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

Ročník XIX, 2010, letos Listy č. 1 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 152) z 19. 12. 2009. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 1/2010 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Dobrá a krásná kniha je ta,  

která plnými hrstmi rozsévá otazníky. 
  

(Jean Cocteau) 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

… V prosinci bylo bílo… 

                                                                     

 
 

* LUCIE KOUTNÁ: Vánoce jsou za dveřmi: 

     Co mě asi nejvíc udivuje, je fakt, že každým rokem se prodlužuje předvánoční doba. Letos tato 

předvánoční doba začala snad někdy v říjnu, kdy ještě lidi uklízeli letní věci a plavky do hloubi 

skříně. Příští rok se nejspíš už v polovině letních prázdnin setkáme na trhu s vánočními kolekcemi.  

Po Vánocích doporučuji jako marketingový tah – nabízet dárky se slevou coby dárky na 

následující Vánoce. Dárky s předstihem, bez stresu. Již v říjnu na mě ze schránky vypadly různé 

vánoční katalogy. Jedna firma si dokonce dala do nadpisu: Vánoce jsou za dveřmi. Od té doby 

jsem se doma zabednila a neotevírám, ať si Vánoce za těmi dveřmi zůstanou. Taky máte fobii 

z toho, že jsou za dveřmi? Dejte si třeba na dveře cedulku: NEJSEM DOMA. To by je mělo 

dostatečně odradit. Na druhou stranu – zloděje tento fakt asi potěší. Nu což, řešení, jak se 

Vánocům bránit, nejspíš neexistuje. Můžete je ignorovat, odstěhovat se někam, kde se Vánoce 

neslaví, přejít na jinou víru, anebo což takhle je neslavit ze zatvrzelého ateismu? Stejně nechápu, 

proč ateisti slaví Vánoce. Ale lepší mi připadá jim podlehnout. Podlehnout té atmosféře, tomu 

shánění potřebných i nepotřebných věcí, tomu těšení se, pečení, uklízení a dalším přípravám. A 

víte, jaké budou letos? Chcete-li být in, musíte milovat fialovou barvu, protože letos tato barva 

frčí. Takže out je i červený Santův kožíšek. Měl by si vzít fialový a k tomu třeba třpytivé kožešinky. 
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Frčí fialové vánoční stromky, anebo alespoň fialové vánoční koule. Dobře se bude prodávat 

čokoláda Milka. Také štědrovečerní tabule zfialoví. Oblékněte na sebe fialové šaty (pokud nemáte, 

postačí fialové tepláky). Nezapomeňte letos zdůraznit veškeré modřiny, které máte. A i přestože je 

krize, přestože mnozí přišli o práci a mnozí lidé mají málo peněz, přestože nevíme, co na nás 

chystá příští rok… přesto, anebo snad právě proto, jak malé děti nepřestaneme hlásat: Vánoce 

jsou za dveřmi, a když se nikdo nedívá, tak ty dveře otevřeme a vpustíme je dovnitř. (Plzeň – Praha, 

4. 12. 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. 
 

 
 

* MILAN ČECHURA OSLAVUJÍCÍ. V sobotu 28. listopadu 2009 v 17:30 hodin začala 

v plzeňském Cardinal Clubu oslava šedesátin Milana Čechury. Pozvánky posílal už 

s dvouměsíčním předstihem a ze všeho nejvíce si přál „dárky ve formě vlastnohlavně vytvořeného 

přání“… 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO:  
     Večer 28. listopadu zdobilo oblohu v době kolem úplňku pár superstar. Jednu superstar, tu 

poetickou v Jabloni, jsem propásl. A to kvůli jiné superstar – Milanu Čechurovi. V Cardinal Clubu 

se konala oslava kulatin jmenovaného pro VIP. Tedy Čechura, Líbal, Antidivadlo, dále např. 

Středisko západočeských spisovatelů nebo prezident Mädokýše s chotí a další celebrity. Exkluzivní 

fotografie najdete na: http://velebny.rajce.idnes.cz/oslavanarozeninmilanacechury_28.11.2009. 

 

     MILAN ČECHURA LEŽÍCÍ, SPÍCÍ 

 

     Máme v Plzni nového velikána. Je dokonce na rozdíl od Járy Cimrmana pravý a nefalšovaný. 

