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

Ročník XIX, 2010, letos Listy č. 3 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 154) z 24. 2. 2010. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 3/2010 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Knihy vycházejí,  

bez čtenáře se však daleko nedostanou. 
  

(Ivan Fontana) 
 

     Naštěstí máme březen – už třetí měsíc v roce. Má 31 dní a český název mu dalo rašení bříz a 

počátek březosti zvířat. Březnové slunce má krátké ruce. Nemáme-li my lidé krátkou paměť, víme, 

že toto období má už léta „něco společného“ s literaturou. Dlouho bývalo Měsícem knihy (1955 – 

1989), později Měsícem Internetu (1998 – 2008), od letoška pak Měsícem čtenářů. Ať žije Březen 

– měsíc čtenářů Plže! 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     V únoru pod bílým sněhem sílila nejen pole. Díky bílému papíru vydatně posiloval Ason-klub. 

Loňská stébla začala zvedat hlavy, vyrazila ale i nová, čerstvě zelená. 

     Z daleké Francie se po dlouhé době ozvala básnířka Kateřina Kašáková, která teď učí na Lycée 

Alphonse Daudeta v Nimes. V rámci Českého týdne se tam podílí na organizaci řady kulturních 

akcí.  

     Neuniklo nám, že jméno (i foto i báseň) Milana Šedivého se objevilo na stránkách 

http://murrer.eu - v rubrice Čtení a akce. Zúčastnil se totiž básnického setkání ve Vimperku a pro 

Ewalda Murrera byl prý „také objevem positivním“. (Milan by se nám samozřejmě nepochlubil. 

Ještě že máme ve svých řadách práskače!)  

 
 

* POETICKO-HUDEBNÍ KRATOCHVÍLE V JABLONI. 

 
     Od RADKY PROKOPOVÉ: Lednové Kratochvíle trhly rekord v počtu návštěvníků - nepřišel 

totiž vůbec nikdo, tedy kromě účinkujících. Ani nám to snad nevadilo a pěkně jsme se spolu 

pobavili, navzájem se obohatili hudbou a literárnem. Ivo Fencl pobavil povídkami, Martin 
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Švantner improvizoval na elektrickou kytaru, Jan Mácha hrál songy od... ach, ano, už vím, od 

Radky Prokopové… a Marek to vše nafotil. A já - ovíněná - napsala momentální báseň: 

  

V osamělé kavárně jabloňové 

čekáme na publikum            (...vlastně jsme na něj už ani tak moc nečekali) 

jenže publikum čeká prostě jinde 

na extravaganci a na unikum...  

Jsme sami a je nás pět 

je to  

hudebně - poetický slet. 

  

Bylo nás pět 

tenkrát v lednu nula deset     (závěrečná část mé momentální básně z 29. 1. mi připadá 

                                               opravdu slabá, proto ji zcela měním) 

…návštěvnost poněkud klesla 

Bylo nás pět plus Sagvan Tofi 

z povídky Iva Fencla                                                                                    (Losiná, 2. 2. 2010) 

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Pár snímků z pátečních Kratochvílí 29. ledna v Jabloni s Ivo 

Fenclem v skromném, ale vtipném duchu. Zájemcům mohu dát DVD se svým záznamem části 

vystoupení Ivo Fencla, Radky Prokopové a bluesování J. Máchy s M. Švantnerem. Krátké 

videosekvence jsou k vidění i na Facebooku.  

     Foto na  http://velebny.rajce.idnes.cz/kratochvile29.1.2010. (Plzeň, 31. 1. 2010) 

 

 
 

* DRUHÝ REPREZENTAČNÍ ČESKO-NĚMECKÝ PLES V BESEDĚ. 

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: V sobotu 30. ledna jsem byl jako novinář na česko-bavorském 

plese Besedě. Ples zahájil mj. i velvyslanec Německa v ČR Johannes Haindl. Vedle programu 

s předtančením baletu DJKT Plzeň, taneční skupiny Avanti z Domažlic, taneční formace Soul-City-

Dancers z hornofranckého Hofu, zde byla předána paní hejtmankou Doc. MUDr. M. Emmerovou, 

CSc. cena za příkladnou práci po seniory Ing. F. Hálovi. Oblíbený taneční orchestr P-band V. 

