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

Ročník XVIII, 2009, letos Listy č. 3 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 143) z 25. 2. Stran 8, 

náklad 550 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 3/2009 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Nejhorší je, že když si člověk chce přečíst  

něco opravdu pěkného,  

musí si to sám napsat.. 
 

(Ladislav Stehlík) 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
… z komína se kouřilo…  

     Jiří Č. Ulrich věnoval Knihovně města Plzně dva výtisky románu Věž a mlýn (Plzeň, 2007), 

který si vydal vlastním nákladem. Konečně se tak dostane také na čtenáře Obvodní knihovny 

Skvrňany – čtvrti, kde autor bydlí.  

     Zdeněk Lomička Ason-klub obdaroval pár kousky neobvyklých knížek s názvem Fragmenty, 

které už loni v květnu vznikly u příležitosti výstavy v plzeňské kavárně Inkognito. Ilustrace 

Zuzany Kubíkové tu Lomi doprovodil svými verši a svázal provázkem s kouskem rámu obrazu. 

     „Autor převážně trampských próz, překladatel a milovník ujetého táboření“ Miroslav Valina 

nás pozval na svoje zbrusu nové webové stránky (http://www.valina.cz) a bude vděčný za všechny 

podněty, připomínky a názory.  

     „Mladá plzeňská fotografka a literátka“, dokonce „zkušená fotografka a cestovatelka“ (jak psali 

v novinách) Milena Písačková zrealizovala výstavu fotografií z podzimní cesty po severní Indii. 

V Galerii Bílé nároží ji bylo možno navštívit do pátku 27. února.  

     Ve středu 11. února večer představila pak Milena v Polanově síni svou novou básnickou sbírku 

Jeden víkend v říši čistého snu. Společný večer s Irenou Velichovou a její knížkou Dopisy k němu 

slovem provázel Mathej Thomka, za kmotry šly Ilony Gruberová a Michaela Pánková.  

 

     Vladimíru Novotnému se omlouváme za to, že jsme v minulých Listech uvedli nesprávnou 

informaci. Ve středu 18. února se v Polanově síni opravdu uskutečnil autorský večer Antidivadla 

http://www.valina.cz/
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s názvem Čekání na D´Artagnana. Jeho součástí ovšem nebyla „zkouška jednoaktovky Vladimíra 

Novotného“. Vladimír Novotný jednoaktovky nepíše. Jisté je pouze to, že nosí aktovku… 

      

 

 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JABLONI A PRVNÍ POETICKO-

AKUSTICKÝ VEČER… V pátek 30. ledna 2009 v 18:00 hodin jsme se po mnoha měsících opět 

zkusili setkat v Jabloni. Na posezení měl totiž v osm navázat tzv. „první poeticko-akustický večer“ 

– podle plakátů „Jablečný závin“, který upekla asonklubí Radka Prokopová společně s Janem 

Máchou z  plzeňské bluesové kapely Stop time trio. Celý večer byl příjemný, jako obvykle nepříliš 

navštívený. Na fotkách Marka Velebného (viz http://velebny.rajce.idnes.cz/Jablon30.1.09) ale 

naštěstí nejsme všichni. Sešli se Lucie Koutná, Radka Prokopová, Lea Schröpferová (a její 

maminka), Helena Šlesingerová, Jiří Č. Ulrich a Marek Velebný. Střídavě četli Lucie, Radka, 

Marek… A pětičlenné Stop time trio přidalo skladby s texty Radky i klasiků… Kdosi u baru při 

tom hrál karty. Vladimír Gardavský pozorně naslouchal… (Vy přijďte příště, bude to milé! Odteď 

se pořad jmenuje Kratochvíle.) 