Je živý, vtipný, veselý, dokonce držitel titulu „Kašpar roku“. A navíc je to krásný člověk. Milanovo 

oblíbené cigárko nebo lennonky k jeho image šviháka lázeňského neodmyslitelně patří. Hlavně 

dívky a ženy si na našeho velikána mohou sáhnout a přesvědčit se, že je pravý. To bude Milan rád. 

Tak jako býval slogan: „Pravý včelí med je zdravý.“- Dnes bychom ho měli parafrázovat: „Pravý 

Milan Čechura se svým humorem a elánem je tu pro naše zdraví!“  

     Ačkoliv je Milan příznivcem Bayernu Mnichov a Stelly Artoiss, nebo právě proto, zraje jako 

dobré víno. Vlastně už je Milan nesmrtelný. Nesmrtelný svým nadáním a uměním baviče, vtipného 

glosátora, kytaristy, zpěváka a mnohým dalším. Nyní i jako člen plzeňské divadelní Superstar – tj. 

Antidivadla. Jako Jára Cimrman je také všeuměl. Ale Milan má jednu velkou přednost. Dovede 

svůj um zaměřit do jednoho a správného oboru, a to do humoru a psaní. Je autorem knih, písní, 

má své webovky, a to nejsou žádné jobovky. Když posloucháte nebo si čtete Milanovy sloupky, 

povídky či knížku Rodinčení, máte pocit, že nám zde v Plzni vyrostl pokračovatel inteligentního 

humoru v duchu Šimka a Grossmanna. Ale on to není jen pocit. Ona je to pravda pravdoucí. A 

jeho Plzeňané mu rozumějí. Dokonce na jeho počest pojmenovali část města – Čechurov.  

     Milan má dnes co slavit. Jak by dnes zase asi řekl Jan Werich, je tu spousta dvacetiletých, kteří 

tu již třistapadesát let nemuseli být, stále mladý Milan Čechura by mohl mít jak kočka devět životů 

a vyplnil by je svým elánem, vtipem a humorem. „Tak, pane vrchní, ještě jednou tu šedesátku!“ 

řekl by Milan v kožené bundě, se satanskou biblí a lidé kolem by čekali, jakou „čechurovinu“ zase 

provede. Milan není ležící, spící. To je jen výpůjčka jména filmu o jiném velikánu českých dějin. 

Milan je možná snící, ale jinak smějící (se), píšící, hrající, zpívající, bavící a vtipkující. 

     „Tak, pane vrchní, pro Milana ještě jednou tu šedesátku, aby nás bavil dál a ještě naše 

děti !“ (pokud budou… ) 
- 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.   
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* NOC S PLNOVOUSEM V DIVADLE DIALOG. 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO:  

     Antidivadlo Honzy Sojky a spol. uvedlo nové představení skečů, absurdních scének, písniček a 

slovních hrátek, a to 11. prosince. Premiéra se jmenovala  „Noc s plnovousem“. Účinkoval i David 

„Charvy“ Charvát. Viz http://velebny.rajce.idnes.cz/premieranocsplnovousem_antidivadlo_11.12.09. 

     Jak už to po premiéře bývá, v divadelním baru pokračoval úspěšný večer dál - s afterpárty.  Jako 

fotopaparazii jsem zachytil Milana Čechuru, Lucku Koutnou, Irenku Velichovou, Antidivadelníky (a 

dívky s Kájou Adámkem). Foto: http://velebny.rajce.idnes.cz/popremiereantidivadlavbaru_11.12.09. 

(Plzeň, 14. 12. 2009) 

 
 

* Z VEČERA PŘIMĚŘENÝCH DEPRESÍ V PRAŽSKÉ KAVÁRNĚ SYMBIOSA. 

 

     Od DAGMAR HERMANNOVÉ:  

     Jak se říká - ještě za tepla - než mi oschnou podrážky od mokrých ulic pražského Smíchova, kde 

mě v pátek 4. prosince přivítal déšť, dovolte, abych se podělila s ostatními o příznačnou atmosféru 

Večera přiměřených depresí, v tomto roce už posledního. Když jsem kolem páté odpoledne 

pospíchala od nádraží vytrvalým deštěm a studeným větrem, byly smíchovské ulice liduprázdné. 

