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

Ročník XVIII, 2009, letos Listy č. 10 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 149) z 29. 9. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 10/2009 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Je-li nepořádek na stole odrazem nepořádku 

v mysli, co potom odráží prázdný stůl? 
  

(Albert Einstein) 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     Po prázdninách si mnozí autoři opravdu udělali ve věcech pořádek, podtrhli a sečetli své 

literární úspěchy… Například Radku Ketnerovou potěšily hned dvě pozvánky – pro první ocenění 

v soutěži si v říjnu podle všeho pojede do Strakonic a pro to druhé do Klatov.   

     Veronika Krea Kulová tančila na festivalu, Jan Lešek Heinl hrál v Jabloni, Josef Nechutný 

perfektně zpaměti v Polanově síni uvedl tři Hrabalovy povídky a Marek Velebný to všechno 

vyfotil. Viz:  

http://velebny.rajce.idnes.cz/alternativnifestival_seraf13.9.09, 

 

http://velebny.rajce.idnes.cz/heinl_sosana_houdkova_11.9.09,  

 

http://velebny.rajce.idnes.cz/josefnechutnyrecitujehrabalavpolance16.9.09). 

 

     Marek Velebný uspěl v červencovém Hostu! Na stránkách Hostince mu redaktor Ladislav 

Zedník otiskl tři krátké básničky (Metamorfóza, U kašny a V rákosí) a docela ho za ně pochválil. 

     Milan Čechura s Lubošem Mikiskem se jako spisovatelé udělující autogramy zúčastnili šestého 

ročníku Polabského knižního veletrhu v Lysé nad Labem. A rovněž našli odvahu k autorskému 

čtení v plzeňské věznici…   

     Ason-klub se ve velmi komorní sestavě sešel na konci srpna v Jadranu a pak na konci září 

v plzeňské kavárně Home Cafe, aby zde nasál atmosféru a otestoval akustiku k případnému 

budoucímu vystoupení… 

http://velebny.rajce.idnes.cz/alternativnifestival_seraf13.9.09
http://velebny.rajce.idnes.cz/heinl_sosana_houdkova_11.9.09
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* MARTINSKÁ POETICKÁ JESEŇ.  

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: MAPOJ (Martinská poetická jeseň, 18. - 20. 9. 2009): 

     Z vlaku jsem vystoupil spolu s Prochorem z Lisu Jičín. Jako tradičně se sraz konal v Martinské 

knižnici. Oficiální program začínal tradičně v biblické škole v 15:30 hod., tak jsem stihl s Pavlem 

Urbanem ještě ochutnat burčák na jarmarku. Při prezentaci tvorby v biblické škole se většina 

zúčastněných pokusila o stručnost, i když několik výjimek (grafomanů) se také našlo. Mezi novými 

tvářemi byli zástupci polského Limanowského literárního klubu. Ačkoli polštině docela rozumím, 

moc se mi porozumět poezii z mikrofonu nedařilo. Pouze Milan Gonda měl před polským textem 

aspoň komentář ve slovenštině.  

     Po skončení jsme šli na městský autobus (0,60 Euro), který nás dovezl do penzionu v blízkosti 

Vrůtek. Po ubytování následovala večeře (guláš) s přípitkem. Restaurace majitelů penzionu byla 

jen pro nás. Rozdal jsem zásilku sbírek Markéty Irové, která tak byla přítomna na akci alespoň v 

papírové formě (žádné vyvolávání Sirael se nekonalo). Dále již byla zábava, víno, bar, povídání… 

V sobotu jsme se pomocí MHD přesunuli zpět do centra Martina, kdy jsme v krásném teplém 

dopoledni navštívili Turčianskou galerii. (Kubistickým obrazům nebo zobrazení družstevních 

staveb jsem moc nerozuměl, více mne zaujaly kameny oblepené písmeny či aranžované v písku.) 