 
 

* CENY PLŽE 2008. Ve středu 4. února 2009 v 19:00 hodin byly v Polanově síni Knihovny 

města Plzně slavnostně uděleny tradiční Ceny Plže. (A jelikož se jednotlivá čísla měsíčníku 

připravují s předstihem, to březnové už bylo odevzdáno, a co je psáno, to je dáno, všechno v ten 

večer muselo proběhnout podle předem napsaného scénáře…)   

     Jedním z ocenění bývá též Cena Ason-klubu. Kritéria pro její udělení jsou (s tichým souhlasem 

redakční rady) přece jen poněkud volnější. Autor ji samozřejmě podobně jako ostatní může dostat 

za nejlepší publikovaný text. Ovšem ne nutně. Může ji mít za to, že byl v uplynulém roce prostě 

hodně literárně aktivní. I za to, že byl obětavý pro společnou literární věc. Může ji dostat za 

prudký umělecký růst (jako má populární hudba v rámci Českého slavíka titul Skokan roku), nebo 

mohl být pro nás sympatickým objevem. Cenu Ason-klubu dokonce může dostat i ten, kdo vůbec 

členem Ason-klubu není!  

     Takovou cenu jsme udělovali posedmé, a protože dosud bylo odměněno 9 autorů (cenou 

Helena Šlesingerová, Milena Písačková, Pavla Přesličková, Irena Velichová, Lukáš Weishäupl a 

Marek Velebný, čestným uznáním Tamara Kopřivová, Kateřina Kašáková a Svatava Heinlová), 

čekalo ocenění na jubilejního desátého člověka.  

     Bylo to překvapení pro autora, anebo pro diváky? Cenu Ason-klubu si převzal autor, který sám 

o sobě napsal, že je „duchem i tělem mladý muž“. Redakce o něm vzadu na obálce loňského 

únorového čísla Plže uvedla, že se narodil v roce 1980 v Plzni, je členem Antidivadla a píše 

PÍSŇOVÉ TEXTY. A pak mu navzdory tomu otiskla čtyři BÁSNĚ, jednu POVÍDKU a jeden 

„Otevřený DOPIS…“. A proč by ne? Vždyť jeho první odstavec začínal slovy: „Vážení redaktoři, 

chci Vám z celého srdce poděkovat za to, že jste nám na stránkách literárního měsíčníku Plž 

poskytli místo pro pravidelný sloupek…“ A druhý odstavec: „Jsme nadšeni, že máme prostor, ve 

kterém máme možnost vyjádřit se.“ … A třetí: „… vážená redakce a redakční rado, především!“ -  

No to je slušný člověk! Ten ví, co se patří! Ten si bude umět takové pocty vážit! A navíc asonklubí 

cena je cenou povzbuzující, motivační… Už nikdy nebude muset psát smutné verše (jaké jsme 

tehdy otiskli) s názvem Odešel jsem (…Odešel jsem/ a opustil sklenici/ byla beztak poloprázdná/ 

…). Jeho příští báseň se bude jmenovat Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem! DAVID BRABEC!  

     I Vy můžete uvidět: na stránkách http://velebny.rajce.idnes.cz/cenyplze4.2.09…  

 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Jablon30.1.09
http://velebny.rajce.idnes.cz/cenyplze4.2.09/
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* VLNY MODRÉHO DELFÍNA. V sobotu 21. února 2009 ve 14:00 hodin se v plzeňské 

restauraci Staré časy sešli účastníci a příznivci už III. ročníku literární soutěže Vlny modrého 

delfína, aby se dozvěděli, jak to dopadlo… 

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Sobotní odpoledne s vyhlášením se konalo ve zmodernizované 

restauraci „Staré časy“ (dříve „U mlsné Lucinky“). Zaplnili jsme jednu část hospůdky a nebylo 

v tom dosti stísněném prostoru kam dál se hnout. O úvodní kulturní vsuvku se postaral výtvarník 

Vladimír Líbal svým pásmem „Podotýkání“. Zhostil se ho skvěle, ačkoliv byl dost omezen 

prostorem. Po slíbené číšce vína začal Jiří Hlobil číst první oceněnou vtipnou povídku. V duchu 

jsem přemýšlel, kdo ji napsal. Další povídku o úskalí života matky s kočárkem přečetla Markéta 

