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

Ročník XIX, 2010, letos Listy č. 6 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 157) z 2. 6. 2010. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 6/2010 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Víme, že knihy jsou skutečným světem,  

čistým a dobrým.  
 

(William Worthworth) 
 

* 

BYLO NEBYLO 

 
* POETICKO-HUDEBNÍ KRATOCHVÍLE V JABLONI. V pátek 30. dubna 2010 se 

v plzeňské Kulturní kavárně Jabloň konaly další, letos už páté Kratochvíle. Prý se jich zúčastnilo 

asi patnáct lidí, z nich zhruba polovina z Ason-klubu… 

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Na http://velebny.rajce.idnes.cz/Kratochvile_30.4.2010 je vidět, 

kdo tam byl.  

 
     Od LUCIE KOUTNÉ: Do Jabloně jsem opět přicestovala z Prahy. Přisedla jsem ke stolu, kde 

už seděli mně dobře známé tváře. Čtení zahájila tradičně Radka Prokopová svojí roztomilou 

básničkou o Kratochvílích. Společně jsme četli z knihy I. Fencla - Smíš zůstat mrtev.  Střídali jsme 

se ve čtení a bylo to docela zajímavý. Opět nám moc hezky hrála skupina Stop time trio. Pak četla 

Radka. Moc se mi líbil Úvod do pohádky: 
 

„Do růžové pohádky se vstupuje skrz růžové brýle 

do žluté pohádky se vchází 

s rozzářenou tváří 

do červené pohádky se vchází  

přes Červenou Karkulku.“ 
 

Radka a Ivo Fencl nám četli rozhovor z časopisu Tvar – I hádky se musí umět. Četli manželskou 

hádku a to jsem se hodně nasmála. Ona chce jet ke svým známým utěšit je v zármutku (někdo jim 

umřel) a on ji tam nechce pustit. Lea Schröpferová přečetla povídku Já to nikdy nevzdám. Lee moc 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Kratochvile_30.4.2010
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fandím a věřím, že ona nic nevzdává, alespoň, co se psaní týče. Dokonce jí vyšla kniha fantasy 

Splněný sen. Celý večer jsem si užila, všem moc děkuju. (Plzeň, 24. 5. 2010)  
 

- 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. 
 

 
* MÁCHA NA ŠVIHOVĚ. 

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: „Mácha na Švihově“ – 1. máj 2010. Připomenutí K. H. Máchy - 

čtení Máje z kazatelny na švihovském hradě. Osoby a ingredience: Helena Glatterová, Lucie 

Koutná, dva výtisky Máje, Václav „Bucho“ Bouček, Michal Král jako sbor duchů a já. Po 

přípravě, medovině a dobrém obědě jsme začali se čtením cca ve 12:30 hodin z kazatelny. Na 

začátku temného Máje se opravdu venku zatáhlo, ochladilo a  zvedl se vítr. Po ohlášení čtení u 

hlavní scény jsme slyšeli, že už jdou diváků „davy“, ale on to byl „jen“ David Růžička. Ona přece 

jen venku akorát začala romantická scéna v podání DS Žumbera. Ale přesto několik diváků a 

malujících dětí si přišlo Máj poslechnout. Byl jsem nahoře na kazatelně s děvčaty. Kluci četli dole 

sbor duchů a pak se přidali k nám nahoře. Čtení bylo součástí romantického víkendu s divadlem, 

řemesly, historickým tancem, šermem, čajovnou, dětskými hrami a májovými svatbami. Fotky: 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Machanasvihove_1.5.2010. (Plzeň, 3. 5. 2010) 
 

- 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. 

 

* 
SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* KDE KONČÍ SVĚT 2010. Ve středu 19. května 2010 se v Polanově síni Knihovny města Plzně 

sešlo na stovku dětí i dospělých. Přijely delegace nejen z plzeňských knihoven, ale i z Horažďovic, 

Horšovského Týna, Nýrska, Rokycan a ze Staňkova, aby společně zhodnotily už VII. ročník 

projektu Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět? - letos s podnázvem Jakou barvu má 

svět? Na „barevné“ otázky odpovídaly děti příběhy, básničkami a obrázky. Nejvíce čtenáři 

knihovny v Bolevci. Shodli se na tom, že svět má barvu většinou podle toho, jakou máme náladu. 