Pražané již byli z velké části zalezlí v hospodách, kavárnách a barech, kterých je po cestě ze 

smíchovského nádraží nahoru k Andělu bezpočet. V Symbiose bych byla očekávala spíše přítulné 

poloprázdno, ale naopak, literární kavárna byla už při mém příchodu téměř plná, ačkoliv do 

začátku programu chyběla ještě více než hodina. Další a další lidé přitom stále přicházeli a v sedm 

hodin, kdy program večera odstartovala řehečská kapela, bylo doslova natřískáno. Všechna místa 

byla obsazena, i stojících kolem byla spousta. Zorka Šimůnková na začátku programu předeslala 

cosi o očekávané vánoční atmosféře, to jest jmelí, svíčky, hubičky a tak, a vskutku, hlavně ona byla 

dokonale slavnostní s blýskavým vánočním řetězem ve vlasech a vyzařovala z ní 

čtyřiadvacetikarátová nálada, kterou dokázala předávat dál a nakazila i ty nejzapšklejší - 

samozřejmě ještě s pomocí různorodých vůní (a nejen vůní) konzumovaných nápojů. No zkrátka - 

co bych k tomu dodala. Ačkoliv nejsem zrovna pevná v kramflecích, pokud jde o trému, po hudební 

produkci jsem byla na programu první. Snad jsem zabodovala svou zveršovanou povídkou 

Klášterní tajemství, Kdybych si dovedla fandit, protože navzdory spoustě obecenstva bylo téměř 

špendlíkové ticho, fandila bych si, že k tichu přítomné přiměl můj námět a přednes, nikoliv 

skutečnost, že ti, kteří přišli před devatenáctou, měli ještě zimou slepená ústa, a ti dřívější se právě 

začali věnovat líbeznému a vonícímu konzumu, takže ještě nestačili rezignovat na literární 

vyrušování ze své privátní zábavy - kdo ví. U stolu jsem měla zajímavou společnost v paní Lucianě 

Klobušovské, která pak též prezentovala svou práci, a Radaně Šatánkové, kulturní publicistce, 

básnířce a fotografce. Maximálně nadšená jsem byla z excelentní společnosti paní profesorky 

Janáčkové, Zorčiny matky. Na programu byly kromě čtení též roztomilé písňové texty Řehečské 

kapely a  také křest knihy dvojice autorů –Václava France a Zory Šimůnkové - s názvem 

„Hospodská byla ideální manžel“ s četbou ukázky z tohoto díla. Pokud se mě v průběhu večera 

snad zmocnila deprese, byla tak přiměřená, že jsem si jí ani nevšimla, zato dobrá nálada se mě  

zmocnila nepřiměřeně, dodala mi dostatečný vnitřní ohřev i na cestu studeným Smíchovem zpět na 

nádraží a vydržela až do doby, kdy jsem vystupovala z vlaku v noční liduprázdné Plzni. Tak tedy v 

kavárně Symbiosa (dříve Obratník) byla nálada skvělá. Asi byla i o lidském teple a vzájemném 

pochopení, a kdyby začala být příkladná symbiosa mezi lidmi navzájem, možná by dobrá nálada 

zahnala tu „blbou“, která v naší zemi převládá už řadu let, a příjemné lidské teplo a možná i 

dobro by zase začalo sálat z každého obydlí. D. H. (Plzeň, 14. 12. 2009) 
- D. H. žije v Plzni, píše básně a jiné drobné formy, je pravidelnou čtenářkou Plže.                                                                                                                                                                 

 

 

http://velebny.rajce.idnes.cz/popremiereantidivadlavbaru_11.12.09
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* 

