divákům elánu při zamyšlení nad archeologickým dědictvím v Křimicích nebo 

povídáním o Františkánském klášteře. Ivo Fencl připomněl magičnost Větrné hůrky u Plzence. Jiří 

Hlobil svým magickým hlasem přečetl část svého fejetonu. S poezií vystoupili Jaroslava Málková, 

Tamara Kopřivová a Josef Hrubý. Autorské čtení se střídalo s hudební produkcí pěveckého sboru 

„Ko.Mar“ s repertoárem světových evergreenů, bylo příjemné se i dívat na hezké dívky ve sboru. 

     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/plzenmagicka7.1.09/. (Plzeň, 7. 1. 2009) 

 
 

 
* VEČER POEZIE ANNY JEŘÁBKOVÉ V GALERII U SVATÉ ANNY. Ve středu 21. ledna 

2009 v 19:00 hodin se v plzeňské Galerii U Svaté Anny uskutečnila prezentace básnické tvorby a 

křest sbírky Anny Jeřábkové Všechno je to náhoda… 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO:  Dostal jsem mailem pozvánku na akci v Galerii U Svaté Anny. 

Konal se tam večer s křtem malé sbírky Všechno je to náhoda, vydané u příležitosti 20. výročí 

úmrtí autorky Anny Jeřábkové. Lidské básně v přednesu Petry Kosové zpestřila jazzová zpěvačka 

Vlaďka Bauerová zpěvem od srdce a skvělou povídkou s podobenstvím z prostředí staré Číny. 

V publiku jsem zahlédl např. Jindřicha Kouta, Romana Knížete, Davida Růžičku nebo paní 

Náhlíkovou. Jen nevím, od koho přišla pozvánka. Asi z galerie?  

     Fotky na  http://velebny.rajce.idnes.cz/galeriesvateanny21.1.09/. (Plzeň, 21. 1. 2009) 

 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V pondělí 2. února 2009 v 16:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů, Studijní a 

vědecká knihovna Plzeňského kraje a Deutscher Schriftsteller/ Regionalgruppe Ostbayern zvou 

v rámci projektu Literatura bez hranic do Smetanovy síně SVK (Plzeň, Smetanovy sady 2) na 

pořad s názvem Cestou necestou/ Querfelden. Vystoupení, v němž budou němečtí a čeští 

spisovatelé číst literární texty k výstavě archivních snímků strojů z plzeňské Škodovky. Účinkují: 

za německou stranu Helmut Hoehn (*1947), Barbara Krohn (*1957) a Dr. Marita Panter 

(*1949), za českou Josef Hrubý, Jaroslava Málková a Karel Pexidr. 

 
* V úterý 3. února 2009 v 18:00 hodin si Vás Český rozhlas Plzeň dovoluje pozvat do Velkého 

činoherního studia (Plzeň, nám. Míru 10) na veřejný poslech rozhlasové hry: Miguel de Cervantes 

Saavedra – Divadlo zázraků. Účinkují: Pavel Kikinčuk, Lenka Krejčíková, Jindřich Kout, Zdeněk 

Mucha, Tomáš Šolc, Kamila Kikinčuková,  Miloš Stránský, Klára Kovaříková, Bronislav Kotiš a 

Josef Nechutný. Mistr zvuku: Jiří Emil Silovský, scénická hudba: Jiří Žižka, režie: Miroslav 

Buriánek. 

 

* Ve středu 4. února 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na Ceny Plže 2008 – předávání výročních literárních cen 

měsíčníku PLŽ. Uvádí Vladimír Novotný, hudební doprovod: skupina Tři tílka.  
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* V úterý 10. února 2009 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (Plzeň, B. Smetany 13) 

na pořad s názvem: Erazim Kohák: Kdo je statečný.  Účinkují: Alfred Strejček a Taťána Míková. 