Čekanová. Ale v tu chvíli bylo spíše slyšet klepání řízků a hukot rozpáleného oleje při smažení jídel 

z otevřené kuchyně za stěnou. Pak byla ústy organizátorů, tj. Zorky Šimůnkové a Vladimíra 

Babniče, uvedena jména těch, kteří dostali čestná uznání. Byli to Lenka Dorazínová, Helena 

Sedláčková, Václav Bednář, Aneta Bozděchová a Jíří Č. Ulrich. Kdo byl přítomen, dostal čestné 

uznání hned. Následovala bodovaná místa: 3. cenu dostala Jana Kárníková za „Úskalí výchovy“ 

(tuto povídku četla předtím M. Čekanová), 2. cenu Václav Franc za „Čas na změnu“ (tuto povídku 

četl na začátku J. Hlobil) a jako nejlepší byla vyhodnocena Libuše Čermáková s prací „Konec 

kontaktu“, kterou přečetl spolu s autorkou J. Hlobil. V. Babnič předal oceněným finanční odměny 

a zhodnotil minulé ročníky soutěže. Z minulého roku zmínil Matheje Thomku, kterého označil za 

Slovenského literárního guru. Jelikož se V. Babnič pohyboval s čajem v pivní sklenici, J. Hlobil 

vtipně označil hospůdku „Staré časy“ za jediný podnik, kde prodávají instantní pivo v sáčku. Po 

udělení cen promluvil Vladimír Novotný k tématu soutěže. Zajímavostí bylo, že tématu soutěže 

„Čas na změnu“, tj. otázce „času“ se přímo nevěnovala většina z 54 prací, ale autoři spíše 

ukazovali změnu jako takovou. Nejblíže se pojmu „Čas na změnu“ podařilo přiblížit dle poroty J. 

Č. Ulrichovi. Vítězné práce reflektovaly zkušenosti a příběhy lidí a nevěnovaly se příliš politice. V. 

Novotný hovořil vedle Jukeboxu, a tak se mu vedle hlavy střídaly obrázky mladých zpěvaček 

s nápisem „Nové CD“. Avizovaná přednáška PaedDr. Heleny Chýlové o českém jazyce se smrskla 

do několika vět. Nevím, zda byla hnána časem či jinými důvody. Kamarádka například přijela na 

akci z Prahy hlavně kvůli této přednášce, která vlastně nebyla. K neformální diskusi ve větším 

nedošlo, neboť přesun hostů v omezeném prostoru byl skoro nemožný. Po ukončení oficiálního 

programu většina lidí odešla, tak aspoň bylo více místa a ti štíhlejší mohli jít i na WC. My, co jsme 

zůstali déle, jsme se shromáždili kolem Milana Čechury s kytarou, se kterým jsme si zazpívali 

starší písničky tklivějšího charakteru. O dalším je moje „kancelář na obracení románových 

příběhů na pravou míru“ nucena pomlčet… Mohu říci jen to, že jsme si pořádně procvičili bránici 

smíchem, který léčí. Nad našimi hlavami ležely na policích vystavené staré nástroje a domácí 

potřeby. Asi jsem se spíše díval nahoru, jelikož jsem neobjevil v hospůdce třeba věšák, který 

v tomto zimním období (i když ten den byla obleva) by nebyl zcela neužitečnou pomůckou.   

     Fotky na: http://velebny.rajce.idnes.cz/Vlnymodrehodelfina21.2.09. (Plzeň, 22. 2. 2009) 
 

- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije 

v Plzni, externě spolupracuje s regionálními deníky. V současné době je zaměstnán v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka 

v Rokycanech. 
 