Pelce jako vždy nezklamal a bavil od začátku do konce. Ale proč o tom píšu? Potkal jsem zde pár 

známých osobností činných v kultuře. Byla tu Markéta Čekanová, Helena Šlesingerová nebo 

Vladimír Líbal. Možná i další, ale o těch nevím…  

     Foto: http://velebny.rajce.idnes.cz/druhyceskonemeckyples30.1.2010 (Plzeň, 31. 1. 2010) 

 

 
 

* CENY PLŽE ZA ROK 2009. Ve středu 10. února 2010 v 18:00 hodin byly v Polanově síni 

slavnostně uděleny Ceny Plže. Už poosmé. Tentokrát ovšem napříč žánry. Sklenění plži putovali k 

„pilířům ročníku“ – k Ivanu Martinovskému, Vojtěchu Němcovi a Janu Jelínkovi. A kdože dostal 

Cenu Ason-klubu? Helena Šlesingerová do poslední chvíle publikum napínala: 

     „Za rok 2009 dostane Cenu Ason-klubu žena-básnířka. Narodila se v Plzni a letos (*31. 

července) oslaví kulaté narozeniny. Poprvé jsem ji viděla 25. října 2005 tady v knihovně, když ji 

s sebou přivedl Vladimír Babnič, a musím se přiznat, že na první pohled - první přečtení - se mi 

její verše až tak moc nelíbily. Poprvé jsem ji ale slyšela přednášet básně o tři týdny později (15. 

listopadu 2005) ve vstupní hale Ústřední knihovny pro děti a mládež při vernisáži malé výstavy 

fotografií Mileny Písačkové Současný plzeňský literární život. A to bylo jiné! Pro mě příjemné, 

přirozené a srozumitelné. Bylo to obyčejné a zároveň vtipné a hravé. Bylo to o ženách, o mužích, o 

http://velebny.rajce.idnes.cz/kratochvile29.1.2010
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lásce, o životě, mateřství, o všedních dnech… Jak už básně bývají. Ale tyhle byly tak nějak 

pravdivé. (Ostatně i nelítostný kritik Milan Šedivý, který nikomu nic nedaruje, později v recenzi 

přiznal: „…tu však jsou i čtivé básně, dokonce plné optimismu… Tam kde na svět shlíží 

s nadhledem, tam kde trochu nadsazuje, trefuje hřebíčky do hlaviček, ale tam kde nadhled 

ztrácí, ať ji vezmou funebráci…“ – viz Plž 9/2007, s. 28) Funebráci ji nevzali. V současné době 

žije v Losiné na jižním Plzeňsku. Má řadu aktivit – působí jako učitelka angličtiny, jako lektorka 

programů pro děti a maminky v mateřském centru Plzeňské panenky. Má řadu úspěchů - stala se 

vítězkou soutěže o nejlepší slogan pro kandidaturu Plzně na Evropské město kultury 2015 (2008). 

Její texty byly zhudebněny Janem Máchou a plzeňskou bluesovou kapelou Stop time trio. V Ason-

klubu vydala malé knížky: Sloni v porcelánu (2005), Jmenuji se Marie a jiné příběhy (2006) a 

Abychom pozdravily krásu (2008).  

     Když se to vezme kolem a kolem:  

 

Není ani stará, ani mladá/ ví, že život bere a někdy zas dává 

 

Chvilku tango/ Chvilku polka/ Ani dáma/ Ani holka 

 

Vypouští navenek/ zmotaná klubka svých myšlenek 

 

Nasazuje si růžové brýle/ a chová se někdy rozpustile/ místo aby vytírala podlahu/ lehne si/ a dá 

si nohy za hlavu 

 

Myslí si: Nikdo o tom neví/ že vystupuje v revue 

 

To je ale samozřejmě nesmysl. My totiž všichni víme, že: bláznivě/ pošetile/ prohání/ kratochvíle 

 

Dělá to dokonce úplně veřejně! Už druhý rok totiž organizuje cyklus hudebně-poetických večerů 

s názvem Kratochvíle v Kulturní kavárně Jabloň. Je to vždy poslední pátek v měsíci a každý 

zájemce (nejen z Ason-klubu) tam dostane prostor vystoupit ve volném autorském čtení. Jednou 

nepřijdou autoři, podruhé nepřijdou diváci… Básnířka právem klade otázky: 

 

Kam asi dojdu/ kam asi/ Kdopak se ke mně přihlásí?   