Klára má nejraději modrou a Josef bílou. Terezka Kozlerová ze 3. C napsala: „Když by svět měl 

jednu barvu, vypadal by jak nepovedená krupicová kaše. S nepovedenou kaší sice hlad zaženeš, ale 

moc si nepochutnáš.“  Podle Michala Morgensterna „stříbrná a zlatá vyjadřuje hodně peněz a 

růžová hodně velkou lásku“. Ale podle Jana Chmúry ze sedmičky má svět barvu černou a: „Co 

nás čeká dál? Jen další nekonečná všudypřítomná SMRT!“ Než to přijde, přejeme růžovou náladu 

při čtení dalších ukázek… 

 

Zuzana Holubjaková (12 let), ZŠ Čechova 855, Rokycany, 7.D 

 

PROCHÁZKA ZIMNÍ KRAJINOU 
 

     Dovolte, abych se představil. Jsem Vánek. Zrovna se chystám na procházku, protože napadl 

čerstvý sníh, který vypadá jako šlehačka na dortu. Těším se, až si venku zahraji na honěnou 

s vločkami. Větve se určitě budou třást smíchy, když je polechtám a všechen sníh z nich spadne na 

čistě bílou peřinu. 

     Než půjdu ven, obléknu si raději šálu a čepici, abych sám sebe neofoukl. Pak by mi moje 

maminka Vichřice dala ten odporný sirup, který zapáchá jako stará paní houba Smrdutka, které 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Machanasvihove_1.5.2010
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jsem tuhle omylem shodil  pár větviček na hlavu. Venku je zima jako na Severním pólu, kde je teď 

právě můj tatínek Vítr na služební cestě. Jdu po mé oblíbené Mrakové cestě, ale nikoho, s kým 

bych si mohl hrát, nevidím. Sněhové vločky spí ve svých šedivých polštářích a sněhuláci si určitě 

hrají na návsi. Tam mi však maminka zakázala létat, aby děti z vesnice neměly rýmu. Bohužel 

jsem žádného kamaráda na hraní nepotkal, ale smutný nebudu.  

     Na zimní procházce je mnoho jiných úžasných věcí. Sníh je bílý  jako mléko pro kočku. Všude 

je ticho, jen tu a tam se v lese mihne nějaké zvířátko. Zimní krajina je nádherná a doufám, že si to 

myslíte také. 

 
 

Jakub Šindler (*1998), 1. ZŠ, Západní 18, Plzeň, 6. C 

 

NIC NENÍ JEDNOBAREVNÉ 
 

     Probudil jsem se. Další den. Vstal jsem z postele, nasnídal jsem se a oblékl si oblečení. Šel 

jsem ven. Všude samá fialová barva. Byl to rozkaz. Tedy to, že máme mít všude fialovou barvu. 

Prodávali se jen fialové časopisy a knihy. 

     Zašel jsem do mé kanceláře. Jsem architekt. Je to docela dobré povolání. Toho dne se hned po 

mém příchodu otevřely dveře. 

     „Je tu pan Micalse,“ ohlásila návštěvu sekretářka. Byl to jeden můj přítel, spisovatel, který psal 

odborné knihy. Právě tento muž vstoupil do mé pracovny. 

     „Něco ti musím říct…,“ sedl si vedle mne. „Víš, že fialová není jediná barva?“ 

     „Ostatní barvy jsou ale zakázané…“ 

     „Zakázané, zakázané… Nikdo nemůže zakázat barevnost!“ 

     „Jdi domů, Micalsi! Jsi jenom přepracovaný… Odpočiň si!“ 

     „Odpočiň si… Měj se dobře v tom svém jednobarevném světě,“ řekl prudce a odešel. 

     Osaměl jsem. Na událost jsem dál nemyslel. Vzpomněl jsem si na ni teprve tehdy, když se mi 

dostalo do rukou večerní vydání Deníku. 

     „SPISOVATEL ODBORNÉ LITERATURY VE VĚZENÍ!“ 

     „OBLÉKL SI ŽLUTÉ TRIČKO!“ Svítily na mne fialové titulky. 