     Jiří Č.Ulrich: DVĚ STRANY JEDNÉ MINCE (povídka oceněná čestným uznáním) 

 

1. Pondělí jednoho rušného předvolebního měsíce 
     „Dobrý den, pane režisére,“ pozdravil vychrtlý mladý scenárista obtloustlého staršího režiséra 
sedícího za zaneřáděným stolem v malé místnosti filmového studia. 
     „Máš ten návrh scénáře na volební šot vládnoucí strany?“  
     „Jen v obrysu.“ 
     „Tak nám ho prezentuj, jak se říká,“ uchechtl se režisér, zafuněl a zapálil si cigaretu. 
     „Nálevna u Nalomené podkovy vřela hlasitým hovorem, propukajícími i uhasínajícími 
hádkami. Dosud se nestřílelo. Tento sobotní večer se v hustém vzduchu nasyceném dýmem,  výpary 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Vlnymodrehodelfina21.2.09/
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mužských těl a levné whisky bavili honáci z okolních rančů. Od stolu z kouta místnosti se ozývalo 
šustění a pleskavé zvuky. Trojice inteligentních a charakterních kovbojů oblečených v slušivé 
obleky barvy oblíbené vládnoucí stranou hrála o sirky nevinou karetní hru  s krásnými 
neohmatanými obrázky zářivé budoucnosti národa, viditelnými i náhodným divákům. Trojice 
pronášela moudré a žertovné bonmoty. 
     Vstoupil  obézní, na pohled zločinecký honák v zašpiněném oděvu barvy oblíbené opoziční 
strany. Měl hanebný úsměšek v šklebící se tváři. 
     „Zahrál bych si s vámi.“ 
     „Prosím, přisedněte si. Máte pověření?“ 
     „Jistě,“ řekl opoziční drsňák, špiňák a náfuka, vytáhl z kapsy balík peněz a balíček karet.     
     „Bude se však hráti mými kartami,“ řekl. „Vaše jsou cinknuté. Já mám nové, čisté 
neposkvrněné. Je čas na změnu." 
     Trojice inteligentních a charakterních mužů si prohlédla peníze i karty: „Lžete! Máte falešné a 
špinavé bankovky. Vaše karty jsou cinknuté, mají populistické nechutné obrázky a za nimi zmar 
pro tuto zem, navíc zavánějí demagogizujícími a psychotropními látkami!“ 
     Nejvyšší  nejinteligentnější kovboj pokynul rukou. Objevil se místní šerif a odvádí podvodného 
nadělaného křivohubého honáka do vězení. Ostatní podstatně čistší a charakternější honáci 
v nálevně souhlasně tleskají. Detail mříže, za níž prská sprostá slova onen špinavý uvězněný 
rabiát… 
     Tři  inteligentní a charakterní  muži vstávají od stolu, náhle mají na sobě módní obleky 
(s odznakem své strany na klopě saka), mile se usmívají a říkají směrem k honákům i divákům: 
     „Chcete se, milí naši voliči, rozhodnout pro změnu? Sami jste viděli změnu, jakou vám náš 
hnusný protivník podsouvá! Bídu a špínu! Takovou změnu jako cestu do pekel! Ti, kdo po ní volají, 
chtějí se dostat k moci a korytu, legalizovat svoje mafiánské čachry a tuneláže. Máme dost sil 
zabránit korupci a řádění nekalých živlů okrádajících vás všechny. Věřte stabilitě naší vlády, jejíž 
reformy povedou k bezpečí a blahobytu všech občanů v této zemi. Volte nás!“ 
     Režisér si zamnul ruce a řekl: „Výborně, beru. Zítra mi přineste druhou verzi.“ 
     „Jistě pane,“ uklonil se vytáhlý scenárista a vycouval z režisérovy pracovny. 
 