 

My, redakce Plže, se hlásíme! A RADKA PROKOPOVÁ si teď dojde pro Cenu Ason-klubu…“ 

 
     My tam také byli, jedli jsme a pili a tu slávu vyfotili…  

     Viz http://velebny.rajce.idnes.cz/cenyplze10.2.10.                                          (Plzeň, 11. 2. 2010) 

 
* 

LISTOVÁNÍ 
VÍTÁME: 

     Objevili jsme Lindu Ambrožovou, osmadvacetiletou doktorku filozofie z Plzně, která si právě 

dodělává „velký doktorát“ v oboru antropologie…  

      
     Od JANA ALBRECHTA: Posílám jednu zajímavou povídku Braillovo písmo a já, kterou 

napsala kamarádka Linda Ambrožová. S touto povídkou se v loňském roce Linda umístila na 

druhém místě v evropské literární soutěži nevidomých autorů, povídka vyšla též v časopisu Zora 

(časopis pro nevidomé a slabozraké). Když jsem text četl, napadlo mě, že by mohlo být zajímavé ho 

otisknout též v Plži a čtenářům tím připomenout, že i nevidomí autoři se účastní literárních soutěží 

a že v Plzni je autorka, která se velmi dobře umístila.  

  

http://velebny.rajce.idnes.cz/cenyplze10.2.10
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Linda Ambrožová 

 

BRAILLOVO PÍSMO A JÁ 
 

     Tento příběh je příběh neuvěřitelného zásahu osudu do několika lidských duší. Společným 

jmenovatelem je zde písmo, a to písmo Braillovo. Písmo je pro některé antropology znakem 

civilizovanosti společnosti. Můj život ovlivnilo ono známé šestibodí, které přináší civilizovanost do 

světa nevidomých.  

     Seznámení s Braillovým písmem u mě proběhlo na základní škole. Jsem takřka nevidomá, a tak 

mi bylo doporučeno, že znalost a poznání pravidel Brailla mi bude jen k užitku. V naší škole 

nebylo moc lidí, kteří by bodové písmo ovládali, tak mi to přišlo jako prima nápad umět něco, 

čemu jiní nerozumí. Lákala mě představa, že si budu moct zaznamenat svá tajná přání a tužby a já 

jediná si je budu moct přečíst a nikdo jiný tomu nebude rozumět. Ještě větší radost jsem měla, když 

moje moudrá učitelka Brailla přišla s návrhem, že by bylo v rámci procvičování velmi vhodné mít 

„dopisovací“ kamarádku.  

     Byla jsem nadšená, byla to skoro stejně stará dívenka z úplně jiného města, jiné školy, s jinými 

přáteli a zkušenostmi. Nutno k tomuto příběhu poznamenat, že jsem byla jedináček, a přítomnost 

sourozence mi moc chyběla. S novou kamarádkou jsem měla pocit, jako bych získala sestru, která 

mi rozumí a chápe mě ve všech mých starostech i radostech.  

     Ze začátku náš vztah probíhal velmi opatrně, jen takové „oťukávání“, ale časem jsme si získaly 

vzájemnou důvěru a staly se z nás nerozlučné kamarádky. Připadaly jsme si jak Vinnetou a Old 

Shatterhand. Nemohla jsem se vždy dočkat, kdy mi přijde dopis v tlusté obálce s vytlačenými body, 

který si můžu klidně číst po tmě pod peřinou. Má věrná přítelkyně mi svěřila po několika měsících 

naší korespondence své niterné pocity a trápení. Byla jsem velmi dojatá, když mi napsala, že jsem 

jediná, kdo to ví, ale že jen já ji mohu pochopit. Upřímně - zatím jsem nevěděla proč, ale to jsem 

se měla, vlastně my obě, později dozvědět. Nicméně mi lichotilo, že mi někdo svěřil své tajemství. I 

já ho teď svěřím vám.   