     Ten článek mě přiměl k činu. Došlo mi, že existují krásné barvy, které si už většina lidí ani 

nepamatuje. Celou noc jsem seděl v kanceláři a navrhoval dům. Krásně barevný dům. Nejhezčí 

dům, co jsem kdy navrhl. Ráno jsem projekt nechal ukázat dělníkům. Jejich vedoucí mne oslovil. 

     „Pane architekt, když vono je to takový… Nó, chtěl jsem říct, že to nepostavíme. Nemůžeme to 

postavit…“ Rozpačitě přešlápl a snažil se mi nedívat do očí. 

     Tak jsem musel dům naprojektovat znovu bez barev. Fialově. Měsíc trvalo, než byl dům 

postaven. Tím musím poděkovat dělníkům, kteří dům stavěli. V noci po jeho dostavění jsem dům 

sám pomaloval barvami. Ráno z toho byl velký povyk. Lidé najednou zjistili, že neexistuje jenom 

fialová barva. Vzbouřili se, udělali revoluci, osvobodili vězně a začali si oblékat věci všech 

možných barev. 

     No a tak to vlastně skončilo. Náš svět je dnes krásný… Je barevný… 

 
 
 

Lucie Duspivová (*1995), 1. ZŠ, Západní 18, Plzeň, 9. D 

 

JAKOU BARVU MÁ SVĚT 
 
     Seděla jsem na kraji srázu a sledovala malou vesničku pode mnou. Bylo to zvláštní. Věděla 
jsem, že je brzy, ale nebyla jsem zvyklá na takový klid. Všichni zatím spali. Teprve vycházelo 
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slunce, kolem něhož se utvořila duha. Asi k tomu pomohl drobný opar, jak se vypařovaly zbytky 
rosy. 
     Seděla jsem na měkké trávě a sledovala tu záři. Tráva voněla jarem. Jaro mám ráda. Všechny 
květy se probouzí a všude je cítit rozpálený asfalt. Zadívala jsem se do duhového prstence. Duha 
byla překrásná. Neměla pouze sedm barev. Ne. Byly tam všechny barvy světa. Všechny odstíny. 
Byla tam rudá. Rudá jako růž na rtech, jež vyřkla ta žhavá slova lásky: Miluji tě. Kontrastuje s ní 
modrá. Tak chladná jako zimní nebe. Jako led a mráz. Jako prázdnota v srdci, když není nikdo, 
jenž by vás vzal do náručí. I bílá. Barva, jež simuluje nebe, ráj a klid. Závěje sněhu, co se jako 
peřina válí na lukách. Bílá jako stěna nového domova, jako bílý čistý papír. Jako nový začátek. 
     Barvy světa. Kolik barev má svět? A kolik odstínů? Jak nás barvy ovlivňují a co pro nás 
znamenají? 
     Vstaňte ráno za svítání. Rozhlédněte se po sluncem zalité krajině. V ten okamžik se musíte 
zhluboka nadechnout a pousmát. Co teprv v jasné noci, kdy jediným světlem jsou paprsky měsíce, 
jež vám lechtivě dopadají na tvář. Měsíc jako král, měsíc jako pouliční lampa, která se snaží 
odhalit tajemství uschované v černočerné tmě. 
     Barvy světa nepopíšeš. Všechny ne. Představte si kabaret. Pln mužů toužících po ženách. Pln 
žen, jež se nechávají prodávat. Kabaret pln hudby a barev. Rudé svůdné a rozpálené šaty, ty co 
zakrývají jen malou část těla. Mezi kusy látky prosvěcuje narůžovělá kůže. Dívka jako růže, 
oblečena a zároveň nahá. Reflektory žhnou vzrušením. V kuželu světla poletují částečky prachu. 
Snědá tvář muže s klarinetem. Černé korzety. Černá tma, když všichni lidé odejdou. Černá je to, 
co se skrývá pod povrchem. To, co každý ukrýváme v sobě ve skrytu duše. Největší obavy a 
strach. Černá je osmá barva duhy. Prší! 
     Rychle jsem se rozběhla po srázu směrem k našemu domu. Nevím, jestli jsem si příliš pomohla 
tím úprkem. Akorát jsem na sebe naházela bahno. Po obličeji mi stékala jedna kapka za druhou. 
Bylo mi chladno. Svět jako by zmodral. 
     Doma jsem se převlékla do suchého oblečení a sedla si k rozžhavenému krbu. Bylo mi 
teploučko a tak nějak útulno. Můj děda seděl v houpacím křesle a bafal z dýmky, která k němu už 
bezprostředně patří.  U stolku seděl můj malý bráška a kreslil pastelkami po papíře. Dědeček se na 
něj nevěřícně zadíval, nasadil si brýle a mlčky si prohlížel výtvor pětiletého Picassa. Jejich 
pohledy se střetly. „Vysvětli mi, jak to, že tvá kočka je modrá, pes zelený a myš červená? To tě 
doma nenaučili, jak vypadají zvířata?“ brblal si pod vousy děda. 
     „Má kočka může být modrá. Proč ne?“ odvážně odporoval bráška. Zhluboka se nadechl a 
pokračoval: „Má kočka je modrá, protože si chtěla počíhat na myš. Nešťastnou náhodou zavadila o 
kbelík modré barvy, ten se na ni rozlil a teď je modrá. Můj pes se nešťastně honil celý den za 
ocasem dokola a dokola a teď je mu zle. Proto je zelený. Má myš jde vyznat lásku myší slečně, a 
tak studem celá zčervenala.“ Malému zářila očka vítězstvím. Můj děda se také jemně pousmál, ale 
ne mnoho, aby neztratil tvář tvrdého chlapa, a podal bratříčkovi nový papír. „Teď namaluj mne.“ 
A znovu si spokojeně sedl do křesla s dýmkou a sledoval déšť. Už ani nevím, jak nakonec jeho 
portrét dopadl, ale myslím, že jsme se mu všichni tři společně zasmáli. 
     Ačkoliv je to zvláštní, můj bráška mě něco naučil. Šachovnice světa není jen černá a bílá. 