OZNÁMENÍ 
* Od VHRSTIHO: Milí přátelé, 

     můj tradičně knižně hektický podzim završilo první úspěšné vydání knížky Už se nebojím tmy v 

zahraničí, a to v hornolužické a dolnolužické srbštině. Což je pěkná pecka. Nicméně dovolte, abych 

se pochlubil i s dalšími pozoruhodnými novinkami. Během podzimu vyšla panem Steklačem úplně 

nově napsaná kniha z Boříkových lapálií s názvem Pekelná třída  spol. – Zlatá kreditka. Velmi 

spokojení jsme s Mirkou Kuntzmannovou a Zdeňkem Zajíčkem i s novou Kuchařkou plzeňských 

strašidel plnou receptů, říkadel, písniček a obrázků. Avik vydal CD Plzeňské strašení podruhé, jemuž 

jsem opět dělal přebal. A Už se nebojím tmy? Hornolužicky ĆMY SO HIŽO NJEBOJU a 

dolnolužicky JUŽ SE NJEBÓJM ŚAMNOSĆI. Už je mám doma a číst si v nich je nesmírně legrační. 

Víc informací včetně nových anotací v obou jazycích najdete na http://www.vhrsti.cz/novinky.htm 

spolu se všemi výše zmíněnými novinkami; akorát v kultivovanější podobě. A jak to všechno vypadá 

vizuálně, ukazuju průběžně na http://vhrsti.blogspot.com. Tak se bavte a mějte se krásně, V. (Plzeň, 

9. 12. 2009) 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* V úterý 12. ledna 2010 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně (B. 

Smetany 13) na pořad s názvem Žaluji – životní příběh spisovatele Emila Zoly. Účinkují: Bohumil 

Švarc, Jiří Zapletal, Rudolf Pellar, Máša Málková a Vojtěch Esterle (varhany). 
 

* Ve středu 13. ledna 2009 ve 20 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 

na představení s názvem K čertu s celibátem. Původní český muzikál s hudbou  Jana L. Heinla  na 

text Jiřího Č. Ulricha o milostných trampotách dvou jeptišek s čertem. Hraje Amceth (člen PNS 

Dialog o.s.) Zpívají pěvecká esa: Milan Čechura jako ďábel,  Pavla Škubalová, Klára Nedorostová, 

Linda Fejfarová, dále Roman Gerhát, Boženka Čihařová a o zpěv v zákulisí se snaží Jiří Č.Ulrich. 
 

* Ve čtvrtek 14. ledna 2010 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na večer s názvem Hrady a zámky VIII – Asi to budou Plasy.  Uvádějí 

Karel Drhovský a Viktor Viktora. 
 

* V pátek 15. ledna 2010 ve 20:00 hodin Vás Antidivadlo (člen PNS Dialog o. s.) zve do Divadla 
Dialog (Plzeň, Smetanovy Sady 9) na Noc s plnovousem – pásmo skečů a písní. Vstupné 60,- Kč.   
 

* Ve středu 27. ledna 2010 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury a plzeňská konzervatoř 

zvou do Polanovy síně KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na večer s názvem Knižní klenoty/ Hudební 

drahokamy I. – Dáma s kaméliemi/ La Traviata - 1. díl cyklu komentovaných DVD produkcí. 

Připravuje Viktor Viktora. 
 

* V pátek 29. ledna 2010 ve 20:00 hodin jste srdečně zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, 
Krátká 2) na další pořad z cyklu Kratochvíle – pravidelný poeticko-akustický večer. Připravili a 
účinkují: Radka Prokopová a Ason-klub, Jan Mácha a jeho hudební hosté. Vstupné dobrovolné. 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 
* CENA JIŘÍHO ORTENA 2010. Svaz českých knihkupců a nakladatelů opět přijímá přihlášky 
na Cenu Jiřího Ortena. Tato prestižní literární cena se udílí mladému autorovi prozaického či 
básnického díla, napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání díla nebylo více než třicet let. 

http://www.vhrsti.cz/novinky.htm
http://vhrsti.blogspot.com/
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Letos bude udělena již po dvaadvacáté a je spojena s finanční prémií ve výši 50.000,- Kč. 
Kandidáty mohou nominovat nakladatelé, veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, 
rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením. 
Podmínkou nominace je knižní vydání díla během roku 2009. Uzávěrka je 31. ledna 2010. 
Přihlášená díla je třeba v pěti výtiscích spolu s přihláškou zaslat poštou na adresu: Sekretariát 
SČKN, P. O. Box 177, 101 01 Praha 1, nebo osobně doručit do sekretariátu SČKN (Klementinum 
190, Praha 1). Hlavními sponzory letošního ročníku jsou (stejně jako v loňském roce): občanské 
sdružení Dobrá knížka a literární server knihovnice.cz. Nový laureát Ceny Jiřího Ortena bude 
vyhlášen během pražského knižního veletrhu Svět knihy. Více na www.sckn.cz. 

