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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Jak je krásné v životě vzpomínat! Ovšem musí být na co. 
 

(Jan Werich) 
 

* 
BYLO NEBYLO 

 
     To si pište, že je na co vzpomínat! Dvacáté výročí založení Ason-klubu by si už 
zasloužilo trochu pozornosti, pořádný bengál… Proto jsme aspoň do názvu slavnostního 
večera v pátek 18. března 2011 zvolili začátek bengálského přísloví: „Ke psaní musí být tři 
věci…“ Jenomže které tři věci to jsou? A co kdo potřebuje? Například staří Mayové 
potřebovali k psaní upravenou kůru stromů a psali na ni štětečky. Podle některých teoretiků 
potřebujete k psaní talent a podle jiných disciplínu. Virginia Woolfová při psaní textů prý vždy 
stála (a taktéž Balzac a Hemingway). Agáta Christie potřebovala písařku, neboť po celý život 
trpěla dysgrafií. Jack London vypil litr whisky denně, Jean-Paul Sartre vykouřil denně dva balíčky 
cigaret a několik dýmek nacpaných tabákem. Johann Wolfgang von Goethe (podle jiných pramenů 
to byl Schiller) prý zase potřeboval pro inspiraci vůni shnilých jablek, která si schovával v šuplíku 
psacího stolu. Klasik fracouského baroka Paul Scarron, stižený tuberkulózou páteře, psal s hlavou 
mezi koleny. A Josef Škvorecký se přiznal: „Při psaní potřebuji být doma, ať je to kdekoliv.“  
     Také od asonklubích autorů jsme toho večera vynutili přiznání… 
 
     Tamara Kopřivová při psaní potřebuje chodit a potřebuje nepohodlí. Roman Kníže si vymínil 
bengálskou noc, bengálský oheň a bengálského básníka, nejlépe Thákura. Radka Ketnerová 
potřebuje mít vlastní notebook. Daniel Mikeš nápad, klid a stres. Irena Velichová srdce, hlavu a 
ruce. Jan Vavřička zas svižnou hudbu (ne s českým textem), čtenáře a jejich zpětnou vazbu. 
Marek Velebný potřebuje mít múzu, která inspiruje, noc beze spánku a silný podnět – nejradši 
pořad prózy či poezie. Dagmar Hermannová upřednostňuje stres (pořád a pořád) a nedostatek 
času. Zatímco Virginia Woolfová při psaní potřebovala stát, Milan Šedivý prý taky potřebuje stát 
– kdo by se o něj po sociální stránce jinak staral? Jiřího Č. Ulricha motivuje duševní trauma, tělo 
bez bolesti a byt mez manželky (aby nebyla doma a aby nerozčilovala). Milena Písačková si žádá 
osvícení (inspiraci) a čas a čas a čas a notebook. Ivo Fencl potřebuje milovat někoho, kdo ho 
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absolutně odmítá, a nespáchat přitom sebevraždu. Lucie Koutná nakonec poprosila o talent jako 
dar, o myšlenku, která člověka napadne, a o hlavu bez bolesti….   
 
     Doopravdy však: „Ke psaní musí být tři věci: pero, inkoust a rozum.“ V Bengálsku… Ale co 
s tím u nás, kde: „Výkon mozku se neměří v koních, ale v koninách.“ (Miroslav Huptych) - ? 
 
     Od MILANA ČECHURY: A tady jedno (snad) humorné přání: 
  

     Pamatuj na dobré mravy 
     až budeš narozky slavit 
     nehrň to do sebe rychle 
     povídky, básničky, bichle 
     vždyť je ti teprve dvacet 
     ať zítra nemusíš zvracet.                              (Plzeň, 18. 3. 2011) 
 