Zrovna tak jako duha nemá jen sedm barev. A vždycky má člověk volbu udělat si věci po svém. 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* Ve čtvrtek 3. června 2010 v 18:00 hodin jste zváni na dvorek Galerie města Plzně (Nám. 
Republiky 40) na prezentaci 10. svazku edice Imago et verbum – Václav Malina: Druhý dech. 
Autorské čtení Václav Malina (v předvečer svých šedesátin), hudba a zpěv Anna Malinová a Jan 
Heinl. 
 
* V úterý 8. června 2010 v 17:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o.s. 
(tel.: 378 606 505, 720 302 222, e-mail: hifiklub.klatovy@seznam.cz, www.hifiklub.uhlava.cz) za 
podpory Města Klatov zve do knihovny v Chudenicích na večer s názvem Chopin. Zkratku 
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romantického příběhu v životě slavného polského hudebního skladatele s francouzskou 
spisovatelkou Georgie Sandovou k 200. výročí narození Fryderyka Chopina připravili a uvádějí 
Eva a Jan Kosovi. 

 
* Ve středu 9. června 2010 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně, Kruh přátel knižní kultury 
a Středisko západočeských spisovatelů zvou do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) na 

večer s názvem Lásky, poezie a prózy čas. Hlasy západočeských spisovatelů zvou ku lásce 
k Máchovi, místu a (nejen) místní literatuře. Literární večer inspirovaný K. H. Máchou, jehož hlas 
už slyšet nemůžeme, spojený s křtem CD s nahrávkou hlasů regionálních autorů. Uvádí Jiří Hlobil 

 
* Ve středu 9. června 2010 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 
2) na československý hudebně poetický večer VOICE OF UNDERGROUND. 

 
* Ve čtvrtek 10. června 2010 v 16:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP (B. 
Smetany 13) zve do čítárny dětského oddělení na pořad s názvem Knihofon – veřejné čtení do 
mikrofonu s dětmi a pro děti. Vstup volný.    

 
* Ve čtvrtek 10. června 2010 ve 20:00 hodin jste zváni do Nebeské čajovny na dvorku (Plzeň, 
Sady Pětatřicátníků 29) na Večer španělské hudby a poezie – Manuel Barruecco a Enrique 
Granados. Připravil a uvádí Tomáš Hudec. 