Pan Stuchlík z klubu Duria si zahrál před galerií na žebráka. Centrem s pěší zónou jsme se pak 

přesunuli zpět k budově Matice slovenské, do literárního muzea. Zde byla ve vitrínách expozice 

písemností. Výklad byl podrobný a poutavý, a tak nám zbylo na slovenskou obrozeneckou 

literaturu již málo času (aspoň jsem faksimile nafotil). Po malém občerstvení (pivo a polévka) jsme 

se sešli v „Café Kamala“ na malé diskusní literární dílně, kde se pár autorů pokusilo obhájit svůj 

styl psaní. Prochor všechny pozval na příští rok do Jičína na další ročník Jičínského poetického 

jara a rozdal několik čísel jejich literární revue „Čaj“ a „Kobra“. Opět přesun na zastávku MHD 

s cílem v penzionu. Nažhavení zájemci si uspořádali mezinárodní souboj v petanque. Po večeři 

zahrálo hudební duo slovenské písničky ke zpěvu a tanci. Večer tak jako minule. Zábava, diskuse, 

kuloáry - tj. víno, ženy, zpěv… (v koktejlu různého poměru). V neděli ráno se většina z cca 25 

účastníků ze sedmi slovenských, čtyř českých, maďarského a polského klubu rozjížděla domů. 

Zůstal jsem ještě ve Vrůtkách se Staríčkem, Urbanem a dalšími u českého kvasnicového piva. 

Trochu se tento pobyt protáhl, a tak jsme se k večeru přesunuli „mimořádným rychlíkem Chopok“ 

do Žiliny, kde nám P. Staríček poskytl ve své podkrovní umělecké rezidenci prostor ke znaleckému 

zkoumání několika lahví kvalitního italského vína. Urban se Staríčkem uspořádali ještě Veronice 

malé kritické hodnocení její tvorby. Opravdu rád jsem opět tento víkend strávil ve společnosti 

přátel zvučných jmen jako Figura, Garan, Urban, Škrank, Thomka, Cíger, Mišák aj. ve známém 

prostředí slovenského Martina v době prosluněného babího léta. Fotografie z akce na požádání 

spíše jen pro vážné zájemce u mne osobně. (Plzeň, 24. 9. 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. 

 

* 

OZNÁMENÍ 

 
* SPIŽÍRNA. Nakladatelství Dauphin v edici Česká slova právě vydalo novou sbírku plzeňského 

básníka Tomáše T. Kůse Spižírna. Knížka je k objednání přes internetový obchod 
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(www.dauphin.cz) a během podzimu se objeví v běžné knihkupecké distribuci. Rovněž proběhnou 

autorská čtení s projekcemi v Praze, Plzni, Brně aj. Cena: 198,- Kč.  

- T. T. K. (*1978) je básník, absolvent Západočeské univerzity v Plzni,  žije v Plzni a  Praze. 
 

 

Tomáš T. KŮS 

 

AUTOPORTRÉT 

 

kdyby měl portrétovat sám sebe 

maloval by záda 

 

náhle jsou tu dva 

kteří se po katastrofě 

úzkostlivě svírají 

aby udrželi každý sebe 

 

lidskou vinu 

je třeba neustále podpírat 

 

říká ten druhý 

a kdosi velmi cizí zde 

po zvyku uléhá 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve čtvrtek 1. října 2009 v 19:00 hodin jste zváni do kavárny Home Cafe (Plzeň, Zbrojnická 4) 

na večer poezie plzeňské básnířky Martiny Šimánkové z připravované sbírky Z rezavejch vlasů. 

Hudební doprovod Michal Sedláček. Vstupné dobrovolné. 

 
* Ve středu 7. října 2009 v 18:00 hodin jste v rámci happeningů k projektu Plzeň – Evropské 

hlavní město kultury 2015 zváni do prostoru U Zvonu na jednu povídku o nevěře v podání souboru 

SOFRANZA. 

 

* Ve středu 7. října 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na literární večer s názvem Božena Němcová: Babička. 

Účinkuje Hana Kofránková - přednes, hudební doprovod Lukáš Klánský. 