- M. Č. (*1949) píše básně i prózu, žije v Plzni a zde také pracoval jako prodavač dřeva. 
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: 20 let Ason-klubu. Ten večer začal s malým zpožděním. Na 
poslední chvíli jsem zjistil, že mám ve foťáku nefunkční baterky, tak jsem je ještě naštěstí stihl 
koupit u Růžičky neboli u Rossmanna. Helena Š. začala obligátně ze široka mluvit k tématu 
večera: „Ke psaní musí být tři věci…“ o tom, co který spisovatel potřeboval -  zda sedět nebo stát. 
Pak Radka Prokopová pomocí úryvků z tvorby přítomných postupně během večera vyvolávala. 
Každý dostal 5 minut. První byla Tamara, od které jsme se dozvěděli, pro jaké zvířecí miláčky 
píše. Radka Ketnerová vybrala smutné téma z nemocničního prostředí. Daniel Mikeš jako vždy 
nezklamal, „skorobásně“ slavily úspěch. Irena z pohledu studentky produkce se zálibou 
v minimalistce, aby nenudila diváky, zvolila krátký poetický vstup. Jan Vavřička chvilku listoval, 
ale pak nás doslova strhnul ukázkou ze své knihy „Vostrá pohoda“.  Brilantním marketingovým 
tahem ukončil čtení těsně před pointou, abychom si pikantní příběh přečetli až ve jmenované 
publikaci, jichž několik výtisků nám po skončení večera rozdal. Třikrát sláva! Ačkoli nejsem úplný 
fanda sci-fi, už se těším. To paní Dagmar H. (možná záhadná Ofélie?) četla reakci k pár let staré 
výměně názorů s Jirkou Ulrichem na shakespearovské téma na stránkách Listů. Četla a otáčela 
další a další stránky a skoro se zdálo, že se listy v jejích rukách samy tisknou, že neubývají, ale 
naopak přibývají. Prý si doma stopovala, že se vejde do šesti minut, ale asi doma měří čas v jiných 
fyzikálních hodnotách. Možná použila druhou mocninu nebo se rozhodla použít nevyužitý time 
předřečníků. Tak dostala černý puntík za překročení limitu. Milan Šedivý byl naopak 
profesionálně stručný. Jirka Č. Ulrich navázal na shakespearovskou vlnu detektivním příběhem na 
15 vět. Milena byla nezvykle tichá - po tom návratu z Keni? Ivo Fencl překvapil, i když kdo ho zná 
a obdivuje jeho styl geniálního mystifikátora, univerzálního znalce planety, se nediví. Jeho entrée  
a brilantní produkce povídky Myška, nás všechny tak vzala, že jsme postupně jeden po druhém 
pukali smíchy jako popcorn v mikrovlnce. Třikrát hurá! Následovala jemná duše Lucka, která 
trpělivě skoro tři roky čekala na vydání své malé knížky „Život je divadlo“. Pak už zazněla 
poslední písnička od Milana Benedikta Karpíška, který nás se synem Tomášem během večera mezi 
mluveným slovem nabíjel pro změnu hudební energií. Následoval obvyklý a zasloužený pultík plný 
chlebíčků, koláčků, křupek, tyčinek a vína pod bedlivým dohledem pana Polana z fotografií a 
plastiky nad tácy s dobrotami. Vyfasoval jsem úkol otvírače (ne ochutnavače) vína. Ochutnával 
jsem taky. Samozřejmě i fotil. Někdo i diskutoval tak horlivě, že si zapomněl něčeho zobnout. 
Vladimír G. ještě zapózoval s múzami a cca ve 22:30 hod. naše úklidové komando (pobočka 
motostřelecké divize majora Ticháčka – Š + G) přivedlo foyer Polanovy síně do původního stavu 
před nájezdem kobylek.  
     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/oslava20let_Asonklubu18.3.2011. (Plzeň, 19. 3. 2011) 
 

- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije 
v Plzni, externě spolupracuje s regionálními deníky. Je vedoucím neprofesionálního divadelního souboru 

SOFRANZA. V současné době je zaměstnán jako dokumentátor v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.  
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 Od RADKY PROKOPOVÉ: Dopis těm, co tam byli  (a vystoupili): 
 