2. Následující úterý jednoho rušného předvolebního měsíce 
     Dobrý den, pane režisére,“ pozdravil  vychrtlý  mladý scenárista obtloustlého staršího režiséra 
sedícího za zaneřáděným stolem v malé místnosti filmového studia. 
     „Máš ten návrh scénáře na volební šot opoziční strany?“ 
     „Jen v obrysu.“ 
     „Tak nám ho prezentuj, jak se říká,“ uchechtl se režisér, zafuněl a zapálil si cigaretu. 
     „Nálevna u Nalomené podkovy vřela hlasitým hovorem, propukajícími i uhasínajícími 
hádkami. Dosud se nestřílelo. Tento sobotní večer se v hustém vzduchu nasyceném dýmem,  výpary 
mužských těl a levné whisky bavili honáci z okolních rančů. Od stolu z kouta místnosti se ozývalo 
šustění a pleskavé zvuky. Trojice nafoukaných drsně a hnusně vyhlížejících mužů, nedbale 
oblečených v zašpiněné  mafiánské  barvy oblíbené vládnoucí stranou, hrála o štosy špinavých 
peněz  ohmatanými kartami, jejíchž líce nebyly vidět. Trojice pronášela sprosté vtipy a úšklebky, 
doprovázené  spikleneckými šepoty. 
     Vstoupil inteligentní a charakterní kovboj v nažehleném obleku barvy opoziční strany. Měl 
přátelský a sympatický úsměv v hladké tváři. 
     „Zahrál bych si s vámi.“ 
     „Prosím, přisedněte si. Máte pověření?“ 
     „Jistě,“ řekl sympaťák a vytáhl z kapsy čistý svazek bankovek, neohmataný balíček karet 
s obrázky zářivé budoucnosti a pokračoval: „Vaše peníze jsou falešné, karty cinknuté, prolhaně 
zobrazují vaše škůdné chiméry, bude se však hráti mými kartami. Já mám nové, čisté a 
neposkvrněné  obrázky zářivé budoucnosti této země. Je čas na změnu.“ 
     Mafiánská trojice začala sprostě vykřikovat. Ostatní podstatně čistší a charakternější honáci 
v nálevně souhlasně tleskají inteligentnímu a charakternímu sympaťákovi. 
     Výše zmíněný inteligentní a charakterní kovboj pokynul rukou. Objevil se místní šerif a odvádí 
podvodné, nadělané a křivohubé mafiány do vězení. 
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     Detail mříže, za níž prskají sprostá slova oni špinaví uvěznění padouši. 
     Inteligentní a charakterní kovboj má náhle na sobě módní oblek (s odznakem své strany na 
klopě saka), na tváři milý a přátelský úsměv, s nímž říká směrem k divákům: 
     „Chcete se, milí naši voliči, rozhodnout pro změnu? Uvažte, jaké podrazy vám náš protivník 
podsouvá! Bídu a špínu!  Dostal se  k moci a korytu, chce legalizovat svoje mafiánské čachry a 
tuneláže. Máme dost sil zabránit korupci a řádění nekalých živlů okrádajících vás všechny. Věřte 
stabilitě naší opoziční strany, jejíž reformy povedou k bezpečí a blahobytu všech občanů v této 
zemi. Volte nás!“ 
     Režisér si zamnul ruce a řekl: „Výborně, beru. Zítra si přijďte pro dvojitý honorář.“ 
     „Jistě pane,“ uklonil se vytáhlý scenárista a vycouval z režisérovy pracovny.  
     Ve dveřích se zeptal: „Nepůsobí trochu rozporuplně, když budeme uvedeni jako autoři dvou 
protichůdných agitačních filmových šotů?“ 
     Režisér se zasmál: „Prozatím jsme anonymními autory. K jmenovitému autorství se přihlásíme 
u šotu agitujícího pro stranu, která volby vyhraje.“ Smál se a prohýbal se jako gumový muž. 
Taktéž smál se i scenárista. Oba věděli, že se tak stane, a že se tohle běžně děje. Stalo se.  
     Oba  získali od vítězné strany grant pro poučný film o životě svobodných zvířat v nedotčené 
přírodě, při němž se potěšili a zapomněli na lidskou džungli, v níž je jim souzeno vegetovat.  
 

- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik, dramatik, herec i režisér Divadla pro Nepřítomného Diváka a souboru Amceth, 

žije v Plzni. 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V neděli 1. března 2009 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) 

na další pokračování Čítání lidu II. – Skorosénické čtení z knih aktuálně dostupných na pultech 

knihkupectví. 
 

* V úterý 3. března 2009 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) 

na Ne/autorské čtení (nejen) pro studenty ZČU. 
 