 
* Ve čtvrtek 8. října 2009 v 19:30 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) 

na večer s názvem Za sluncem japonské vlajky. Autorské čtení a povídaní o zemi vychazejícího 

slunce v podání Běly Janošíkové. Vstupné 30,- Kč. 

 
* V úterý 13. října 2009 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (Plzeň, B. Smetany 13) 

na Podvečer s francouzskou poezií. Režie Jiří Zapletal. 

https://mail.plzen.eu/owa/UrlBlockedError.aspx
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* Ve středu 14. října 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na další večer z cyklu Osobnosti Plzeňska III – Miloslav Šváb. Uvádí 

prof. Viktor Viktora, CSc. 

 

* Ve čtvrtek 15. října 2009 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (Plzeň, B. Smetany 

13) na přednášku Ing. Petra Domanického Budova Knihovny města Plzně (a jiné zajímavé stavby 

v ul. B. Smetany).  

 
 * Ve středu 21. října 2009 v 16:00 hodin jste v rámci Dnů francouzské kultury: Alliance 

francaise zváni do Polanovy síně KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na literární setkání Svět Henri 

Pourrata/ Le monde d´Henri Pourrat.  

 

* Ve středu 21. října 2009 v 19:00 hodin jstezváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 

na představení Hele, nech toho… v podání souboru SOFRANZA. 

 
* V pondělí 26. října 2009 v 16:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (Plzeň, B. Smetany 

13) na pořad s názvem Jak chutná život. Druhou knihu Richarda Pachmana, autora – hudebníka 

a spisovatele uvádí občanské sdružení Dobrá knížka. 

 
* V pátek 30. října 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 30. října 2009 ve 20:00 hodin jste srdečně zváni do Kulturní kavárny Jabloň na 

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. 

 

  

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* SLAM POETRY. Regionální kolo soutěže v netradičním přednesu poezie se uskuteční v Plzni 

14. října 2009 v Moving station (Nádraží Plzeň – Jižní předměstí). Zájemci se mohou hlásit na e-

mailu: slam.praha@centrum.cz (do předmětu uveďte „Přihláška Plzeň“!), nebo na tel.: 732 355 

614 (Tomáš T. Kůs). Pro vítěze opět na ruku 1.000,- Kč a postup do finále s odměnou 30.000,- 

Kč!  

 

* LITERÁRNÍ CENA VLADIMÍRA VOKOLKA 2009. Město Děčín a Městská knihovna 

Děčín vyhlašují XIII. ročník soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka. Cílem soutěže je 

objevovat nové básnické talenty a připomenout tak významného děčínského básníka a esejistu 

Vladimíra Vokolka (*1913 - †1988). Soutěž je určena mladým autorům, kteří trvale žijí v ČR, a 

bude hodnocena ve věkových kategoriích: 15 – 18 let, 19 – 24 let, 25 – 35 let včetně. Lze zaslat 

poezii o max. rozsahu 10 textových stran, ve třech vyhotoveních. Soutěž je anonymní. Práce 

nepodepisujte. Na zvláštní list papíru autor uvede jméno a příjmení, datum narození, adresu 

trvalého bydliště, školu či zaměstnání.  Připište souhlas se zařazením osobních údajů do databáze 



 5 

soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. Uzávěrka je 27. října 2009 (rozhoduje 

razítko pošty). Adresa: Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, Raisova 3, 406 55 

Děčín IV, tel.: 412 530 728, 412 530 976, e-mail:  reditel@dcknihovna.cz,  www.dcknihovna.cz. 

Obálku označte heslem „LCVV 2009“. Pětičlenná odborná porota bude hodnotit zejména 

tematickou a formální úroveň, styl textů a jejich myšlenkovou naléhavost. V každé kategorii 

budou uděleny 3 ceny, případně čestná uznání. Soutěžící, který v minulých ročnících již dvakrát za 

sebou získal ocenění, nebude opětovně zařazen mezi vítěze. Všichni účastníci budou počátkem 

prosince 2009 pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků do děčínské knihovny, kde budou 

oceněné texty reprodukovány a rovněž k této příležitosti bude tradičně vydán tištěný sborník 

nejlepších prací. 