Tamaro Kopřivová  
konečně se známe 
a já už vím, kde je Camarque 
Radko Ketnerová 
máme stejně staré syny 
ale Ty máš víc diplomů než já 
a ještě zarámované na stěnách  
Danieli Mikeši 
jsi snad jediný muž na světě 
kterému i opravdová nepřítelkyně vulgarismů  
vše odpustí 
to prostě jinak nejde 
(a budu pozdravovat ségru…) 
Ireno Velichová 
Tvé dvě básně jsem sloučila do jedné 
a ty se za to na mne nezlobíš 
díky   
Jane Vavřičko 
bylo mi vážně potěšením 
chyběl jste nám na Kratochvílích 
!!! 
Marku Velebný 
Tvá vystoupení jsou čím dál lepší 
akorát si příště lépe připrav tu  
veselou historku z natáčení… 
tedy… tu nejlepší akci Asonu  
(Nejen že jsme stejný ročník, ale taky máme oba 
červené tváře při požívání vína, tak doufám,  
že to někdy klapne a budeme se červenat spolu!!!) 
Dagmar Hermannová 
Vy tedy umíte překvapit 
nejen Jiřího Č. Ulricha 
Jirko Č. Ulrichu 
taky chci jednou zkusit 
napsat 15 vět trvajících 5 minut 
nebo 5 minut trvajících 15 vět 
nebo jakoukoliv jinou matematickou záludnost 
Milane Šedivý 
jak to děláš, že se dokážeš za všech okolností odlišit? 
Tvá jedna báseň byla opravdu jedna  
…ne jako u Ireny 
Mileno Písačková 
chtěla jsem Tě uvést čtením Tvé básně 
četla by se mi krásně 
a zrovna Tvou báseň jsem nechala doma  
jsem roztržitá… 
zatímco Ty máš copánky na hlavě a v hlavě celý svět 

Ivo Fencle 
četl jsi tedy za Honzu Sojku,  
který byl již vzdálen 
ještě že to neví 
a za Tebe jsem četla chvíli já 
jak jsme prý byli předem domluveni 
v pohodě, to nevadí 
krabička od zápalek byla předmětem 
doličným 
a všichni potřebujem někoho milovat, 
aspoň radiátor 
a pak nám to psaní půjde jedna báseň 
a co z toho plyne, se čtenář prostě 
NEDOZVÍ, 
a to je ten fór  
Lucko Koutná 
bylas hrozně vysoká 
předtím i potom 
„Život je divadlo“ 
(a my herci) 
Heleno Šlesingerová 
jestli mě chceš mít jako moderátorku  
na 30 letech Ason-klubu 
Ty sama mi tam přineseš k přečtení  
svou novou báseň  
protože Tvých nenapsaných básní je 
ŠKODA 
tak to konečně pochop 
My jsme si to víceméně už v Asonu 
odhlasovali 
(bez Tebe). 
 
* * * 
 

Jakube Fišere 
kdybys přišel 
přečetla bych Tvou Baletku 
tak koukej, ať příště nechybíš 
 
To se týká i ostatních 
Ne ovšem Máchy 
TEN TAM BYL 
  
( 0:10 hod, 19. 3. 2011, Losiná) 
 
P.S. ČAS, POČÍTAČ a víno…   
a  Vladimíre Gardavský, tykáme si  

 

- R.  P. (*1970) je básnířka, absolventka VŠ ekonomické v Praze, žije v Losiné a působí jako soukromá učitelka 
angličtiny. 

 
 

K asonklubímu výročí pokračování příště… 
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* AUTORSKÉ ČTENÍ JIŘÍHO VOSKY V JABLONI. 
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Jabloň na konci února: 
     Na večeru Plže jsem byl pozván Jiřím Voskou do Jabloně na večer poezie 24. února. Přivítalo 
mne trochu „pracovní“ prostředí Jabloně se štaflemi, kyblíky, bez plakátů a nástěnek. Místo 
poličky s časopisy a knihami byl stěnový závěs z produkce plzeňského sdružení Krystal, ale víc 
viz fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/prestavbajablone. Za bývalým barem jsem viděl Jarmilku 
(co provozovala různé čajovny), prý to přebírají, tak asi bude Jabloň nekuřácká (dobré pro mne) 
a zaměření provozovny snad bude kontinuálně pokračovat. Jako v dřívějšku jsem se hnal ke stolku 
na „jevišti“ Jabloně, kde se sedávalo při Ason-klubu, ale od protagonisty večera jsem byl 
upozorněn, že místo na pódiu patří jen jemu. Chtěl jsem si s autorem pohovořit, ale prý až po 
skončení večera. Moc diváků nepřišlo, ale na to jsem z podobných akcí zvyklý. Pozoroval jsem 
oblíbenou červenomodrou atmosféru pódia, nyní spíše víc modrou. Chvilku jsme čekali, zda bude 
víc diváků, několik jich přišlo a po 19:40 hod. na úvod Jiří Voska přečetl něco ze Shakespearových 
sonetů a také dvě básně Karla Šebk - z tisku vydaného Galerií U sv. Anny. Mezitím byla krátká 
přestávka. Autor pak četl z papírů ze své (trochu syrové) milostné poezie. Nakonec si Voska 
jadrněji posteskl nad mizivou účastí obecenstva a nad smyslem pokračování večera a vystoupení 
ukončil kolem 20. hodiny Možná jsem neměl úplně nejlepší náladu na poezii, ale čekal jsem lepší 
interpretaci a texty. Uvidíme, co dalšího Jabloň nabídne…  
     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/vecerpoeziejirihovosky_jablon24.2.11. (Plzeň, 25. 2. 2011) 
 