     Má přítelkyně, říkejme jí Sandra, bydlela od svých šesti, jako většina nevidomých a 

slabozrakých, na internátní škole. Celý týden je člověk odtržený od rodiny a domova, tak není divu, 

že jí bylo občas smutno po rodičích a jejím dětském pokoji – jejím dívčím koutečku. Dle 

Sandřiných slov si byly ona a její maminka velmi blízké; Sandra říkala, že je její maminka jako její 

nejlepší kamarádka. Strašně dojemně vždy popisovala jejich vztah. Až se tomu musel člověk divit, 

jelikož v období adolescence má jistě každý konfliktní období s rodiči, kteří zrovna v tu dobu 

nechápou, co je pro nás nejlepší, kde zrovna musíme být a proč, a co je zrovna in. Ale Sandra 

s matkou to měly úplně naopak – Sandra mohla doma říct vše a vše bylo pochopeno a vyřešeno 

bez jakéhokoliv konfliktu.  

     Ránu tomuto harmonickému vztahu zasadila jedna zpráva, která přepadla Sandru, jak blesk 

z čistého nebe, Sandru nepřipravenou a příliš slabou, než aby tuto zprávu unesla. Ještě nebyl ten 

správný čas, ale – jak známo – neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Sandra byla zrovna 

v tom nebezpečném věku, kdy se takové zprávy přijímají jen velmi obtížně – měla pocit, že proti ní 

stojí celý světa a ona není schopná bojovat s osudem. A co to bylo? Sandra vyslechla rozhovor 

mezi svou matkou a její přítelkyní o tom, zda už není čas na to, aby Sandra věděla, že je 

adoptovaná, že přece není rozumné jí to tajit, že věk na to má... Ale neměla. Sandra se v tu chvíli 

cítila podvedená, cizí, bez rodiny a bez důvěry své nejlepší přítelkyně – své matky, které tak věřila 

a která ji zradila.  

     Toto velmi emotivní a upřímné doznání bylo to poslední, co jsem od své přítelkyně Sandry četla. 

Moc mě to ranilo, cítila jsem její smutek přes vymačkávané body v papíře dopisu. Chtěla jsem ji 

pomoci, ale jak, co napsat, co říci, aby to bolelo míň či aby to nebolelo ještě víc? Rodina Sandru 

odvezla do slunné Itálie, kde otec dostal lukrativní pracovní nabídku a kde Sandra měla přijít na 

jiné myšlenky a nový život v cizí zemi měl rodinu znovu stmelit a posílit jejich vzájemnou důvěru. 

Moje dopisovací přítelkyně mi velmi scházela, z Itálie jsem dostala jen jeden pozdrav a nic víc. Jak 
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čas běžel, vzpomínala jsem na Sandru stále míň a míň. S přibývajícím věkem a starostmi z ní 

zůstala už jen milá vzpomínka.  

     Jak léta míjela i já směřovala ke dni, kdy jsem se měla dozvědět informaci, která změnila můj 

život, i když ne tak zásadně jako byla zpráva od Sandřiny matky. Bylo to o deset let později, když 

jsem už byla dospělá žena s racionálním pohledem na svět a hlavně s odstupem, který mi dal 

možnost pochopit a vcítit se do jednání a pohnutek jiných lidí. Tak mi nepřišlo odsouzení hodné to, 

když mi moje matka jednoho dne řekla, že když byla velmi mladá, otěhotněla, ale otec dítěte nebyl 

na zodpovědnost spojenou s rodinou připraven, a tak se dohodli, že pro miminko bude nejlepší, 

když najde hodnou a obětavou adoptivní rodinu. Chtěla jsem samozřejmě vědět o svém sourozenci 

co nejvíc. Vždyť někde žije moje sestra či bratr. Maminka toho věděla jen velmi málo, jelikož 

adopční zákony byly velmi přísné, tak věděla jen, že porodila dceru, a to 18. 5. 1977. 

     Spokojila jsem se tedy s touto skromnou informací, jelikož se s tím stejně nedalo nic dělat a 

snažit se zasahovat do života – dnes již mladé ženy, která o existenci paralelní rodiny zřejmě ani 

netuší – nemělo cenu. Jen mě v tu chvíli napadlo, že má „ztracená sestra“ slaví narozeniny ve 

stejný den jako má „ztracená přítelkyně Sandra“. Ani jednu jsem neměla a obě bych je tak chtěla. 