 

* ŽIJEME NA JEDNÉ ZEMI 2009. Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická 

knihovna Komenského v rámci projektu Podpora čtenářské gramotnosti vyhlašuje II. ročník 

literární soutěže Žijeme na jedné Zemi, letos na téma Mateřský jazyk v dnešní Evropě. - 

Mateřský jazyk – jazyk, kterým mluví naše matka, první jazyk, kterým mluvíme. Vztah 

mateřského jazyka a většinového jazyka na území, kde žijeme. Význam mateřštiny v dnešní 

Evropě, „malé“ a „velké“ jazyky. Mateřský jazyk a jazyk, se kterým se sami identifikujeme. 

Evropská integrace, volný pohyb osob a jejich vliv na mateřský jazyk. Vliv informačních 

technologií a anglického jazyka na současnou podobu mateřských jazyků. - Soutěž je určena 

studentům středních škol. Lze zaslat texty libovolné formy a žánru o max. rozsahu 5 stran, a to 

pouze v elektronické podobě na adresu: soutez@npkk.cz. V záhlaví uveďte jméno autora, název a 

adresu školy, kterou navštěvuje. Uzávěrka je 15. listopadu 2009. Práce bude hodnotit odborná 

porota. Každý účastník, který se dostane do finále, dostane čestné uznání a jeho práce bude 

uveřejněna ve sborníku. Pět nejlepších obdrží zajímavé ceny. Slavnostní vyhodnocení soutěže a 

předání cen vítězům se uskuteční na MŠMT v lednu 2010. Více informací: Mgr. Ivana Hutařová, 

tel.: 602 273 010, e-mail: hutarova@npkk.cz; Mgr. Alice Košková, tel.: 221 966 402, 602 273 004, 

e-mail: koskova@npkk.cz, http://www.npkk.cz/npkk/matersky_jazyk09.php. 

 

* VLNY MODRÉHO DELFÍNA 2009. Vladimír Babnič a o.s. Literární vysočina vyhlašují IV. 

ročník literární soutěže Vlny modrého delfína, tentokrát na téma Já to nikdy nevzdám. Soutěž 

je určena všem autorům bez omezení věku. Lze zaslat poezii a prózu o max. rozsahu 2 strany A4. 

Každý účastník smí zaslat pouze jednu práci. Na vítěze čekají finanční odměny (za 1. místo 

3.000,-, za 2. místo 2.000,- , za 3. – 5. místo 1.000,- Kč). Práce v elektronické podobě posílejte 

od 1. do 30. listopadu 2009 na adresu: literarnisoutez@centrum.cz a v kopii na babnic@hls.cz. 

Autor uvede jméno a příjmení, rok narození, adresu, telefon, mobil a e-mail. Výsledky budou 

vyhlášeny únoru 2010 v Plzni. Přesné datum bude včas oznámeno. Ze soutěže jsou vyloučeni 

členové poroty a organizátoři festivalu. Odesláním textu do soutěže dáváte současně souhlas s jeho 

použitím v rámci propagace soutěže a v rámci propagace aktivit o. s. Literární Vysočina. 

 

* MAGNESIA BLOGOVÝ ROMÁN - NAPIŠTE KNIHU S MICHALEM VIEWEGHEM. 

Blogový román Srdce domova psaný pod patronátem Michala Viewegha je netradiční literární 

soutěží a zároveň prý i veřejnou školou tvůrčího psaní. Zapojit se může každý. Na stránkách 

http://blogovyroman.idnes.cz najdete pravidla účasti, rady, jak psát, už čtyři kapitoly a 

charakteristiku hlavních postav celé knihy. Autorem první kapitoly románu je Michal Viewegh. 

Autorem každé nové kapitoly bude ten nejlepší z vás. Za každou vítěznou kapitolu je honorář 

10.000,- Kč. Doporučený rozsah 5 – 10 normostran. Projekt probíhá od srpna do prosince 2009. 