 
 
* LÁSKA PO KAPKÁCH JITKY PROKŠOVÉ. 
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: „Tak jsem asi žena“, Láska po kapkách aneb Proměna pánů 
spisovatelů v ženy? Středa 9. března, 17 hodin,  zaplněný sál ZČM. Křest knihy Jitky Prokšové 
„Láska po kapkách“. Přišel jsem na poslední chvíli a už jsem si neměl kam sednout. Nevadí, stejně 
většinou fotím. Jirka Hlobil uvedl podvečer slovy: „Kam až sahají Hujerovi?“ (resp. Prokšovi?) 
Asi by se zvedl celý sál, autorčina rodina zde měla tři zástupce a dále příznivce a fanklub nejen 
z Plzně, západu Čech, ale i z Prahy. Jirka četl s autorkou ukázky z knihy, zpovídal ji a pokládal 
paní Jitce divácké dotazy ze žlutého klobouku. Jitka Prokšová prozradila, že „Láska po kapkách“  
je její prvotina, ačkoli dříve vyšly „Zbytky iluzí“ a „Cestou zpět se neohlížej“ v nakladatelství 
Nava. Dotazy směřovaly i na osobní aktivity autorky, například na zálibu v lyžování. A zda osobně 
navštívila mnichovské pizzerie, o kterých píše. Jirka Hlobil prozradil, že nad knihou strávil dvě 
příjemné noci a při čtení pasáží o pizzerii ho přepadl velký hlad. Na dotaz, které období svého 
života považuje za nejšťastnější, paní Jitka odpověděla, že jsou to právě poslední léta. Psaní se 
věnuje spíše v podvečer a knihy podobného žánru příliš nečte. Je to dobře, či ne? Posouzení 
nechala na čtenářích. O hudební doprovod se postarali Zdeněk Martínek s Pavlem Masopustem, 
kteří zahráli něco z Plíhala a Nohavici. Ale umělecký i sluchový dojem byl kvůli špatnému 
ozvučení dost mizerný, raději jsem si ucpával uši. Ozvučení dělalo problém i paní Jitce, která 
mluvila do mikrofonu. Na dotaz, zda ji slyšíme, se nedalo kladně odpovědět. Milan Čechura, 
který byl oficiálním kmotrem, na poznámku paní Jitky, že kniha je spíš určena pro dámskou 
část čtenářstva, s typickým čechurovským humorem prohlásil: „Tak jsem asi žena.“ Ke knize, 
psaní i autorce promluvila při křtu Helenka Š., inspirována příručkou Pierra Bayarda „Jak mluvit 
o knihách, které jsme nečetli“. Mají ji pro zájemce v knihovně. Paní Jitka přidala na přání také 
svou novou sci-fi pohádku pro dospělé s názvem „Červená řeka“ o Zemi ve 22. století. 
V překvapivém zakončení se ukázalo, že hlavní hrdinové jsou potkani s implantovaným genem 
lidského myšlení. Červená řeka se víc zbarvila, pokud se v ní koupal někdo zamilovaný. S mírou 
zamilovanosti se červeň stupňovala, tj. takový velký lakmusový papírek. Jirka Hlobil zhodnotil 
nakonec literární plodnost autorky podle množství, četnosti a oblíbenosti jejich knih v poslední 
době jako zcela mimořádnou, v aktivitě psaní se s ní dokáže měřit snad jen Ivo Fencl, který se 
slavnostního večera neúčastnil, neboť asi psal… Podobně jako na minulém křtu nám čtenářům 
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paní Jitka ukázala dívku z obalu své knihy - byla přítomna v sále. Na konci večera jsem se raději 
uklidil hned ze dveří, neboť se okolo mne začal valit dav zájemců o autorčin podpis a já knihu 
zapomněl u rodičů. Přišel jsem také o občerstvení - měl jsem namířeno do Kačaby, kde jsme ještě 
večer hráli s divadlem pro klienty kavárny. Ale další podobná akce na sebe jistě nenechá dlouho 
čekat…  
     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/laskapokapkach_jitkaproksova9.3.11. (Plzeň, 10. 3. 2011) 