 
* V pondělí 14. června 2010 v 16:00 hodin jste zváni do přednáškového sálu Západočeského 
muzea v Plzni (Kopeckého sady 2) na křest nové knihy Jitky Prokšové Cestou ven se neohlížej. 
Hosty šéfredaktor nakladatelství NAVA Viktor Steinbach a spisovatel Václav Gruber. Průvodní 
slovo Jiří Hlobil, hudební doprovod Zdeněk Martínek. 

 
* V úterý 15. června 2010 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na premiéru hry souboru AMCETH s názvem Past na milence. Komedie o milostných peripetiích 
podivného trojúhelníku aneb jak může dopadnout nevěrný manžel. Hrají: Lucie Chlustinová, Pavla 
Škubalová, Zdeněk Čermák, Roman Gerhát. Režie: Jiří Č.Ulrich a Jindřich Kout. 

 
* Ve středu 16. června 2010 v 19:00 hodin jste zváni do Galerie U sv. Anny (Plzeň, Bezručova 
18) na pořad s názvem „Živote, pohrdám tebou…Ona ho ráda nemá, on ji šíleně…“  Večer poezie 
Markéty Irové a Marka Velebného. Režie, přednes a hudební doprovod František Zatloukal.  

 
* Ve čtvrtek 17. června 2010 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy 
sady 9) na pořad souboru SOFRANZA s názvem Hele, pojďme do divadla. Repríza povídkového 
představení příběhů nejen o lásce a životě s hereckými forbínami v režii Františka Zatloukala. 
V příbězích o manželství, setkání se starou láskou, cestě za kulturou, oslavě výročí, svádění nebo 
nevěře, při kterém se můžete zasmát, pobavit nebo poučit, uvidíte např. Markétu Irovou, Michala 
Pelešku, Marka Velebného a další.  

 
* V pátek 18. června 2010 v 19:30 hodin Vás Divadlo bez zákulisí Sokolov zve do Kulturní 
kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na scénické čtení dramatizace novely Josefa Škvoreckého 
Legenda Emöke v dramatizaci Miloše Horanského a  Adély Kroupové. Režie: František Faust, 
dramaturgie: Josef Beran (vzdálený člen Ason-klubu a držitel prvního Literárního deštníku Plže), 
zvuk a technika: Pavel Čermák, hrají: Lucie Rozsypalová (Emöke), Josef Beran (Josef), František 
Faust (učitel), Milan Martinec (kulturní referent). Vstupné 50,- Kč.  

 
* Ve čtvrtek 24. června 2010 v 18:00 hodin jste zváni na dvorek Galerie města Plzně (Nám. 
Republiky 40) na prezentaci 11. svazku edice Imago et verbum - knihy povídek Miroslava Valiny 
Ukrutně blízká setkání s ilustracemi Ladislava Sýkory. Čtení Jindřich Kout, hudba a zpěv Sedm 
nedostatečných. 
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* CENA BOHUMILA POLANA 2010. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni pod 

záštitou primátora města Plzně vyhlašuje X. ročník literární soutěže o Cenu Bohumila Polana. 

Výroční literární cena je udělována jednou ročně za významné dílo spjaté se západními Čechami 

tematicky nebo osobou tvůrce a je dotována finanční prémií. Lze přihlásit knihy poezie a prózy 

vydané v roce 2009 v řádném nakladatelství (nikoliv tedy soukromá vydání či rukopisy). Soutěž 

se netýká literatury faktu či vědecké literatury. Návrhy může podávat kdokoli – sami autoři, 

autorská sdružení, nakladatelství či kulturní instituce. Knihy je možné do soutěže přihlásit pouze 

na formuláři, který je ke stažení na internetových stránkách SZS, www.szsplzen.cz. Uzávěrka je 

30. června 2010. Knihy min. ve třech exemplářích posílejte na adresu: Středisko západočeských 

spisovatelů, Americká 29, 301 00 Plzeň, e-mail: szs@email.cz. Zaslané výtisky se nevracejí. O 

vítězi rozhodne odborná porota složená ze zástupců Obce spisovatelů, PEN klubu, Střediska 

západočeských spisovatelů a literárních kritiků. V případě, že v regionu vznikne několik děl, která 

si zaslouží ocenění, je možno cenu rozdělit více autorům. Naopak, jestliže nebudou k dispozici díla 

odpovídající kvality, může porota doporučit cenu neudělit. Porota může vybraným dílům vyslovit 

čestné uznání. Cenu nelze udělit autorovi, který ji již získal v některém z předchozích ročníků. 

Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v souvislosti se Dnem poezie 19. listopadu 2010. 

 

* TRUTNOVSKÝ DRAK 2010. Trutnovský literární klub vyhlašuje VI. ročník literární soutěže 

Trutnovský drak. Cílem je prostřednictvím autorské tvorby aktivovat zájem o svět literatury. 

Soutěž je určena mladým autorům a bude hodnocena ve dvou věkových kategoriích: 15 – 18 let, 

19 – 30 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikovaný text poezie (max. 5 básní), prózy či 

dramatu (max. 5 strojopisných stran A4) na volné téma. Zvláště budou oceněny nejlepší 

příspěvky s tématem či motivem Trutnova, jeho symbolů nebo výročí – letošní rok je totiž rokem 

750. výročí založení města. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, na samostatnou stránku až 

na úplný závěr svého příspěvku uveďte název díla, jméno a příjmení autora, datum narození, 

adresu bydliště, telefon, školu a třídu či zaměstnání. Uzávěrka je 31. srpna 2010. Adresa: 

tudrak.tlk@seznam.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s autorským čtením ukázek 

oceněných prací se uskuteční v pátek 22. 10. 2010 v 17:00 hodin v Koncertní síni Bohuslava 

Martinů v Trutnově. Nejlepší práce jednotlivých kategorií v rámci vymezených literárních druhů 

budou odměněny částkou 500,- až 700,- Kč, nejtalentovanější počin roku pak Cenou Jaroslava 

Hofmana, a budou publikovány v místním tisku. 

 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ KLEMENTA BOCHOŘÁNKA 2010. Společnost přátel mladé poezie 

vyhlašuje IV. ročník soutěže o nejlepší báseň mladé poezie. Soutěž je určena autorům narozeným 

v roce 1984 a později. Vybrané básně budou publikovány ve sborníku bibliofilského charakteru. 

Uzávěrka je 31. srpna 2010. Adresa: Společnost přátel mladé poezie, Nálepkova 3, 637 00 Brno, 

e-mail: spmp@email.cz, www.spmp.cz. V příloze uveďte jméno a příjmení, datum narození, 

úplnou adresu bydliště, případně telefon a e-mail. Texty bude hodnotit odborná porota ve složení: 

Jiří Červenka (básník), Ivo Krobot (režisér) a Ivan Němec (dramaturg). 

 

* CENA KONSTANTINA TREPLEVA 2011. Brněnské divadlo Husa na provázku vypisuje 

novou soutěž původních dramatických textů Cena Konstantina Trepleva: „Nové formy! Nové 

formy potřebujeme!!!“, pojmenovanou po hrdinovi slavné hry Antona Pavloviče Čechova Racek, 

jemuž dramatik připsal nelehký osud mladého ambiciózního autora. Pět nejlepších textů divadlo 

plánuje zinscenovat ve formě scénických črt a uvést od dubna do května 2011 v týdenních 

intervalech. O nastudování se podělí známí režiséři, např. Jan Antonín Pitínský, Jan Mikulášek, 

Petr Forman, Ján Mikuš či umělecký šéf Husy na provázku Vladimír Morávek. Texty následně 

vyjdou ve sborníku v nakladatelství Větrné mlýny. Lze zaslat původní, do vyhlášení výsledků 

../../../../Documents%20and%20Settings/slesingerova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK31/www.szsplzen.cz
mailto:tudrak.tlk@seznam.cz
mailto:spmp@email.cz
http://www.spmp.cz/
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dosud nikde nepublikované a neinscenované texty v českém či slovenském jazyce. Text nemůže 

být dramatizací. Zásilka musí obsahovat 1 tištěnou a 1 elektronickou verzi hry na CD. Soutěž je 

anonymní, práce nepodepisujte, přiložte zalepenou obálku se jménem autora a kontaktními údaji 

(adresa, telefon, e-mail). Uzávěrka je 31. prosince 2010. Adresa: Divadlo Husa na provázku, 

Zelný trh 9, 602 00. Brno, http://www.provazek.cz. Vyhlášení výsledků se uskuteční v rámci 

„poněkud výstředního večera s písněmi“ v dubnu 2011. 