(28. 9. 2009) 

 

mailto:reditel@dcknihovna.cz
http://www.dcknihovna.cz/
mailto:babnic@hls.cz
http://nakladatelstvi-xyz-sro.takeit.cz/co-za-to-stalo-s-milosem-kopeckym-rozmlouva-milan-hein-4069564-4069564?319681&rtype=V&rmain=81396&ritem=4069564&rclanek=2314253&rslovo=424311&showdirect=1
http://blogovyroman.idnes.cz/
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* O NEJHEZČÍ NEJKRATŠÍ POVÍDKU ROKU 2009/2010. Jan Vanili Vavřička a jeho 

„částečně“ literární portál www.Vanili.cz vyhlašuje literární soutěž O nejhezčí nejkratší povídku 

roku 2009/2010. Soutěž je určena všem autorům bez omezení. Lze zaslat původní povídku žánru 

sci-fi nebo fantasy, o max. rozsahu 100 znaků. Povídka nesmí obsahovat urážky, vulgarismy a 

další prohřešky proti dobrým mravům. Hodnotit se bude originalita, kreativita, vtip a nadsázka, 

délka (čím méně znaků, tím vyšší hodnocení), fantazie a prvky sci-fi. Počet příspěvků od jednoho 

autora není omezen. Uzávěrka je 1. prosince 2010. Adresa: scifista@seznam.cz (nemusíte posílat 

ve Wordu,  pište rovnou do e-mailu). Vítěz obdrží diplom, věcnou cenu a bude zveřejněn na 

portálu v sekci Nejkratší povídky (http://www.vanili.cz/cz/kratke-a-nejkratsi-sci-fi-povidky-

zdarma/r132). Bližší informace na http://www.vanili.cz/cz/redakce/literarni-soutez-2009-a-2010.-

zucastnete-se/r135.  

 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 

 
* NABÍDKA PROSTORU PRO PREZENTACI V HOME CAFE. Stylová kavárna v centru 

Plzně Home Cafe (Zbrojnická 4, v pasáži, naproti obuvi Baťa) nabízí nejen autorům Ason-klubu 

příjemný komorní prostor s dobrou akustikou - pro prezentaci, křest knížky nebo CD, autorské 

čtení, divadelní či hudební vystoupení… A nejen to. Slibuje připravit občerstvení podle požadavků 

a navrch zajistit reklamu Vaší akce! Kavárna má otevřeno v pondělí až čtvrtek v 8:00 – 22:00, 

v pátek 8:00 – 23:00, v sobotu ve 14:00 – 23:00 hodin. Kontakt: Jitka Šimánková (programová 

manažerka), tel.: 725 022 099, e-mail: homecafejs@email.cz, www.firmy.plzen.cz/homecafe. 

(Plzeň, 24. 9. 2009) 

 

* 

GRANTY, TVŮRČÍ POBYTY A STIPENDIA 

 

* TVŮRČÍ POBYT VYHLÁŠENÝ INSTITUTEM UMĚNÍ V PRAZE. Institut umění 

(http://www.institutumeni.cz) byl založen k 1. 1. 2005 jako samostatné oddělení Divadelního 

ústavu a od 10. 4. 2007 je součástí Institutu umění – Divadelního ústavu. Působí jako informační, 

poradenské, vzdělávací a produkční centrum pro oblast umění, a to především pro obory divadla, 

hudby, tance, vizuálního umění a literatury. Jeho literární sekce od letošního března např. řídí a 

administruje Portál české literatury (http://www.czechlit.cz/main.php), určený především 

k propagaci české literatury v zahraničí. Pro literáty rovněž vypisuje tvůrčí pobyty a stipendia.] 