 
* 

SLÁVA HRDINŮM 
U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* VLNY MODRÉHO DELFÍNA 2011.  
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: V sobotu 19. března prý mělo sněžit, ale bylo krásně. V Azylu ve 
Veleslavínce se po 14.00 hodině konalo vyhlášení už pátého ročníku literární soutěže „Vlny 
modrého delfína“ Vláďi Babniče a sdružení Literární Vysočina. Tentokrát na novém místě (oproti 
dřívější hospůdce „Staré dobré časy“). Letos na téma „Chléb a hry“. Jirka Hlobil na začátku 
přečetl ukázky některých soutěžních prací (Bohumil Procházka aj.) Při vyhlašování pomáhala 
asistovat, tvořila diplomy, recitovala, tančila a zpívala básnířka Alena Vávrová a rozdávala 
(papírová) srdce do dlaně. Byl to asi zástup za Zorku Šimůnkovou, která nedorazila, neboť v pátek 
měla v Praze osmé výročí svého pořadu Večery přiměřených depresí. Rekapitulace: třetí místo 
bylo pro dvě – Miroslavu Čermákovou a Lucku Koutnou, druhé pro Martu Francovou a první 
místo dostal za svou trefnou kritiku společnosti Jakub Fišer. Jirka Hlobil dal prostor také Ivu 
Fenclovi a jeho povídce Myška. Po oficiální tečce ještě někteří využili azyl v Azylu cca do 17:30 
hod. Poslouchal jsem zábavné mystifikace Iva Fencla a pozoroval krásnou slečnu mezi ním a 
vítězem soutěže Jakubem Fišerem.  
     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/Vlnymodrehodelfina19.3.2011. (Plzeň, 20. 3. 2011)  
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 6. dubna 2011 v 18:00 hodin Vás Literárněvědná společnost a Kruh přátel knižní 
kultury  zvou do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na pořad s názvem Jiří Wolker - benefiční 
večer Bohumila Jiráska a Ludmily Bednářové. 
 
* Ve středu 6. dubna 2011 ve 20:00 hodin Vás Antidivadlo zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sady 9) na reprízu představení Bitevní vole. Pan Přebuz a jiné (ne)souvislosti – nový 
antidivadelní triptych černého a absurdního humoru. Vstupné 60,- Kč. 
 
* Ve středu 13. dubna 2011 v 16:00 hodin Vás Obec Slovákov v Plzni zve do Polanovy  síně 
KMP (B. Smetany 13) na pořad s názvem Najstaršie slovenské mýty. Uvádí Jaromír Slušný. 
 
* Ve středu 20. dubna 2011 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. Smetany 
13) na představení nové prózy Jana Sojky V srpnové žízni. S autorem a jeho hosty. 
 
* Ve středu 20. dubna 2011 v 19:00 hodin Vás soubor Sofranza zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sady 9) na reprízu představení komediálních povídek nejen o ženách, mužích a 
vztazích v režii Františka Zatloukala s názvem Hele, pojďme do divadla. V příbězích spojených 
forbínami - o cestě do divadla, o shledání s láskou ze školy nebo o výročí svatby s nevěrou - hrají: 
B. Formanová, M. Velebný, R. Gerhát, M. Herejk, T. Zatloukalová, K. Sladomelová, E. 
Jarošíková, F. Zatloukal, M. Peleška a J. Hrušková/ M. Irová.  
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* V úterý 26. dubna 2011 v 19:30 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 klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem V zákulisí 
Českého rozhlasu. Setkání s šéfredaktorem Týdeníku Rozhlas PhDr. Milanem Pokorným nad 
zajímavostmi z dějin českého rozhlasového vysílání, se vzpomínkou na legendárního zahraničního 
zpravodaje Karla Kyncla, i nad historií jednoho z nejstarších českých časopisů. - Ve dnech konání 
pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, 
Aktuální program opery, činohry a baletu Národního divadla v Praze, Zprávy Společnosti bratří 
Čapků, Plž, Generace, díla regionálních autorů aj. 
 