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

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na reprízu pásma poezie Jehana Rictuse s názvem Perly 

z bláta v podání Ludmily Bednářové.  
 

* Ve čtvrtek 5. března 2009 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 

9) na představení souboru Amceth s názvem Hele, nech toho. Dramatizace tří veselých povídek o 

ženách a milostných vztazích. Autor a režie František Zatloukal. 
 

* V pátek 6. března 2009 v 16:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 

„13“ (Pražská 13) na besedu se spisovatelem a scenáristou Zdeňkem Šmídem. Uvádějí Petr 

Náhlík a Jiří Hlobil. 
 

* V sobotu 7. března 2009 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 

2) na autorské čtení studentů VOŠ Jaroslava Ježka – básně, písně, povídky. 
 

* V úterý 10. března 2009 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (Plzeň, B. Smetany 

13) na pořad: Victor Hugo: Satyr. Účinkují Otokar Brousek st., Bohumil Švarc st. (přednes) a 

Vojtěch Esterle (varhany). 
 

* V úterý 10. března 2009 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 

2) na koncert složený z písní Jana i Karla Kryla, Janových básní a povídání o tom, jak se žilo za 

minulého režimu. Účinkuje Jan Kryl. 
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* Ve čtvrtek 12. března 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. 6. Vstupné 50,- Kč.  
 

* Ve čtvrtek 12. března 2009 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, 

o. s. (tel.: 376 312 877, e-mail: hifiklub-klatovy@pcse.cz, www.hifiklub.uhlava.cz) za podpory 

Ministerstva kultury ČR a Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s 

názvem 15. březen 1939. Literárně historickou koláž o tom, jak Češi zas jednou „nebojovali“, 

připravil a uvádí Petr Novák. Pořad ve spolupráci s Klubem přátel Klatovska. - Ve dnech konání 

pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Přítomnost, 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 18. března 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na Básnický medailon Petra Šváchy. Autora uvádí prof. Viktor 

Viktora. 
 

* Ve čtvrtek 19. března 2009 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy 

sady 9) na představení souboru Amceth s názvem Hele, nech toho. Dramatizace tří veselých 

povídek o ženách a milostných vztazích. Autor a režie František Zatloukal. 
 

* V pátek 20. března 2009 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. 

s. zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem Osobnost F. X. Šaldy. Portrét 

legendárního českého literárního kritika připravil a uvádí předseda Společnosti F. X. Šaldy PhDr. 

Jan Wiendl, Ph.D. z katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy. Pro návštěvníky k dispozici zdarma Zápisník o Šaldovi.  
 

* V úterý 24. března 2009 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. 

s. zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem Odpor lidí v době „normalizace“. 

Přednášku a besedu o spolupráci čs. občanů v exilu s disentem v Československu, o pašování knih 

a tiskovin v posledních 20 letech vlády komunistů  připravila a uvádí socioložka a signatářka 

„Charty 77“ PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 
 

* Ve středu 25. března 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na prezentaci publikace námořníka-kuchaře a spisovatele Jiřího 

Franka Kuchařský zeměpis. Uvádí Jiří Hlobil.  
 

* Ve čtvrtek 26. března 2009 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní 

síně „13“ (Pražská 13) na komponovaný pořad básnířky Aleny Vávrové Modrý pierot. 

 

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

večer s názvem Kratochvíle – pravidelný poeticko-akustický večer pořádaný členy plzeňského 

Ason-klubu,  plzeňskou bluesovou kapelou Stop time trio a hosty. Připravili Radka Prokopová a 

Jan Mácha. Vstupné dobrovolné. 

 
* V sobotu 28. března 2009 v 19:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 

2) na Čtení z vany. Komponovaný pořad Martina němce, kapelníka legendárních Precedens a také 
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skupiny Lili Marlene. Ukázky z jeho povídkové knihy Vana s výhledem, též vystoupení Dáši 

Součkové aj.  
 