 
* Ve středu 11. února 2009 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do M-klubu (Plzeň, 

Macháčkova 28) na besedu s Pavlou Francovou – Vaníčkovou, nevidomou paralympijskou 

medailistkou, lektorkou angličtiny a malířkou. - Pavla Francová-Valníčková (*1972) se narodila 

se zbytky zraku a od 15 let je zcela nevidomá. Vystudovala angličtinu na Univerzitě Karlově 

v Praze a poradenství na Westchester University v USA. Získala řadu medailí ve vrcholových 

mezinárodních soutěžích v kategorii nevidomých žen v běžeckém lyžování, plavání a běhu na 

středních tratích. V posledních deseti letech se mimo jiné zabývá hmatovou barevnou kresbou; své 

práce vystavuje v galeriích a je autorkou ilustrací k šesti knižním publikacím. - Přijďte 

nahlédnout tam, kam zrakem nahlédnout nelze… 

 
* Ve středu 11. února 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na křest básnických sbírek Mileny Písačkové Jeden víkend v říši 

čistého snu a Ireny Velichové  Dopisy k němu. Autorky i ilustrátory uvádí Mathej Tomka, hudební 

doprovod duo Dvanapůl (Ladislav Lamanai Sedlák a Miroslav Juhy Juhos), patronkou publikací je 

Michaela Pánková. 

 
* V pátek 13. února 2009 v 19:00 hodin Vás Antidivadlo zve do Divadla Dialog (Plzeň, 

Smetanovy sady 9) na reprízu svojí nové hry Hřbitovní bytí? Jako bonus bude promítání: Plzeňský 

12 % klystýr č. VI. Vstupné 50,- Kč. (Další uvedení pořadu 13. března 2009.) 

 

* Ve středu 18. února 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (Plzeň, B. Smetany 13)  na pořad s názvem Čekání na D´Artagnana. Autorský večer 

Antidivadla a veřejná čtená zkouška jednoaktovky Vladimíra Novotného. Účinkují: Jan Sojka, 

David Charvát a David Brabec. 

 
* Ve čtvrtek 19. února 2009 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní 

síně „13“ (Pražská 13) na autorské čtení a křest prozaické knihy Bez otce rozhlasové autorky 

Aleny Zemančíkové za přítomnosti nakladatelství Mladá fronta a několika literárních postav. – 

Soubor povídek z posledního desetiletí minulého a prvních let tohoto století. V životě rodiny 

s dospívajícími dětmi se změní úplně všechno, z někdejší idyly ve venkovském domě s dětmi, 

knihami a zvířaty se rozpoutá kolotoč odchodů, rozchodů, drogových experimentů, v nejprostším 

smyslu těch slov hledání víry, lásky a naděje do budoucna. - Uvádějí Miroslav Buriánek  Jiří 

Hlobil. 

 
* V sobotu 21. února 2009 ve 14:00 hodin jste srdečně zváni do restaurace Staré časy (Plzeň, 

Čelakovského 5) na vyhlášení výsledků již III. ročníku literární soutěže Vlny modrého delfína, 

pořádané Vladimírem Babničem a Literární vysočinou o. s. Program: Úvodem prý budete mít 

možnost pobavit se ojedinělým vystoupením výtvarníka Vladimíra Líbala v jeho pořadu 

Podotýkání. Po vyhlášení výsledků soutěže, čtení některých prací Jiřím Hlobilem či samotnými 

autory, budete mít vzácnou příležitost vyslechnout slova a myšlenky literárního kritika a historika 

doc. PhDr. Vladimíra Novotného Ph.D. Potom se Paedr. Helena Chýlová zmíní o vývoji 

současného českého jazyka. Příjemné odpoledne v  přátelském prostředí může pokračovat až do 

večerních hodin. Sklenka vína je připravena i pro Vás. Oblečení neformální. 

 
* V úterý 24. února 2009 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 

„13“ (Pražská 13) na autorské čtení Romana Knížete z nové básnické sbírky Insomnia. 



 5 

* V úterý 24. února 2009 ve 20:00 hodin jste zváni do Nebeské čajovny na dvorku (Plzeň, Sady 

Pětatřicátníků 29) na další díl cyklu Hudba a poezie. Tentokrát: Konstantinos Kavafis a Odyssea 

Elytis, řecká lidová hudba. Uvádí Tomáš Hudec. 