Ve čtvrtek 27. dubna 2011 v 19:00 hodin Vás soubor Amceth zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sady 9) na premiéru hry Lenky Lagronové Markýza. Psychodrama s nádechem hororu, 
psané poetickým jazykem, zobrazuje čekání ženy, chycené v pomyslné pasti. V režii Jiřího Č. 
Ulricha hraje Pavla Škubalová nebo Soňa Kratochvílová a Lukáš Macák. 
 
* V úterý 3. května 2011 ve 20:00 hodin Vás Antidivadlo zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sady 9) na reprízu představení Bitevní vole. Pan Přebuz a jiné (ne)souvislosti – nový 
antidivadelní triptych černého a absurdního humoru. Vstupné 60,- Kč. 
 
* V pátek 13. května 2011 v 19:00 hodin jste zváni do Divadélka Jonáš (Plzeň, Měšťanská 
beseda, Kopeckého sady 13) na křest prózy Jana Sojky V srpnové žízni.  
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* SOUTĚŽ FESTIVALU LITERÁRNÍ VYSOČINA 2011. Občanské sdružení Literární 
Vysočina  vyhlašuje  další  ročník  soutěže  festivalu  Literární  Vysočina.  Soutěž  je věkově 
a  tematicky  neomezená.  Lze  zaslat  poezii  a  prózu,  obojí o max. rozsahu 2 strany textu 
(ve standardním provedení bez grafických úprav, o velikosti písma 12). Každý příspěvek 
doplňte o jméno a příjmení autora, rok narození, poštovní adresu, e-mail, telefon i mobil. Práce 
se přijímají pouhý jeden měsíc: od 1. do 30. dubna 2011. Pouze v elektronické podobě je 
posílejte na e-mail: literarnisoutez@centrum.cz. Odesláním textu do soutěže dáváte zároveň 
souhlas s jeho použitím v rámci festivalových aktivit a propagace festivalu Literární Vysočina. 
(Ze soutěže jsou přirozeně vyloučeni členové poroty a organizátoři festivalu.) Texty bude 
hodnotit odborná porota, výsledky budou slavnostně oznámeny na festivalu Literární Vysočina 
ve dnech 15. – 17. 7. 2011, který se uskuteční v Havlíčkově Brodě v klubu Čechovka 
(chotěbořský KD Junior se totiž opravuje). V Čechovce je i ubytování – viz www.cechovka.cz. 
Bližší informace postupně naleznete na www.literarnivysocina.com a www.zora.bloguje.cz.  
 