 
* HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2010. Městské kulturní centrum Hořovice spolu s 
Městem Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte v Hořovicích, za finanční podpory 
Středočeského kraje, pod záštitou starosty města Hořovice Mgr. Luboše Čížka a pod odbornou 
záštitou Českého centra mezinárodního PEN klubu, redakce časopisu HOST a Českého rozhlasu 
Plzeň vyhlašují IX. bienále soutěže Hořovice Václava Hraběte. Soutěž je inspirována osobou 
básníka Václava Hraběte (*1940 – †1965), který v Hořovicích studoval na gymnáziu a žil v 
nedalekých Lochovicích. Soutěže se mohou zúčastnit všichni autoři od 14 do 25 let věku, kteří 
dosud knižně nepublikovali. Lze zaslat poezii (max. 5 básní), prózu (povídku, ukázku z novely či 
románu o max. rozsahu do 5 stran textu) či publicistický příspěvek (fejeton, esej, reportáž o max. 
rozsahu do 5 stran textu) v českém jazyce, psané na stroji nebo počítači na formátu A4, ve čtyřech 
vyhotoveních. Téma je volné a soutěžit lze zároveň ve všech oborech. Soutěž je anonymní, každé 
práci bude přiděleno číslo. Proto je nepodepisujte, texty vložte spolu s vyplněnou přihláškou do 
velké obálky, tu v rohu označte symbolem „HVH 2010“ a na zadní stranu napište čitelně zpáteční 
adresu. Práce se nevracejí. Uzávěrka je 26. února 2010. Adresa: MKC Hořovice, Vrbnovská 
1138, 268 01 Hořovice, tel.: 311 512 564, e-mail: mkc@mkc-horovice.cz, http://www.mkc-
horovice.cz/mkc-hvh.html. Práce je rovněž možné poslat e-mailem - textový soubor soutěžních 
prací (jako dokument aplikace WORD nebo RTF) přiložit ke zprávě, do předmětu zprávy vyplnit 
„HVH 2010“, do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce. Přihláška musí obsahovat jméno a 
příjmení, datum a místo narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, názvy a počet soutěžních 
příspěvků do jednotlivých žánrových kategorií a případný zájem o zajištění ubytování pro sebe a 
případný doprovod. Formulář přihlášky a další informace naleznete na webu. Díla bude hodnotit 
odborná porota, tři nejlepší příspěvky v každé kategorii budou odměněny finanční částkou v 
celkové výši 12.000,- Kč (za 1. místo 2.000,-, za 2. místo 1.300,-, za 3. místo 700,- Kč) a věcnými 
cenami, dalších sedm míst bude odměněno věcnými dary. Tradiční setkání soutěžících se 
uskuteční ve dnech 30. dubna – 2. května, veřejné vyhlášení výsledků soutěže 1. května 2010. 
Součástí bude literární seminář i řada kulturních akcí pro příznivce výtvarného umění, hudby a 
dalších tvůrčích oblastí.  

 
* LITERÁRNÍ VARNSDORF 2010. Město Varnsdorf a Městská knihovna Varnsdorf vyhlašují 
další, už IX. ročník soutěže Literární Varnsdorf. Věk účastníků ani téma soutěžních příspěvků 
nejsou omezeny. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oblasti poezie, prózy a 
publicistiky (reportáž, črtu, rozhovor, fejeton, literaturu faktu) o max. rozsahu 10 stran, psané na 
stroji nebo počítači po jedné straně papíru A4 o řádkování 1,5; ve čtyřech vyhotoveních. Z děl 
většího rozsahu je nutno vybrat pouze úryvek. V záhlaví každé práce uveďte její název, literární 
žánr a dále vámi zvolené identifikační heslo. Soutěž je anonymní. Díla nepodepisujte, k textům 
přiložte zalepenou obálku opět s názvem soutěžní práce, identifikačním heslem, dále se jménem 
autora, datem narození, adresou bydliště, telefonem a e-mailem. Na zvláštní list papíru podepište, 
že souhlasíte s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na autorský honorář. Porota 
otevře obálky až po vyhodnocení příspěvků. Celou zásilku označte v levém dolním rohu heslem 
„Literární soutěž“. Uzávěrka je 28. února 2010. Adresa: Městská knihovna Varnsdorf, 
Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf. Práce bude hodnotit odborná porota, tři nejlepší v každém 
oboru budou odměněny cenami. Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit, případně udělit 
čestná uznání. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v červnu 2010, nejúspěšnější autoři 