* V úterý 31. března 2009 v 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Rakouské knihovny (Plzeň, Nám. Republiky 12) na autorské čtení v němčině – Wolfgang 

Bahr: Toten auf Reisen. 
 

* 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 JOSEFA JUNGMANNA 2009. Obec překladatelů za přispění Nadace Český literární 

fond a Ministerstva kultury ČR vypisuje Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překladové dílo 

publikované v prvním vydání v českém jazyce v roce 2008: v oblasti prózy, poezie, eseje a 

dramatu; a rovněž za nejlepší překladové dílo nebeletristické literatury v oblasti humanitních 

věd. Základním vodítkem je vročení v tiráži. S udělením ceny bývá spojena finanční odměna ve 

výši 50.000,- Kč. Návrhy na ocenění může podat každá právnická a fyzická osoba (tj. občan, 

knihovna, nakladatelství apod.) na adresu: Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 

Praha 2, tel.: 222 564 082, e-mail: info@obecprekladatelu.cz, www.obecprekladatelu.cz. 

Uzávěrka je 31. března 2009. Cena bývá vyhlašována na slavnostním shromáždění ke Dni 

překladatelů vždy 30. září. V rámci vyhlášení Ceny Josefa Jungmanna uděluje Obec překladatelů 

rovněž Prémii Tomáše Hrácha za mimořádný překladatelský počin mladého překladatele (který 

v předchozím roce nepřekročil hranici 34 let). Tato prémie se nevyhlašuje, pokud v daném roce 

nevyšel překlad splňující zmíněná kritéria. 

 

* ORTENOVA KUTNÁ HORA 2009. Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze 

vypisuje u příležitosti letošního ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora XVI. ročník stejnojmenné 

literární soutěže. Soutěž se uskutečňuje na památku kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena 

(*1919 - †1941) a je určena začínajícím básníkům z České republiky, kteří v roce konání soutěže 

dosáhnou max. 22 let (tj. věk, v němž zemřel Orten) a kteří do uzávěrky soutěže nevydali knížku 

poezie. Lze zaslat jednotlivé básně i cykly na libovolné téma, psané na stroji nebo počítači, o max. 

rozsahu 200 veršů, v sedmi vyhotoveních. Soutěž je anonymní. Práce nepodepisujte, na volném 

listu papíru A4 přiložte jméno a příjmení, datum a místo narození a adresu bydliště. Uzávěrka je 

31. března 2009. Adresa: Monika Trdličková, Purkyňova 189, 284 01 Kutná Hora. Práce bude 

posuzovat šestičlenná odborná porota. Vítězové dostanou peněžní odměny – za 1. místo 5.000,- 

Kč, za 2. místo 3.000,- Kč, za 3. místo 2.000,- Kč, dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si 

vyhrazuje právo neudělit všechny ceny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu v pátek 4. 

září 2009. Součástí bude přednes soutěžních prací, literární seminář aj. Výběr z oceněných textů 

bude publikován ve sborníku Názvuky XVI. V roce 2000 vznikla v návaznosti na soutěž edice 

První knížky, nadějní autoři vzešlí ze soutěže v ní dostávají možnost vydat svou první sbírku 

poezie – každý rok jeden autor. Bližší informace na http://www.rodaci.kutnahora.cz, www.okh.cz.  

 

* TRAPSAVEC 2009. Sdružení Avalon (Draculea) vyhlašuje XXXV. ročník literární soutěže 

Trapsavec. Soutěž je tematicky zaměřena na práce o přírodě a trampování, soutěží se v próze a 

poezii, a to ve třech věkových kategoriích (autoři do 23 let, nad 23 let a Oldpsavci - ti, co již 

v Trapsavci získali tři a více cen bez ohledu na věk). Každý účastník může zaslat max. 3 povídky o 

rozsahu max. 4 strany A4 a max. 3 básně (celkem tedy jeden soutěžící nejvýše 6 prací). Každou 

práci zašlete v devíti nepodepsaných kopiích (tj. 8x pro porotce a 1x pro archiv). K textům přiložte 

lístek se jménem a adresou, případně e-mailem, datem narození a ofrankovanou obálkou se 

http://www.rodaci.kutnahora.cz/
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zpáteční adresou pro zaslání „zvadla” na slavnostní oheň - předávání cen (netýká se přispěvatelů 

ze zahraničí). Účastí dává autor pořadatelům právo uveřejnit práce ve sborníku nebo je použít k 

propagaci soutěže ve spřátelených časopisech a serverech (např. Puchejř, Severka, Brdská vločka, 