     Jenže hra osudu nebyla stále dovršena. Nečekaný zásah shora měl teprve přijít. Pár měsíců po 

této události jsem v poštovní schránce našla obálku se známým štítkem „slepecká zásilka“. 

Nedočkavě a velmi překvapeně jsem dopis otevřela. Bylo tam několik hustě popsaných listů 

bodovým písmem, bylo to od Sandry. Necelou hodinu jsem mohla číst její životní zpověď, co dělala 

a jak se měla ta dlouhá léta, kdy se mi neozvala. Připadalo mi, že není možné, že se teď ozývá. 

Byla už dospělá, tak jako já, a měla vlastní rodinu; stále žila v Itálii a byla šťastná – s rodiči 

vycházela výborně, událost o její adopci jí prý otevřela oči a prostředí, kde žila zas příležitost 

pátrat po své biologické matce. Sandra na závěr dopisu napsala: „Našla jsem svou „ztracenou 

rodinu. A mám mladší sestru. Máme hodně společného – maminku, názory na život a špatné oči...! 

Miluji tě, sestřičko!“    

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V pondělí 1. března 2010 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, 

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

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

s názvem Zdary a nezdary. Svými uměleckými projekty v roce 2009 slovem i obrazem provede 

sochař Václav Fiala. Zazní ukázky z autorovy literární tvorby vč. rozhlasové relace stanice Vltava 

Zpráva čtenáře Václava Fialy (pět pětiminutovek o knihách, na které nesedá prach). - 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 3. března 2010 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na hudebně-literární pořad Pocta svatému Patrikovi. 

Účinkují Josef a Ilona Gruberovi a skupina Klobouk dolů. Vstup volný. 

 

* V sobotu 6. března 2010 v 15:00 hodin jste zváni do restaurace Staré časy (Plzeň, 

Čelakovského 5) na vyhlášení výsledků 4. ročníku literární soutěže Vlny modrého delfína, 

tentokrát na téma Já to nikdy nevzdám. Příjemné setkání uvádí Jiří Hlobil a kromě múz Vás prý 

možná přijde „políbit“ i Vladimír Líbal. 

 

* V pondělí 8. března 2010 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, 

o.s. zve do klubovny ve Vrchlického sadech na večer s názvem Krátká dlouhá cesta. Filmový 

dokument. Příběh konkrétního člověka, rodiny, společenství, společnosti… jako stále aktuální a 

naléhavé téma. (K veřejnému uvedení dali souhlas oba tvůrci – kromě Fedora Gála také režisér 



 6 

Martin Hanzlíček. Místem pracovní předpremiéry za účasti tvůrců a filmového štábu byl koncem 

roku 2008 Hifiklub Klatovy, slavnostní premiéra se konala před rokem v pražském kině Světozor.) 
 

* Obvodní knihovna Doubravka (Plzeň, Centrum, Masarykova 75) Vás v rámci Března – měsíce 

čtenářů zve na Týden čtení. Pojďte si s námi číst, co máte rádi… Pro děti od 3 do 99 se studenty 

Ateliéru dramatické výchovy ZČU a s Literárně dramatickým kroužkem OK Doubravka a v. p. s. 

Ocet. V pondělí 8. března v 10:00, v úterý 9. března v 15:30 a v pátek 12. března 2010 v 16:30 

hodin.                                                
 

* Ve středu 10. března 2010 v 18:00 hodin Vás KPKK zve do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. 

Smetany 13) na večer s názvem Zmatek nad Zmatek. Jiřího Krupičku a současné literární i 

neliterární dění komentuje Jiří Stránský. Vstup volný. 
 

* Ve čtvrtek 11. března 2010 v 18:00 hodin jste zváni do výstavní síně Evropského domu (nám. 

Republiky 12) na česko-německé autorské čtení Friedricha Brandla z bavorského Ambergu a 

Josefa Hrubého z Plzně. Vstup volný. 
 