 
* V pátek 27. 2. 2009 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na 

další Literární večer Antidivadla a hostů. Účinkují: Milan Čechura, Jan Sojka, David Charvát a 

David Brabec. Vstupné 50,- Kč. 

 

* V pátek 27. února 2009 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do Kulturní kavárny Jabloň 

(Plzeň, krátká 2) na další společné posezení mladých a nezavedených autorů západních Čech a 

jejich přátel. 

 

* V pátek 27. ledna 2009 ve 20:00 hodin jste srdečně zváni do Kulturní kavárny Jabloň na 

Jablečný závin – pravidelný poeticko-akustický večer pořádaný členy plzeňského Ason-klubu,  

plzeňskou bluesovou kapelou Stoptime trio a hosty. Připravili Radka Prokopová a Jan Mácha. 

Vstupné dobrovolné. 

 
* Literární pořady Kruhu přátel knižní kultury v Polanově síni Knihovny města Plzně – viz také 

bílé stránky Plže. Další literární pořady – viz Kultura – Plzeňský kulturní přehled. 

 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 
* CENA JIŘÍHO ORTENA 2009. Uzávěrka XXII. ročníku Ceny Jiřího Ortena - soutěže pro 

mladé literární tvůrce do 30 let, byla mimořádně prodloužena z původního 28. ledna do 28. 

února 2009. Svaz českých knihkupců a nakladatelů jako nový organizátor do soutěže chce získat 

co nejvíce prozaických a básnických děl a z této literární ceny udělat prestižní událost současné 

kulturní scény. Ještě jednou proto vyzývá všechny, kteří jsou přesvědčeni, že vědí o knize, která by 

si tuto cenu zasloužila, aby neváhali a do soutěže o Cenu Jiřího Ortena ji nominovali. Více na  

http://www.sckn.cz/content/orten.php. 

 
* O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2009. Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň 

(http.//andromeda.scifi.cz) vyhlašuje XX. ročník literární soutěže O Stříbřitělesklý halmochron. 

Pořadatelé prosí: 1. Zaslané práce musí být v žánru sci-fi (porotci neoblibují povídky žánru čisté 

fantasy a hororu, zato prý oblibují povídky na téma „Cestování časem“). 2. Počet soutěžních 

příspěvků od jednoho autora je omezen na tři práce, v součtu všechny příspěvky dohromady 

nesmějí přesáhnout 40 normostran (tj. stran o 30 řádcích po 60 znacích, s řádkováním 1,5, tzn. 

1.800 znaků na stránku vč. mezer; celkový rozsah by tedy neměl přesahovat 72.000 znaků; 

elektronicky zasílané povídky není nutné formátovat na normostránkový vzhled). 3. Soutěž není 

anonymní, tzn. příspěvky by měly být označeny jménem autora či značkou, pod níž mají být 

uváděny. Texty musí být dodány ve třech exemplářích, psaných strojem nebo vytištěných na 

kvalitní tiskárně. Ještě větší radost způsobí zaslané na disketě (čestně vrátíme) nebo e-mailem 

napsané v běžném textovém editoru (T602, Wintext 602, AmiPro, Word) – je větší šance na 

zveřejnění ve sborníku - V TOMTO PŘÍPADĚ NENÍ NUTNÉ ZASÍLAT PŘÍSPĚVKY V 

PAPÍROVÉ PODOBĚ. Soubory by neměly obsahovat viry známého či neznámého původu. 

Nezapomínejte na zpáteční adresu. 4. Nevyžádané písemné příspěvky se nevracejí. 5. SFK 

ANDROMEDA si vyhrazuje právo na jedno vytištění ve svém klubovém fanzinu, který by měli 

http://www.sckn.cz/content/orten.php
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obdržet všichni účastníci soutěže. 6. Prosíme autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého 

příspěvku na Internetu, nechť na to laskavě upozorní. 7. Vyhlášení výsledků se uskuteční 

v průběhu PARCONu v Plzni ve dnech 21. – 23. 8. 2009. 8. Uzávěrka je 31. března 2009. 9. 