../../../../Documents%20and%20Settings/kotrousova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK466/www.sckn.cz
mailto:mkc@mkc-horovice.cz
http://www.mkc-horovice.cz/mkc-hvh.html
http://www.mkc-horovice.cz/mkc-hvh.html
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budou pozváni na odborný seminář a závěrečné setkání s porotci a organizátory soutěže. Do konce 
roku se pořadatelé chystají vydat sborník vybraných prací - zařazení autoři obdrží jeden výtisk 
zdarma. Více informací na http://www.mkvdf.cz. 

 
* CENA MAXE BRODA 2010. Společnost Franze Kafky v Praze vyhlašuje XVI. ročník 

studentské literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe Broda. Soutěž je určena studentům 
středních škol do 20 let, přihlásit se mohou i mladí lidé, kteří žádnou školu nenavštěvují. Mohou 
psát na témata: 1. Hrdinové románů Franze Kafky.,  2. Cestuji rád/ráda, protože…, 3. Esej o 

životním stylu. Téma lze uchopit nejrůznějšími způsoby podle autorova zájmu, založení a 
zkušenosti. Může být pojato jako historické či aktuální, politické či obecně kulturní, nebo naopak 
důvěrné, osobní. Oceněno bude zvláště dodržení žánru eseje, tj. úsilí o vyjádření vlastního názoru, 
a stylistická úroveň textu. Účastníci zašlou text o max. rozsahu 5 stran strojopisu v pěti kopiích do 

31. března 2010 na adresu: Společnost Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1. Vyhlášení 
výsledků soutěže se uskuteční do konce školního roku 2009/2010. Případné další informace jsou k 
dispozici též na tel.: 224 227 452 (Společnost Franze Kafky) nebo na e-mailu: 
uherkova@franzkafka-soc.cz, http://www.franzkafka-soc.cz. Soutěž je anonymní, příspěvky 
nepodepisujte, na volném listu papíru přiložte jméno a příjmení autora, věk, adresu bydliště, 
telefon a adresu školy, kterou navštěvuje. Cena je dotována finančně: za 1. místo 6.000,- Kč, za 2. 
místo 3.500,- Kč a za 3. místo 2.000,- Kč. 

 

* LITERÁRNĚ-DRAMATICKÁ SOUTĚŽ „KDYBY MĚL MASARYK INTERNET“ 2010. 
Městská knihovna Hodonín vyhlašuje literárně-dramatickou soutěž Kdyby měl Masaryk internet 
a výtvarnou soutěž I Masaryk byl kluk. Soutěž je určena autorům z České i Slovenské republiky, 
tj. žákům ZŠ a studentům SŠ, SOU do 20 let a bude hodnocena dle věkových kategoriích (v 
literární části: 6. - 9. tř. ZŠ, autoři 15 – 20 let). Zapojit se mohou i školní kolektivy. Autor přiloží: 
název díla, kategorii, jméno a příjmení, věk, adresu bydliště a telefonický kontakt na autora i 
zákonného zástupce. Uzávěrka je 30. dubna 2010. Adresa: Městská knihovna Hodonín, Národní 
třída 36, 695 14 Hodonín, http://www.knihovna-hod.cz. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 
v červnu 2010, součástí bude vernisáž výstavy soutěžních děl. Soutěžící dávají svou účastí 
v soutěži svolení se zveřejněním děl a jejich použití v rámci výstavy.  