* Ve čtvrtek 11. března 2010 ve 20:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy 

sady 9) na představení K čertu s celibátem. Původní český muzikál s prvky šantánu, s hudbou Jana 

L. Heinla na text Jiřího Č. Ulricha o milostných trampotách dvou jeptišek s čertem. Hraje Amceth 

při PNS. 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 18. března 2010 ve 13:30 hodin jste zváni do Obvodní knihovny Doubravka 

(Centrum, Masarykova 75) na besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou – držitelkou Výroční 

ceny Albatrosu za rok 2007. Vstup volný. 
 

* Ve čtvrtek 18. března 2010 v 16:30 hodin jste zváni do čítárny dětského oddělení Ústřední 

knihovny pro děti a mládež KMP (B. Smetany 13) na Knihofon – veřejné čtení do mikrofonu 

s dětmi a pro děti. Vstup volný. 
 

* Ve čtvrtek 18. března 2010 ve 20:00 hodin jste zváni do Nebeské čajovny na dvorku (Plzeň, 

Sady Pětatřicátníků 29) na další pořad z cyklu Jazz a poezie: Thelonious Monk a William Carlos 

Williams. Připravil a uvádí Tomáš Hudec. 
 

* Ve středu 24. března 2010 v 18:00 hodin Vás KPKK zve do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. 

Smetany 13) na další díl oblíbeného cyklu Hrady a zámky IX – Vše o Metternichovi. Uvádějí Karel 

Drhovský a Viktor Viktora. Vstup volný. 

 
* V pátek 26. března 2010 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 26. března 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. Připravila tvůrčí 

skupina Poetika, tj. Radka Prokopová a Ason-klub, Jan Mácha a jeho hudební hosté. Tentokrát 

pokus o poetický duet: Jan Sojka a Radka Prokopová, dále básně Davida Charváta apod. Vstupné 

dobrovolné. 

 
* V sobotu 27. března 2010 jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na Třípí –

večer poezie, prózy a filmu. Číst budou Vojtěch Pišl, Vojtěch Bílý, Kateřina Melnyková, 
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Barbora Novotná, Vladimíra Brčáková aj., své filmy promítat Matěj Forejt, Vít Voráček, Anna 

Doležalová a další. 

 

* Ve středu 31. března 2010 v 18:00 hodin Vás KPKK zve do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. 

Smetany 13) na muzikálové monodrama Obraz Doriana Graye v režii Květy Drahokoupilové. 

Účinkuje Michal Boška. Vstup volný. 

.                                                               

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* PŘÍBRAM HANUŠE JELÍNKA 2010. Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje XIV. ročník 

literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka. Soutěž je určena dětem a mládeži z celé republiky a 

bude hodnocena ve třech věkových kategoriích: 12 až 15 let, 16 až 19 let a 20 až 23 let. Lze zaslat 

původní, dosud nepublikované práce psané na stroji nebo počítači, z oboru poezie max. 4 básně, 

z oboru prózy max. 5 stran strojopisu formátu A4. Uzávěrka je 30. dubna 2010. Adresa: 

Knihovna J. Drdy, Libuše Mlčochová, nám. T. G. Masaryka 156, 261 01 Příbram I, e-mail: 

mlcochova@kjd.pb.cz, http://www.kjd.pb.cz. Na každý text uveďte jméno a příjmení autora, datum 

narození, adresu bydliště, případně e-mail. Přihlášením práce do soutěže dává autor zároveň 

svolení k jejímu případnému publikování. Vyhlášení výsledků proběhne pravděpodobně na 

počátku října v rámci Týdne knihoven, nejúspěšnější díla mohou být otištěna ve sborníku.  

 

* PRVOTINY 2010. Knihovna města Olomouce vyhlašuje IX. ročník literární soutěže pro 

veřejnost s názvem Prvotiny. Soutěž je určena dětem i dospělým z celé republiky bez omezení 

věku a bude hodnocena v kategoriích do 15 let a nad 15 let. Lze zaslat původní, dosud 

nepublikované texty poezie (5 – 10 básní) a prózy (max. 30 stran), psané na stroji nebo počítači. 

Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, adresu, telefon nebo e-mail. Zásilku označte 

heslem „Prvotiny“. Uzávěrka je 30. června 2010. Adresa: knihovna@kmol.cz, případně Knihovna 

města Olomouce, nám. Republiky 1, 771 66 Olomouc. Nejlepší práce budou odměněny, otištěny ve 

sborníku, následně uveřejněny na webových stránkách knihovny (www.kmol.cz) a vystaveny na 

tabulích v prostorách knihovny. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v rámci Týdne 

knihoven 6. října 2010 v Olomouci.  