Práce zašlete na adresu: Ľubomír Záborský, Rabštejnská 32, 323 00 Plzeň, e-mail: 

lzaborsky@quick.cz. Prispievatelia zo Slovenska môžu využiť adresu: Ľ. Záborský, Predmestská 

40, 010 00 Žilina. Pořadatelé se zavazují, že sdělené osobní údaje neposkytnou žádné třetí osobě a 

využijí je pouze pro komunikaci s účastníky soutěže. 

 
* TRIFID 2009. Nakladatelství Triton vyhlašuje VI. ročník literární soutěže Trifid. Lze zaslat 

původní a knižně dosud nepublikovaný česky psaný román žánru sci-fi,  fantasy nebo hororu s 

fantastickými prvky o rozsahu nad 250 normostran. Odborná porota a redakční rada ze zaslaných 

prací vybere díla vhodná k vydání v nakladatelství Triton. Autoři vybraných prací obdrží odměnu 

20.000,- Kč. V případě komerčního úspěchu titulu obdrží další autorský honorář. Dílům 

představujícím mimořádný literární počin může porota udělit cenu Trifid spojenou s dvojnásobnou 

odměnou pro autora (tj. 40.000,- Kč). Soutěž probíhá trvale, datum uzávěrky je pouze orientační a 

znamená, že díla zaslaná do jejího termínu budou zhodnocena do následujícího Parconu či 

Fénixconu (pokud bude příspěvků hodně), kde budou průběžné výsledky soutěže vyhlášeny. 

Příspěvky zasílejte v jednom tištěném exempláři a na CD/DVD nebo e-mailem (ve formátu Wordu 

nebo RTF) na adresu: Nakladatelství Triton (soutěž Trifid), Vykáňská 5, 100 00 Praha 10 nebo e-

mail: jupova@triton-books.cz. Do předmětu uveďte heslo „Trifid“. Nejbližší uzávěrka je 30. 

dubna 2009.  

 
* SLYŠÍTE? JSEM LES, NE TOVÁRNA NA DŘEVO! Český svaz ochránců přírody Tilia 

z krásné Lípy vyhlašuje literární soutěž na téma Slyšíte? Jsem les, ne továrna na dřevo! Soutěž 

je určena autorům všech věkových kategorií. – Staňme se alespoň na chvíli stromem a zkusme 

porozumět jeho životu a problémům. Třeba pochopíme, že bez stromů nemůžeme žít, a pokusíme 

se jim jejich život ulehčit a ochránit je před nástrahami člověka. – Lze zaslat příběhy, povídky, 

reportáže či básně, prý nejlépe originální, zajímavé, vtipné a poučné. Fantazii se meze nekladou. 

Díla neomezeného rozsahu lze zasílat na CD, disketách nebo e-mailem na adresu: 

tzkrasnybuk@centrum.cz. V papírové podobě můžete práce posílat na adresu: TZ BUK – CSOP 

Tilia Krásný Buk 32, 407 46 Krásná Lípa, Zásilku označte heslem „Literární (případně Výtvarná) 

soutěž“. Uzávěrka je 30. dubna 2009. Více informací: Šárka Pešková, tzkrasnybuk@centrum.cz, 

tel.: 412 383 113, 603 529 551. 

 
* ZLATÁ ZEBRA 2009. Sci-fi & Fantasy klub Zebra vyhlašuje „tuctový“, tedy XII. ročník 

literární soutěže Zlatá zebra, letos na téma „Houstne, máte problém”. Lze zaslat původní, 

v oficiálním tisku dosud nepublikované povídky žánru sci-fi o max. rozsahu 50 normostran 

(toleruje se publikace ve fanzinech). V textu musí být alespoň jednou použito slovo „zebra“ 

v jakémkoli významu. Vaši šanci na ocenění může zvýšit ilustrace, nejlépe pérovka (takzvaný 

povolený lobbing). SFK Zebra si vyhrazuje právo na publikaci příspěvků v klubových tiskovinách 

bez nároku na honorář. Uzávěrka je 15. června 2009. Adresa: zlata.zebra@arbez.cz, případně 

SFK Zebra, Pavel Štarha, Stružinec 16, 582 63 Ždírec n. D., www.zz.arbez.cz. Hodnocení bude 

provedeno anonymně. Výsledky včetně předání cen přítomným autorům budou slavnostně 

vyhlášeny v průběhu Parconu  ´09 v Plzni. Vítěz obdrží pamětní plastiku Zlaté zebry ´09, sborník 

zdarma a překvapení. Autoři umístění na 2. a 3. příčce dostanou věcné ceny a sborník zdarma. 