* TA NAŠE BÁSNIČKA ČESKÁ 2011. Obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem 
vyhlašuje celostátní soutěž pro děti i dospělé Ta naše básnička česká. O co jde? V české literatuře 
pro děti a mládež se hledá báseň, jež se stane hymnou a kterou bude každým rokem zahájen 
celostátní Týden čtení dětem v České republice. Báseň bude poprvé čtena významnými osobnosti 
ze světa kultury a umění na slavnostní inauguraci 1. Mezinárodního týdne čtení dětem 1. 6. 2011 
v Českém Těšíně na symbolickém místě na řece Olši, která spojuje Český Těšín (CZ) a Cieszyn 
(PL). Pořadatelé prosí: Sáhněte do svých oblíbených dětských knížek a vyberte báseň, která je 
snadno zapamatovatelná, rytmická, vtipná a veselá a obsahuje min. 8 slok o cca 4 verších. Téma 
není ničím limitováno. Uzávěrka je 30. dubna 2011.Pošlete celý text.  Adresa: 
kontakt@ctemedetem.cz. Kromě svého tipu nezapomeňte uvést své jméno, adresu, e-mail, telefon a 
věk. Vítěz bude pozván na slavnostní inauguraci, kde mu bude některou ze zúčastněných osobností 
předán knižní poukaz v hodnotě 1.000,- Kč. Více na http://www.celeceskoctedetem.cz.  
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* MÁJ – MĚSÍC POEZIE 2011. Krajská vědecká knihovna v Liberci (Knihovna pro děti a 
mládež) vyhlašuje XIX. ročník soutěže Máj – měsíc poezie. Soutěž je určena dětem a mladým 
lidem a bude hodnocena ve věkových kategoriích: 6 – 9 let, 10 – 14 let, 15 – 18 let a 18 – 25 let. 
Lze zaslat 2 – 5 básní vlastní tvorby, každou báseň na samostatném listu, ve čtyřech vyhotoveních. 
V rámci soutěže bude vyhlášen nejvtipnější rým. Básně nepodepisujte, na přiloženém papíře 
uveďte jméno a příjmení autora, celé datum narození, adresu bydliště, adresu školy, telefon a e-
mail. Obálku označte heslem „Máj“. Uzávěrka je 5. května 2011. Adresa: Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, Rumjancevova 1, 460 53 Liberec 1. Výsledky soutěže budou zveřejněny 
v červnu 2011 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Vítězové budou včas písemně informováni. 
Více na http://www.kvkli.cz/cz/sluzby/souteze-s26.html. 
 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ NADAČNÍHO FONDU CULTURA BOHEMICA 2011. Nadační 
fond Cultura Bohemica, který sídlí na zámku Český Krumlov (pod záštitou starosty města Mgr. 
Dalibora Cardy a ve spolupráci s řadou partnerů) vyhlásil II. ročník celostátní literární soutěže. 
Soutěž je určena všem autorům od dovršených 18 let věku, kteří přihlášené dílo dosud 
nepublikovali v komerčním prostředí knižních nakladatelství, ba ani vlastním nákladem. Předchozí 
zveřejnění ukázek z díla však není překážkou. Lze zaslat beletrii, čili uměleckou prózu (knihu 
povídek či novelu), ideálně určenou čtenářům od 13 do 25 let, o max. rozsahu 150 normostran, 
ve třech tištěných exemplářích (každý v samostatných deskách) a navíc jednou v elektronické 
podobě na nosiči CD-R. Může jít o prózu historickou i současnou, do soutěže však nebudou 
zařazena díla dramatická, sci-fi, fantasy apod.  Uzávěrka semifinálového kola je 31. května 
2011. Adresa: Nadační fond Cultura Bohemica, Zámek 57, 381 01 Český Krumlov, e-mail: 
roman@culturabohemica.cz,  www.culturabohemica.cz. Autoři vybraní do finále budou v rámci 
literárního festivalu v polovině listopadu pozváni na galavečer s předáním cen, kulturním 
programem a autogramiádou vítěze. Odměnou vítězi bude vydání knihy a zajištění její distribuce. 
 
* ZLATÁ ZEBRA 2011. Sci-fi & Fantasy klub Zebra vyhlašuje XIV. ročník literární soutěže 
Zlatá zebra, letos na téma „Bůh vs lidstvo: první splátka.“ Lze zaslat původní, v oficiálním tisku 
dosud nepublikované povídky žánru sci-fi o max. rozsahu 50 normostran (toleruje se publikace 
ve fanzinech). V textu musí být alespoň jednou použito slovo „zebra“ v jakémkoli významu. Vaši 
šanci na ocenění může zvýšit ilustrace, nejlépe pérovka (takzvaný povolený lobbing). SFK Zebra 
si vyhrazuje právo na publikaci příspěvků – nesouhlasíte-li s publikací na webu, upozorněte na to 
pořadatele. Uzávěrka je 15. června 2011. Adresa: zlata.zebra@arbez.cz, případně SFK Zebra, 
Pavel Štarha, Stružinec 16, 582 63 Ždírec n. D., www.zz.arbez.cz. Hodnocení bude provedeno 
anonymně. Výsledky včetně předání cen přítomným autorům budou slavnostně vyhlášeny 
v průběhu Parconu ´11 v Chotěboři. Vítěz obdrží pamětní plastiku Zlaté zebry ´11, sborník zdarma 
a několik knih. Autoři umístění na 2. a 3. příčce dostanou věcné ceny a sborník zdarma. Každý 
z dalších účastníků soutěže má nárok na jeden sborník za poloviční cenu. Ve sborníku budou 
otištěny minimálně první tři povídky, následující pak do celkového rozsahu 50 stran. 
 