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
* MAREK VELEBNÝ: Malá reakce na mediální boj aneb Tichá – Šrámek - Šedivý: 

     Měl bych si možná vymyslet šifru, nějakou přezdívku do Listů, ale asi to nemá význam. Sledoval 

jsem mediální souboj na těchto stránkách a nechtěl jsem zasahovat, nejsem kompetentní. Se 

„Šaldovou holí“ mám své zkušenosti. Každý má svou pravdu, rozpoutala se diskuse, O. K., od toho 

Listy jsou. V příspěvku S. Š v čísle 1/2010 mne zaujalo několik věcí, které bych si dovolil 

okomentovat.   

     Viz: „…o nadání a literaturu už vůbec nejde. Jde o jména, prestiž, ješitnost, moc a peníze…“ 

O moc, peníze, prestiž aj. určitě mně a jistě ani jiným v Plži nejde. Ale souhlasím, že naše  

společnost je jinak bohužel založena na korupci, klientelismu. To bývalo a je. Ale to nechci 

komentovat. I přes „demokracii“ nejde napsat vše. „Státní zakázky,“ jak píše autor, asi budou 

existovat vždy. Život není jako sen, nějak se žít musí. Ale uvádět jako příklad „Sedmičku“ není 

mailto:mlcochova@kjd.pb.cz
http://www.kmol.cz/
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zrovna ideální - žije z reklamy, někdo si moc nepočte, ale je to zdarma, obsahuje TV program aj. 

Někdy má do sloupku člověk nápad, někdy ne. Napsat něco vtipného k události, když je člověk 

„honěn“ termínem, není vždy jednoduché. Ale jak se říká: „Není nic staršího než včerejší 

noviny…,“ ty poslouží ke čtení druhému (předávám Sedmičku, Metro, Plzeňský rozhled, Plzeňský 

kraj aj. své spolucestující ve vlaku v Chrástu u Plzně). Přečte je. Může je pak použít různě, do 

sběru, na podpal, k usušení bot po výletu, na podlahu či nábytek při malování, obalení zmražených 

potravin, i já takto používám). Každý píše jinak, nemusí se to líbit všem.  

     Pan S. Š. neznal slovo „zikkurat“. Mně je dobře známé, nejen proto, že jsem studoval kulturní 

antropologii Předního východu, ale protože se od dětství zajímám o kulturu, o historii, nejen o tuto 

oblast, ale i o další tajemná místa (i s pyramidami) v jiných částech světa. Mám sice slovník cizích 

slov v knihovně, ale v současnosti spíš sáhnu po internetu, co mi strejda Google ukáže. S. Š.  píše o 

Markétě Čekanové: „…minulý režim pro ni skončil dřív, než se propracovala věkem k malé 

násobilce…“ „Vygooglil“ jsem si, že se paní Čekanová narodila v roce 1969. Já v roce 1970 a S. 

Š. v roce 1965. Myslím, že z minulého režimu jsme toho nezažili zase tak málo, nejen malou 

násobilku.  

     Dále tu byla položena otázka, jak by reagoval Milan Šedivý, „kdyby Jana Tichá byla Tichuš–

Michuš Romka?“ Neznám Milana natolik, abych dovedl odpovědět. Má to být pozitivní, anebo 

negativní diskriminace? Proč píše S. Š. o „vietnamské“ autorce (kterou stvořil J. Cempírek) jako o 

„Šišli – Mišli“? Chápu, že je to nadsázka, ale: „šišlají“ Vietnamci v češtině? „Vygooglil“ jsem si 

a přečetl i v Lidovkách, že se údajně měla jmenovat Lan Phan Thi. To jen na okraj. Má pravdu 

Šrámek, Tichá, Novotný, Němec nebo Šedivý? S něčím souhlasím, s něčím ne. Snad na mě nebude 

padat z literárního nebe tolik „Šaldových holí“ jako v legendárním Mrazíkovi na loupežníky?! 

(Plzeň, 9. 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 3. 2010. 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.: 378 038 200, 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/