 

* 
DNY POEZIE 

* DEN POEZIE 2010. 
  
     Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ: Vážení příznivci poezie, 

     dovolte, abychom Vás touto cestou pozvali k účasti na 12. ročníku festivalu Den poezie. Koná 

se od 8. do 22. listopadu 2010 po celé naší republice. Letošní téma: Nekonečný kraj.   Letos by 

K. H. Mácha oslavil 200 let od narození, takže Den poezie 2010 je součástí celonárodního Roku K. 

H. Máchy 2010, nad kterým převzali mj. záštitu prezident republiky a primátor Prahy (více o 

programu celostátních oslav na www.macha-2010.cz). Pokud se rozhodnete připojit k letošnímu 

Dnu poezie, zašlete nám prosím nejpozději do 1. září t. r. tento vyplněný formulář:  

     Den konání  (kdykoli od 8. do 22. listopadu), čas konání, místo konání, zevrubný popis 

programu, adresa a název či jméno pořadatele, další nápady, zejména co se týče propagace 

festivalu, a to i ve Vašem okolí. 

     Za pořádající Společnost poezie se těší a dotazy rádi zodpoví: Bernie Higgins (tel.: 

723 241 348), Zora Šimůnková (604 410 915), Josef Straka (776 491 155) a Martin Zborník 

(773 149 693), e-mail: denpoezie@basnici.cz, www.denpoezie.cz. (Praha, 10. 5. 2010) 
 

- Z. Š. (*1965) je básnířka, prozaička a organizátorka literárního života, žije v Praze a pracuje jako knihovnice 

v Knihovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
* MAREK VELEBNÝ: Jozef Banáš – Zóna nadšení: 

     Dostala se mi v knihovně mezi novinkami do ruky „Zóna nadšení“ od Jozefa Baláše. Už 

z anotace jsem měl pocit, že mne to zaujme, a opravdu jsem knihu přečetl během pár dnů a 

doslova jsem se na ni těšil. Kniha mapuje v prolínajících se příbězích hlavních postav - Slováka, 

Ukrajinky a západního Němce - politickou i lidskou situaci obyčejných lidí od doby krátce před 

srpnovou invazí sovětských vojsk do Československa až do současnosti. Osudy hlavních hrdinů 

jsou zamíchány mocipány jako karty, aby se všichni nakonec shodou náhod po letech strávených 

pod tlakem komunistických režimů opět setkali. Láska, přátelství jsou zde v kontrastu 

s psychologickým nátlakem státní tajné bezpečnosti. Mladší čtenáři možná už tuto dobu nebudou 

moc chápat, ale ostatní si připomenou dobu shánění toaletního papíru, ovoce nebo čehokoli 

jiného, dobu mávátek a průvodů. Je zde vykreslena díky hlavnímu hrdinovi, který je diplomatem, i 

doba v bývalé NDR před pádem Berlínské zdi. Do Východního Berlína jsem rád jezdíval, vozil se 

S-bahnem, ale těsně před sjednocením Německa se mi podařilo navštívit tehdy Západní Berlín přes 

slavný přechod Checkpoint Charlie. Díky této knize jsem si mohl opět připomenout známé 

skutečnosti ohledně jednání A. Dubčeka v Moskvě, sovětskou intervenci v Afghánistánu, další 

vnitropolitické události i hlavní body mezinárodní politiky, jako rychlé střídání přestárlých vůdců 

Sovětského Svazu před nástupem M. Gorbačova, za dobu do sametové revoluce, ale i politické 

čachry, rozkrádání při privatizaci, nitky tajných služeb nejen v Čechách, ale i na Slovensku, 

Ukrajině a v bývalé NDR. (Plzeň, 21. 5. 2010). 

http://www.provazek.cz/
http://www.macha-2010.cz/
mailto:denpoezie@basnici.cz
http://www.denpoezie.cz/
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* VIKTOR PODLIPSKÝ: Co to je šrámek? 