* LITERÁRNÍ PŘÍPRAVA AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL 2011.  Filmová nadace RWE & 
Barrandov Studio, která se zabývá hledáním cest k realizaci filmových projektů, podporou  
vzdělanosti v oblasti české kinematografie a v neposlední řadě podporou české audiovizuální 
tvorby a tvůrčích osobností v oblasti literární přípravy pro celovečerní hrané filmy či díla televizní 
dramatické tvorby, vypisuje výběrové řízení pro příspěvky na vytvoření, dokončení nebo úpravu 
vybraných děl. Prostředky na svou činnost získává především z příspěvků a darů. Lze se ucházet 
v kategoriích a) literární příprava celovečerních hraných filmů, b) literární příprava televizní 
dramatické tvorby do stopáže max. 50 min. Uzávěrka je 30. září 2011. Do výběrového řízení 
budou přijaty pouze projekty splňující všechny podmínky (podrobně na webu). Nadační příspěvky 
jsou přidělovány na základě hodnocení výboru nezávislých odborníků. S autory nejlepších námětů 
či scénářů uzavírá nadace smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku. Více na 
www.filmovanadace.cz. 
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* 
OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 
* TOMÁŠ KŮS: Vážený pane Pěnkavo,   
     (Vaším pseudonymem jsem Vás oslovil, protože jste se tak pod inkriminovaný článek podepsal a 
hovořil jste tímto jménem i za redakci Plže, ačkoli žádný Pěnkava v tiráži časopisu nefiguruje, jak 
správně říkáte), děkuji Vám za odpověď. Nikdo neměl zájem Vás peskovat. Urazil-li Vás 
z nějakého osobního důvodu tón článku, omlouvám se. V Plži č. 12/2010 jste ale nepravdivě 
čtenářům naznačoval, že sbírka Spižírna není k sehnání. Napsal jsem Vám obratem několik 
obvyklých způsobů, jak se k ní dostat. Nesehnali jste ji akorát u vás v redakci, protože ji jednoduše 
nikdo nesháněl, přiznejte si to. O obětavosti lidí, pečujících o vydávání Plže, jistě není pochyb. 
Možná se jen až moc často adoruje z vlastních řad, což je vždy nebezpečné. Možná se namísto 
smysluplných řádek nejednou poněkud neskromně skuhrá nad vlastním dobrovolnictvím. Ale to je 
váš boj...      
     Jenže zase nemáte pravdu. „Mladej“ Kůs pracuje již léta v několika profesionálních redakcích 
veřejnoprávního i komerčního charakteru a pracoval i v neprofesionálních, neplacených, zdarma, 
jen ze zájmu o dobrou věc, jako Vy. Ve všech to ale chodilo stejně. Píšu-li o něčem, sháním si 
k tomu podklady sám... I když proč nenapsat celý odstavec o tom, že mi ten (a ten taky!), nedodal 
bez jakéhokoli mého přičinění materiál k článku, ačkoli jsem o něm chtěl psát, že?     
     K nadřazenému a zesměšňujícímu tónu Vaší odpovědi se nebudu dlouze vyjadřovat (něco 
podobného jste již předvedl kdysi v Tvaru), čtenáři, které to zajímá, nechť posoudí sami 
porovnáním zmíněných artiklů: Plž 12/2010,  s. 27, Listy Ason-klubu 2/2011, s. 8, Listy Ason-klubu 
3/2011, s. 8. 
     Snad jen jakého věku musí člověk dosáhnout, abyste s ním polemizoval jako s rovnocenným 
partnerem? A proč do toho taháte Josefa Hrubého nebo mé současné bydliště? To je trochu pod 
Vaši úroveň... Neřeknete čtenářům Listů ještě třeba nějakou tu zkazku o mé laxnosti a 
nespolehlivosti za mého působení v Jabloni? I kdyby to byla pravda, co má tohle s meritem věci 
společného? Dobře jsem se bavil, pane Pěnkavo. Alespoň jsem od naší poslední polemiky v Tvaru 
u Vás povýšil od „novopečeného novoPražáka“ ke skutečnému Pražákovi, i když „mladej“ Kůs, 
vzhledem k mým nadcházejícím Kristovým létům, také nezní špatně. Nebudu však ten, kdo by se 
měl při čtení oněch přívlastků červenat... Pojďme ale skončit vesele. Znáte ten starý vtip o 
žabomyším sporu Prahy a Brna? „Ty, borče, víš, co se říká o vás Pražácích u nás v Brně?“ – 
„Ne.“ – „No, že jste pěkní šulini.“ – „Ty hele, a víš, co se říká o vás Brňácích v Praze?“ – „Tož 
nevím, pověz.“ – „Nic.“ Tomáš Kůs (Plzeň – Praha, 17. 3. 2011)        

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

manažer v občanském sdružení Portus Praha. 
 

 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 4. 2011. 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  
 

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