 

     Měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby ve Ville Decius v polském Krakově od 9. 

listopadu do 9. prosince 2009. Zažádat mohou básníci, prozaici a dramatici, kteří mají trvalý 

pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je (základní) znalost angličtiny. Účastníkovi 

bude hrazeno ubytování, cestovní náklady do/z Polska a náklady spojené s pobytem ve výši 

10.000,- Kč. Žádost musí obsahovat vyplněnou přihlášku, motivační dopis v češtině s popisem, co 

autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat, v jakém rozsahu atd. (maximálně 2 strany A4),  

profesní životopis v češtině a angličtině a přehled napsaných a vydaných děl. (Po návratu vybraný 

literát do 14 dnů zpracuje písemnou zprávu o pobytu v rozsahu min. jedné strany A4.) Uzávěrka je 

14. října 2009. Kontakt: Viktor Debnár, tel.: 224 809 119, e-mail: viktor.debnar@institutumeni.cz. 

 

http://www.vanili.cz/
http://www.vanili.cz/cz/redakce/kratke-a-nejkratsi-sci-fi-povidky-zdarma/r132
http://www.vanili.cz/cz/kratke-a-nejkratsi-sci-fi-povidky-zdarma/r132
http://www.vanili.cz/cz/kratke-a-nejkratsi-sci-fi-povidky-zdarma/r132
http://www.vanili.cz/cz/redakce/literarni-soutez-2009-a-2010.-zucastnete-se/r135
http://www.vanili.cz/cz/redakce/literarni-soutez-2009-a-2010.-zucastnete-se/r135
http://www.firmy.plzen.cz/homecafe
http://www.institutumeni.cz/
http://www.czechlit.cz/main.php
mailto:viktor.debnar@institutumeni.cz
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* PROGRAM POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA TVŮRČÍ NEBO STUDIJNÍ ÚČELY 

MINISTERSTVA KULTURY ČR. Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury ČR vyhlašuje 

pro rok 2010 výběrové řízení pro poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní 

účely (tzv. „tvůrčích a studijních stipendií“) v oblasti profesionálního umění, konkrétně výtvarného 

umění, architektury, designu, užitých umění, hudby, literatury, divadla a tance. Program chce 

podpořit fyzické osoby, zejména autory při tvorbě vzniku autorských děl. Uzávěrka žádostí je 10. 

listopadu 2009.  Podrobné informace na http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2380.  

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* LUCIE KOUTNÁ: Literární výlet Vysočinou (16. 7. 2009): 

     Šla jsem směrem k parkovišti u Pekla a cestou jsem na křižovatce potkala Marka V. U autobusu 

už postávalo hodně lidí. Na parkovišti jsme potkali Dana Mikeše. No, potkali, spíš on potkal nás. 

Šel do práce a netušil, co se to děje. Najednou viděl lidi, které zná. Vysvětlili jsme mu, že jedeme 

na literární výlet. Na tričku měl Che Budvaru a zapálil si doutník. Přemlouvali jsme ho, ať taky 

jednou nejde do práce a jede s námi, když se vlastně uvolnilo místo, původně patřící Davidu 

Růžičkovi, který nejel, protože mu nebylo dobře. Nenechal se přemluvit. Ason jsme tedy zastoupili 

Marek a já.   

     Potěšilo mě nové číslo Plže, pobavila jsem se nad některými příspěvky. Potěšila mě i malá 

svačinka – jablíčko a sušenka a poukázka na nápoj. (Na ten však nakonec nezbyl čas.) 

     Teď tu v autobuse mluví o umění. Výstava Damiena Hirsta. „Jo, tu jsem taky viděla,“ říkám. 

Mluví V. Malina a do hovoru zamíchá všecko – filharmonii, Rudolfinum, výstavy atd. Slyším-li o 

výtvarném umění, víc napnu uši, to mě hodně zajímá. „Viděla jsi tu terakotovou čínskou armádu?“ 

ptá se mě Pavel Štýbr. „Ještě ne.“  

     Cestou jsem zaslechla poznámku o tom, jak je česká krajina malebná, to jsme zrovna jeli kolem 

pole, nad ním letěl jakýsi pták, vzadu kopce a na nich se válela mlha. Malebná. Cožpak nemá 

čeština nějaké hezčí slovo? Ale nic jiného mě nenapadlo. Můžete o tom přemýšlet a dát mi vědět, 

jestli přijdete na příhodnější slovo pro českou krajinu. Jiné než malebná, pěkná, krásná, hezká 

apod.  