Oslavské Boudy, Řádky, Trampský zpravodaj, folktime.cz, folkcountry.cz, borovice.cz aj.). 

Uzávěrka je 30. dubna 2009. Adresa: Sdružení Avalon, Komořanská 87/13, 143 00 Praha 4. 

Psavci žijící mimo Českou republiku mohou poslat svá dílka mailem na puchejr@volny.cz. 

Nejlépe ohodnocená práce bez ohledu na kategorie získává hlavní cenu – Zlatého trapsavce. 

Pořadatelé se zavazují oslovit alespoň dva účastníky soutěže a nejpozději do jednoho roku od 

vyhlášení výsledků jim vydat sbírku. Více na http://www.sdruzeni-avalon.cz/trapsavec.php. 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* RADKA KETNEROVÁ: Tereza Boučková – Rok kohouta (Odeon, 2008): 

     Úžasné. Drsné. Upřímné. Syrové. Skvěle napsané… Tohle a mnohem víc bych asi za sebe řekla 

o románu Rok kohouta. Tušila jsem o čem to bude, ale přesto mě knížka dostala. V hlavě mi 

neustále běhaly všechny poučky, které si ještě pamatuji ze školy o vlivu dědičnosti a sociálního 

učení na člověka, a zároveň jsem přemýšlela  o tom, jakou genetickou výbavu jsme asi tak mohli 

předat synovi. Tereza Boučková však vypráví nejen o nesnadné a nezdařené výchově dvou 

romských chlapců, které si s manželem osvojili. Její kniha je vlastně deníkem spisovatelky, která se 

vedle běžných starostí a problémů s dětmi potýká s tvůrčí krizí. Nikdy jsem zatím neměla možnost 

přečíst si od někoho jiného tak rozsáhlý popis toho, jak vytváří literární text. (Plzeň, 4. 2. 2009) 
- [R. K. (*1974) píše prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty a Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni, 

v současnosti je na mateřské dovolené.] 

 

* RADKA KETNEROVÁ: Městská knihovna Železná Ruda: 

     Když mi při posledním pobytu na Šumavě došlo čtení, napadlo mě vyzkoušet služby Městské 

knihovny v Železné Rudě, která sídlí v nové budově ZŠ Karla Klostermanna poblíž silnice ve směru 

na Alžbětín. Sympatická knihovnice mi vystavila čtenářský průkaz s č. 409 a já si mohla začít 

vybírat. Docela mě překvapily velké prostory, které jsou návštěvníkům k dispozici. Neměla jsem 

ovšem moc času zkoumat bohatost knižního fondu, syn totiž v rychlosti proběhl obě místnosti, a 

když neobjevil žádnou klec se svým milovaným osmákem (chodí na něj pravidelně v Plzni do 

pobočky v Doubravce), nehodlal se déle zdržovat. Uplatila jsem jej až výběrem dětské knížky 

z místní burzy. Pro čtenáře jsou připraveny PC s připojením na internet a děti ze ZŠ se mohou až 

do konce února zúčastnit výtvarné soutěže „Nejkrásnější dárek pod stromečkem“ nebo básnické 

soutěže „Naše město – Železná Ruda“. Cestou zpět mě na školní chodbě ještě upoutala 

fotografická výstava Afrika – objektivem Václava Chabra (trvá do 30. 6. 09). další informace o 

knihovně naleznete na www.knihovnaruda.cz. (Železná Ruda, 11.2.2009) 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 3. 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.knihovnaruda.cz/
http://www.knihovna.plzen.eu/