Každý z dalších účastníků soutěže má nárok na jeden sborník za poloviční cenu. Ve sborníku 

budou otištěny minimálně první tři povídky, následující pak do celkového rozsahu 50 stran. 

 

mailto:jupova@triton-books.cz
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ DÍLNY, ŠKOLY A KURZY  
 

* KURZ RÉTORIKY. Západočeská univerzita v Plzni – Ústav celoživotního vzdělávání připravil 

pro veřejnost v letním semestru 2009 kurzy s limitovaným počtem účastníků. Jedním z nich je také 

Kurz rétoriky.  Je určen všem, kteří chtějí mluvit tak, aby jim každý rozuměl. Kurz vede herečka 

divadla DJKT Zora Kostková. Termín: pondělí od 16:30 hodin. Začíná se 25. března 2009. Cena: 

3.500,- Kč. Přihlásit se lze písemně, telefonicky (377 631 901) či elektronicky 

(vspirk@ucv.zcu.cz). Přihlášky neodkládejte – omezený počet míst! Více na stránkách: 

www.ucv.zcu.cz. (27. 1. 2009) 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
* RADKA KETNEROVÁ: Josef Formánek – Mluviti pravdu (Smart Press, 2008): 

     Nejnovější dílo Josefa Formánka má v podtitulu charakteristiku: „Brutální román o lásce 

k životu“. Osobně bych tuto na můj vkus lacinou definici vynechala, ale chápu, že reklama je 

reklama a čtenáře je třeba zaujmout v nejširším měřítku. Jinak mě knížka překvapila celkem 

pozitivně a na rozdíl od Prsatého muže jsem ji i dočetla. Příběh jedince, který přišel na svět ve 

vídeňské tramvaji, je možno chápat v několika rovinách. Jako autentickou výpověď člověka, který 

velkou část života prožil v dramatické historické epoše 20. stol. Nebo také cestu muže, kterého 

první žena jeho života (matka) nikdy nemilovala a který po celý svůj život touží nalézt životní 

lásku, mladou židovku z koncentračního tábora. Škoda, že druhá linie příběhu – autorovo 

vyprávění o hledání tématu pro knihu -  je spíše heslovité, omezující se na vždy na krátké vsuvky. 

Rozepsat je by možná byl dobrý tip na další knihu. (Plzeň, 3. 1. 2009) 

 
* MAREK VELEBNÝ: Vrah, smrt, jejich svědci ( J. Č. Ulrich): 

     Nechci se plést do řemesla Milanu Šedivému, i když už recenze pověsil asi na hřebík. Jirka 

Ulrich chtěl možná (podobně jako před lety s projektem Divadla Nepřítomného Diváka) tak trochu 

provokovat lidi k názoru. To v podstatě chce každý autor. Přiznám se bez mučení, že nejsem milec 

detektivní literatury. Stejně jako knihu „Američan zemře v Brdech“ od Iva Fencla jsem si 

Ulrichovu knihu koupil spíše ze zájmu o autora a připouštím, že se mi dobře nečetly. Nejsem 

znalcem klasické detektivní literatury (mám raději ve filmové verzi), a proto neumím posoudit, 

jakou symboliku, vložil do svých povídek Jirka Ulrich. Nechci působit v tomto případě jako kritik. 