     Tak jsem z čiré mladické samolibosti googloval svoje jméno a vidím, že si o mě v Listech Ason-

Klubu (4/2010) otírá opocená ústa jakýsi Šrámek, který o sobě referuje jako o velkém čtenáři. 

Whatta man, dál už bych ani číst nemusel! Dále pak vyčpělým jazykem vypráví cosi, že „za šumění 

moře pod azurovým nebem, tichého bzučení odjíždějících lodí a ve vůni červánků v tlukotu cikád ... 

přišel na chuť Plži“. A tomu já tleskám, protože je super, když si autor umí udělat ze sebe srandu a 

tak trochu i zaparodovat tenhle miliónkrát vojetej diskurz. Abych tedy byl „vskutku hoden“ 

odpovědíti autoru tomuto, spravím já Vám raděj ještě odznovu mého článku začátek, aby taktéže 

pasoval k této vskutku hodnotné literární smršti. Inu, seděl jsem jednou v tichém pokoji a pod okny 

cikády řvaly a na stěně spatřil jsem ego svoje jakési rozlezlé, velké. Sešel jsem schod a popatřil na 

svoji dětskou tvář. Tam vedle akné též nějaký šrámek, za bzučení moře čurvánků a šumění 

odjíždějících much, rozlézal se, hnisal, zlolajně bujel mi pod strdím, jež mi teklo po bradě, na listy 

Plaček pro Finnegana mi kanul, tlukotem mého rozrušeného srdce stloukal se v máslo na hlavě. 

Aj, krušné to časy. Pak pohleděl jsem dál a zjistil, že tento cápek pokračuje, řka: „Takovému 

šnečkovi bych s chutí nejen přišlápl hlavičku, ale ještě i rozšlapal krunýřek, tak a teď jsme si kvit, 

mrzáčku, a proč lezeš tak pomalu?“ WTF? Je tento muž skutečně takový patetik? Nebo to jen 

hraje? Fakticky takový žije na planetě, na naší matičce Zemi? Pro začátek bych čistě fakticky 

nadnesl, že Listy Ason-klubu skutečně byly a snad ještě jsou míněny jako platforma pro mladé a 

nezavedené autory a můj tehdejší komentář možná trochu agresivně, avšak fakticky pravdivě 

glosoval přítomnost pravěkých autorů, kteří nesplňují ani jednu nutnou podmínku - být mladý, být 

nezavedený. Pravda je, že bych se neotřel o nikoho, o kom bych si jen na vteřinu pomyslel, že 

napsal alespoň jednu kvalitní větu. Měl jsem a mám rád listy Ason-klubu - pro to, co dělají - a 

jejich velitelku, paní Šlesingerovou - pro to co dělá - protože je to potřeba. Talent pana Ulricha, 

nezávisle na jeho věku - budu-li protentokrát diplomat - je přinejmenším sporný. Ale nechme toho. 

     Kritizoval jsem tehdy, jak píše, ne jeho jako člověka. Od tebe jsem, Stando, nenašel ani čárku, 

jsi asi jen tlučhuba dajaký. Velký čtenář, hmmm. Za ty tvoje žvásty bych tě nejradši ubil Románem 

pro ženy. A i když nejsem nějakej tůten Milan Šedivý fanboy, protentokrát respekt! 

     Ach jo, to byl samej Ulrich, teď samej Šrámek... to jsou opravdu Listy Ason-klubu fórum pro 

tyhlety stárnoucí grafomany? A co to jen ten Šalda? Asi takle, pane Šrámek: Vždycky se najde 

nějakej otravnej mimoň, ale mě si do úst neber. Muck! Viktor Podlipský (Plzeň, 1. 6. 2010)  
 

- V.P. (*1980) píše básně a prózu (anebo lépe: psal?), žije v Plzni, je autorem malé knížky veršů Erytropoezie (Plzeň: 

Ason-klub 2002). 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 22. 6. 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/