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* HELENA ŠLESINGEROVÁ: Kniha mého srdce aneb Jak jsme hlasovali v Plzni:  

     Díky celostátní anketě Kniha mého srdce mohli i plzeňští milovníci beletrie od letošního dubna 

až do září vyznávat city novelám a románům. Ti, kteří hlasovali pomocí webového formuláře či 

SMS, bohužel unikli naší pozornosti. Mnozí čtenáři zejména střední a starší generace však radši 

vyplnili tradiční papírový lístek. Knihovna města Plzně jich ve třech kolech nashromáždila celkem 

1 338. Největší ohlas měla anketa v obvodní knihovně na Borech. Zapojili se dokonce návštěvníci 

bibliobusu. Zato děti se přidávaly váhavě. Při pohledu na propagační plakát s moderátorem 

Jaroslavem Duškem v roli hodujícího Knihomola pronesla tříletá Terezka: „Ten pán jí knihu? 

Fuj!“ Jedenáctiletý Adam bojoval za Pána prstenů. Třiatřicetiletá Linda v průběhu naléhavě 

vyzvídala, jak si stojí její favorit – Egypťan Sinuhet. Se 70 hlasy u nás skončil čtvrtý. Předstihli ho 

tu Saturnin (112 hlasů), Co život dal a vzal (99 hlasů) a Babička (75 hlasů). V pěti případech 

z dvanácti se Plzeň s celostátními výsledky shodla. Američanku MacDonaldovou však čteme 

rozhodně raději. Literárně-filmový hit Stephenie Meyerové Stmívání tu nezabodoval a s 33 hlasy 

propadl na předposlední příčku. Studenti pro něj horovali nejspíš přímo z mobilů. Zvýšila akce 

zájem mladých o klasiku? Kdo ví. Jejich babičky si teď každopádně dávají na upíří fantasy 

rezervace. (Plzeň, 17. 10. 2009) 
- H. Š. (*1963) píše básně a drobnou publicistiku, žije v Plzni a pracuje v Knihovně města Plzně.  

mailto:uherkova@franzkafka-soc.cz
http://www.franzkafka-soc.cz/
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* 

MÁCHOVSKÝ ROK? – PRVNÍ KROK! 

 

 

Lucie Altmanová  
 

I. Hoří déšť 
 

Za záclonami 

probíhá kostkované políbení 

a není nálada na přemýšlení o tom 

že podzim vlastně vůbec není tak depresivní  

                                               jak se říká 

 

II. Nepřestává 
 

Přítmím se line 

vůně nastrouhané čokolády 

míjí rty 

a chtíč je jen filmem pro pamětníky  

 

 

III. Vyhasínání 
 

Poslední kapky deště 

se ztrácejí mezi podpatky milenek 

a to co zbývá z každodennosti 

je stmívání popela 

 

 

Pohádkově usínat 
 

mezi komnatami princezen 

a chaloupkou z perníku 

rostou tulipány do země 

a modrásci obarveni na oranžovo 

sypou z křídel teplo 

i když venku sněží 

 

před spaním pohádku 

a hrnek mléka s medem 

aby se hezky snilo  

i když stačí jediná peřina na usnutí 

 

a pak 

umřou stíny 

Nedořečená 
 

není to jenom o předstírání 

když venku prší tak 

že se jde dívat jenom zpátky 

na to co bylo a není 

na oči ze včerejška 

 

co když se blíží konec světa 

a člověk si uvědomí že 

vlastně nic nestih 

nic než poslouchat rozhovory cizích holek 

v tramvaji 

o balerínách 

jako o měřítku hodnot 

a jak pomlouvaj svou babi že 

nedala mamině nic než bonbony k 

 pětačtyřicátinám 

(„kulatinám“) 

a jak maj všechno tak na háku až 

to uvnitř v tramvaji mrazí 

uvnitř 

 

lepíme donekonečna koláže 

minulejch omylů 

(retrospektivně i zpátky) 

abysme byli na chvilku zase šťastni 

ale 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
- L. A. (*1990) píše básně,  žije v Plzni a zde také 

studuje na Církevním gymnáziu. 
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     Plzeňský klavírista pan Ivo Pavelka má osmnáctiletou neteř, která píše. S manželkou Evou jí 
k Vánocům vybrali netradiční dárek – otištění aspoň malého kousku z její tvorby v Plži. Neteř Eva 