     Svůj výklad začíná pan prof. Viktor Viktora. Rozhovoří se o K. H. Borovském. Naší první 

zastávkou byl Havlíčkův Brod. Prohlédli jsme si dům, kde K. H. Borovský pobýval. Krom jiných 

památek je zde i model pomníku K. H. B., který zhotovil Bohumil Kafka, a to roztavením děl 

rakousko-uherské armády.  

     O výtvarném umění nám povídal V. Malina. Mluvil o Bohuslavu Reynkovi (malíř, básník), který 

je spjat s Vysočinou. Pobýval v Petrkově, jeho novým domovem se stala Francie. V Petrkově stále 

žijí synové Reynka – Jiří a Daniel. V Galerii města Plzně se konala výstava Vysočinou, kde 

vystavovali i Bohuslav Rynek a Daniel Reynek (experimentální fotografie). Na Bohuslavu 

Reynkovi je zajímavé to, že dokázal básnit o čemkoliv, třeba i o sirce v louži, o mrtvé kočce.  

     Ukázka z básničky Sirka v louži: „…měla z ohně duši/ už ji vysvítila.“ Vytvářel grafiky – kozy, 

stromy, veverky.  

     Ve vesnici Tasov jsme navštívili dům Jakuba Demla, vlastně jen zahradu, do domu nás 

nepustili. Tak jsme si prohlédli záhonek s brambory, vyposlechli krátký úryvek z rádia, co nám 

pustil jeho příbuzný. Tak trochu mi to připomnělo film Ležící, spící. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2380
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     Už nám nezbyl čas, abychom si prohlédli hřbitov, kde je pochován J. Deml i s manželkou. 

Pokračovali jsme směrem na Třebíč. S tímto městem je spjat Ladislav Novák, výtvarník a básník. 

Prohlédli jsme si židovské město, někteří navštívili i Starou synagogu. Marek a já jsme se chtěli 

podívat na židovský hřbitov, ale nedošli jsme tam, neměli jsme tolik času. Vlezli jsme do jedné 

synagogy. Napřed jsem se jen dívala dovnitř. „To je, co, nechali jste se vlákat do nejstarší 

synagogy na Moravě,“ řekl starší pán. Rozhovořil se. Marek fotil. „Klidně si to všecko foťte.“ Tak 

s tím jsem se ještě nesetkala, aby vyloženě někdo nabádal k focení v kostele. Pravda, příliš toho 

tam nebylo, holé bílé zdi, dřevěné lavice, ale i tak to bylo zajímavé. Omlouvám se tomu našemu 

průvodci, že už musíme jít, tíží nás čas.  

     Pak jsme navštívili místní hospodu. „Vidím, že máte stejný vkus jako my,“ řekla jsem 

účastníkům zájezdu, které jsme tam potkali - pana prof. Viktora Viktoru, V. Malinu atd. Opodál 

seděla Helena Šlesingerová. Pěkná hospůdka s moc hezkou zahrádkou. Jenže už nebyl čas dát si 

oběd. Byl sotva tak čas na to, aby se uvařila polévka, natož aby se snědla. Tak jsme si s Markem 

dali jen pivo.  

     U autobusu někteří rozprávěli vtipy o židech. A vyrazili jsme do kláštera Nová Říše. Klášter je 

z r. 1211. Roku 1881-1901 zde působil básník O. Březina, napsal zde všecky své sbírky. Tady taky 

učil – nerad. Pečlivě si připravoval diktáty. Více mě zaujal kostel než celý klášter. Potom už jsme 

odjížděli do Plzně. Výlet to byl moc hezký, spíše takové ochutnávky – jednohubky, ale za jeden den 

se toho víc stihnout nedá. Děkuji. (Plzeň, 13. 9. 2009) 
 

- L. K. (*1980) píše básně i prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty ZČU (oboru manažer výtvarné kultury), žije 

v Plzni a v Praze, kde momentálně pracuje v Uměleckoprůmyslovém muzeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 26. 10. 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/