Opravdu moc Ulrichovým povídkám nerozumím. Někde jsou snad příliš rozvláčně popisné, skrytý 

význam nebo podobenství jsem neuměl dobře pochopit. Z povídek bych osobně lépe hodnotil tyto: 

Smrt číhala v baru, Loryho extáze, Pomsta v klášteře nebo Alibi. Povídka Alibi byla jedinou čistě 

detektivní, i když jak už to u Ulricha bývá, s překvapujícím závěrem. Při nákupu v Navě jsem 

zdarma dostal i detektivku J. Bílka „Vražda bez oběti“. Oproti Ulrichovým povídkám jsem se do 

těchto detektivek začetl mnohem snáze a líbily se mi.  (Plzeň, 12. 1. 2009) 

 
* VLADIMÍR NOVOTNÝ: Umění je velebné, pane Velebný! 

     Nikdo z nás samozřejmě nespolkl všechnu moudrost a není žádným hříchem přiznat si, že 

něčemu nerozumíme, a přiznat to nejenom sám sobě, ale i veřejně, asi tak jako Vy, pane Marku 

Velebný, když jste se v lednových Listech Ason-klubu rozhodl se svěřit asonímu čtenářstvu, copa si 

myslíte o Textmakulaturách zesnulého Zbyňka Jetleba, vydaných jako příloha Plže v prosinci 

2008. Jenže na základě pouze toho, že něčemu nerozumíte, jak srdnatě připouštíte a přiznáváte, si 

mailto:vspirk@ucv.zcu.cz
http://www.ucv.zcu.cz/
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vzápětí bůhví proč, přičemž pohříchu velice hrdopyšně, přisvojujete obmyslné právo vynášet soudy 

nad něčím nebo o něčem, o čem zjevně nemáte ponětí! A to ani za mák! Navíc nejde o žádnou 

pózu: Vy vážně nechápete, oč Jetlebovi šlo v Textmakulaturách, oč v nich kráčí a běží, co se tvůrci 

povedlo a co se mu povedlo už méně, zkrátka a dobře v čem spočívá kumšt výtvarných kreací z 

umělcova odkazu, jež Vám připadají toliko jako rozplizlé mazaniny. Bez urážky: promlouváte jako 

ten mužik z povídky L. N. Tolstého, který vypráví o operním představení asi tak, že prý tam dole po 

prknech pobíhala nějaká nastrojená baba a bezdůvodně příšerně ječela. Ale Vy přece nejste ruský 

mužik, pane Marku Velebný, Vy jste řádný tiskový mluvčí Střediska západočeských spisovatelů, 

akorát že svým nejapným mustrováním dnes již klasického postupu symbiózy xerografie a 

rotaprintu děláte Středisku pořádnou ostudu. Ještě větší ostudu děláte sobě - a vůbec největší 

Listům Ason-klubu. Ano, máte přesvaté právo Textmakulatury ručmo rozcupovat, metat po nich 

doma lítou slinou, ale, snažně Vás prosím, víckrát nepište ani o nich, ani o ničem podobném - 

vždyť tomu opravdu, opravdu, ale opravdu nerozumíte...  Váš Vladimír Novotný (Praha – Plzeň, 

21. 1. 2009) 
- V. N. (*1946) je vysokoškolský pedagog, literární vědec a kritik, šéfredaktor Plže, žije v Praze.  

 
* IVO FENCL: Mám málo hrdinek? 

     Rád bych prosím jen maximálně stručně reagoval na výtky, že už „unavuji Ivanou“. Tuto mou 

hrdinku řady knih a povídek není totiž fér ztotožňovat s její živoucí předlohou, ostatně nikde 

neuvádím příjmení. Co s tím tedy? Chápejme Ivanu jako vázu. Do té se každou povídkou vloží 

květina. Vždy další obsah, pozměněná varianta ženy, kterou jsem marně hledal, a jiný sen. Oscar 

Wilde řekl: „Žena je sfinga bez záhad.“ Nesouhlasím tak úplně! Ve většině je přece záhad! A bylo 

by třeba hodně chladného úhlu pohledu, aby nám ty „jejich“ záhady připadaly jako popel! (Starý 

Plzenec, 22. 1. 2009) 
- I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 2. 2009. 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.: 378 038 221, 378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

e-mail: asonklub@plzen.eu; http://www.knihovna.plzen.eu  

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

http://www.knihovna.plzen.eu/