Marková píše od třinácti let, studuje tanec a bohužel není odtud, ale z Prahy… Ergo kladívko. Plž 
sklapne Listy před vetřelcem? Nebo se prostě stáhne do své regionální ulity? Eva Marková do 
Plzně jistě jezdí a má naše město ráda. A Plzeň (Evropské město kultury 2015?) by přece ráda 
jednou dosáhla dál než do Prahy… 

 

     Eva Marková 
 

     VZTAHY V RODINĚ 
 

     Rodina je protkaná tisícem neviditelných pout, šitých z látek našich vlastností. Chodíme po světě, 
naše pouta se chytají těch druhých a upínají se na ně. Jako růže prorůstá dřevěným plotem. Silná 
pouta jsou utkána z  lásky, štědrosti a pochopení, ta tenoučká a krátká jsou lakomství, závist a zlost. 
Každý máme pouta silná i tenká, co se lehce zpřetrhají. A tak se ta naše pouta trhají a zase vyrůstají 
jako petrklíče na jaře. Kdo má nejvíce silných pout, je šťasten, protože nemůže býti člověka 
smutného, když ho všichni kolem naplňují láskou, která i v těch nejmrazivějších dobách stále zahřeje. 
     Kdo jediný nás může vylovit z toho nejhlubšího rybníka a komu jedinému budeme připadat krásní 
i s pěti bradavicemi na nose, kde jinde se máme cítit šťastně uvolnění, a přece jenom spoutaní do 
těch rodinných pout a řetězů? Kde jinde než doma. A doma je tam, kde si naše pouta podávají ruce a 
navzájem se svazují. 
     Nic nezůstává stejným, ani lidé a jejich pouta. Někdo bere do rukou nůž a všechny je přeřezává, 
někdo je jen tak pilníkem piluje, aby nikdo nic nepoznal, a dokonce si z nich někdo udělá smyčku 
kolem krku a v ní se oběsí. Naštěstí jsou tu i tací, kteří o svá pouta pečují, hladí je, povzbuzují a 
šeptají jim sladká slovíčka. To potom pouta rostou jako stromy v sadu a plodí zdravé a krásné ovoce. 
 

BALADA O PYTLÍKU 
 

     Na stromě visel pytlík, byl ozářen pouliční lampou, takže vypadal jako zářící hvězda na nebesích. 
Foukal jemný větřík a pytlík se na stromě pohupoval, příjemně šustil, ale ze stromu nespadl. Byl 
krásný jarní večer po teplém dni. 
     Plechovka z odpadkového koše spadla na zem a udělala nepříjemný rámus. Shodila ji toulavá 
kočka, která v koši hledala něco k snědku. Lekla se a vyskočila na strom. Na stromě visel pytlík, ten 
zašustil a kočka po něm skočila. Skokem se ale netrefila na správnou větev. Spadla na zem a odešla 
o ulici dál. 
     Černý kos přiletěl na strom. Na stromě visel pytlík a zašustil s každým fouknutím jemného vánku. 
Černý kos byl vystrašený, protože ho honila kočka. Šustění pytlíku ho uklidnilo a černý kos začal 
zpívat svou večerní píseň. 
     Bylo půl osmé a na stromě stále visel pytlík. Toulavá kočka odešla o ulici dál a černý kos odletěl 
do rozkvetlého parku. Pytlík na stromě zůstal sám. Jen tichounce šustil a nikdo nevěděl, že šeptá o 
pomoc. 
     Na stromě visel pytlík a jeho průhledná duše byla nešťastná. Vánek se změnil ve vítr. Celou svou 
silou se opíral do koruny stromu, až nakonec proklaté větve pustily pytlík a strom ho nechal uletět. 
     Na stromě nevisel pytlík. Strom spokojeně podřimoval v jarní noci a na jeho větvích byly letos 
první kvítky. V jeho koruně mezi zelenými lístky spal kos a o jeho kmen se otírala toulavá kočka. 
     Najednou se spustil déšť a průhledný pytlík, plachtící nad městem, padal k zemi. 

 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 1. 2010. Těšíme se na Vaše příspěvky! 
******************************************************************************* 

KONTAKT: Ason-klub o. s. při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 305 94 Plzeň,  
tel.: 378 038 200, 378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

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

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

