
Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech.  
Ročník XX, 2011, letos Listy č. 6 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 168) z 31. 5. 2011. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 6/2011 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÝ PŘÍTELI... 
 

Jdi s tím, kdo Tě má rád!  
 

(Viktor Hugo) 
 

* 
BYLO NEBYLO 

 
Ať se děje, co se děje, naši autoři jsou prostě vždycky u toho… 
 
     Od IVA FENCLA: Kate a William (tohle je opravdu pravda…) 
 Je 28. dubna 2011 a Kate stále volá. Asi čekala, že jí to rozmluvím? Popravdě, líbí se mi! 

Ale TO není láska. Přece. Proto jsem klidně skejpnul Willimu: „Kate mi stále volá 
z Middletonu. Co s tím uděláme?“ 

 William: „No, a nemohl bys občas zajet?“ 
 Ivo Fencl: „Sorry. Na tu zpuchřelou svatbu mě nedostanete ani párem splašených koní, 

protože zrovna znovu spouštím Niagaru, nějak se to tam zadrhlo.“ 
 William: „Víme, jak jsi dobrý. Mínil jsem později. Požádali jsme Anglii o tři roky chránění, 

víš, a jedeme na tajné místo.“ 
 Ivo Fencl: „A to jako mám přijet se svou holkou? Žádnou nemám!!!“ 
 „Tak přijeď sám, Ivoši, Kate bude opravdu ráda.“ 
 Ivo Fencl: „Víš co, vymyslete nějaký zajímavý program, přeložte do angličtiny mé vybrané 

povídky a můžeme udělat turné okolo světa, aby svět viděl, že také vy, anglosaská šlechta 
s modrou krví, umíte pracovat.“ 

 „A jenom tak před námi bys  nepředčítal?“ 
 „Nezlob se, Willy, ale to dělám leda v Dubaji. Od Brita bych peníze nikdy nevzal, já jsem 

džentlmen, a zadarmo zpívají jenom ptáci. Jak říká Jiří Suchý.“ 
 „Počkej, ale ty přece píšeš, Ivo. A to nejde zazpívat!“ 
 „Ale to by ses divil. Adios.“ 
 Samozřejmě jsem tam nejel. Proč taky? Mám kamarádů dost tady u nás. I kamarádek. 

Z jakého důvodu bych je zrazoval? Snad pro semknutí Evropské unie? Pch! Ať si najmou Kate 
s Willym třeba pana Beana, anebo pro mě za mě Jima Beama! Howgh. 

(Starý Plzenec, 28. 4. 2011) 
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     A zatímco Ivo Fencl pozvání na svatbu odmítá, Marek Velebný rozšířil rubriku asonklubích 
svateb. K fotografiím Simony Váchalové (http://velebny.rajce.idnes.cz/Simoninasvatba4.10.08) 
přibyly snímky básnířky Markéty Irové (http://velebny.rajce.net/marketinasvatba.30.4.2011). 
Marek to ani nekomentoval. To by slušelo spíše Janu Petránkovi, který 12. května opět 
navštívil Polanovu síň… (http://velebny.rajce.idnes.cz/janpetranekvpolanovesini12.5.11).  
     Co bylo ještě? Poetický večer v rámci muzejní noci na dvorku Galerie „13“ se skupinou Sedm 
nedostatečných. Inspirováno výstavou „Ach! Italia, cara mia!“.  
     Foto na: http://velebny.rajce.idnes.cz/poetickyvecervgalerii20.5.2011. 
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Sojka podruhé aneb „Můj pokus o asonklubí bulvár“: 
     Upozornění pro čtenáře. Článek může obsahovat stopové i větší množství nadsázky, legrace 
a absurdního humoru. Čtení může způsobovat alergické reakce, vyšší tlak, srdeční nebo zažívací 
problémy. Závěrečná část textu je fikcí a v žádném případě neodpovídá skutečnosti. Autor 
nepracoval pod vlivem žádné návykové látky, včetně alkoholu. 
     Květen 2011, pátek třináctého odpoledne, prohra se Švédy. V suterénu Měšťanské besedy se 
pilně zkoušejí dvě miniaktovky do programu křtu knihy Jana Sojky. Dvacet minut před začátkem 
první diváci, pak celou čtvrthodinu nic. Pět minut před sedmou diváků přibývá a po sedmé je plno, 
skoro jako před čtvrt rokem při křtu antologie spisovatelů západních Čech. Mnoho diváků přijíždí 
z Prahy. U vchodu stánek s autorovými knihami a krásnou Aničkou Chmelíkovou.  
     Miniaktovka „Výletníci“, můj postřeh. Proč museli Američané dávat tolik milionů dolarů 
na komando k zabití Usámy, pokud to Usáma byl? Jsou mistři v mediální fikci á la „Vrtěti psem“. 
Stačil by přece jen jeden telefonát od Milana, že napsal „Pradědečkárnu“ a Usáma by se raději 
zastřelil sám . Sojkovo čtení, obě miniaktovky „Výletníci“ a „Únorové rozjímání“ i kultovní 
písničky s kytarou Milana Čechury spravedlivě rozkmitávalo bránici všech diváků na maximální 
úroveň. Prostě Sojka a Čechura superstar! Afterpárty po představení je příležitostí k polibkům 
múz. Kdy jindy vás opravdu políbí plzeňské múzy Ason-klubu? A Honza Sojka se podepisoval 
a podepisoval. Každému do knihy napsal jiné věnování.  
     Co by napsal Blesk? „Sojka se konečně vrátil k alkoholu! Divoké mejdany Ason-klubu už 
nejsou jako dřív! Germán vyhodil ze suterénního okna Bavlnu! Čechura je nesmrtelnej, říkají mu 
Palice Vaska! Sojka zase pokřtěn – je to nový Ježíš? Obama rezignuje, přiznal, že Usámu zabila 
Pradědečkárna! Milanovi Staří kluci převálcovali teenagery v Superstar“. ( psáno s vtipem 
a nadsázkou) 
     Záznam videosekvence miniaktovek, části vystoupení Honzy a Milana jsou k vidění na facebooku. 
Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/sojkavjonasi_zkouska_predstaveni_afterparty13.5. Novinky: 
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/108-4503-plzensky-prozaik-jan-
sojka-predstavil-svou-novou-knihu.html. (Plzeň, 22. 5. 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.  
 

* 
ASON-KLUBU K 20. NAROZENINÁM 

Plzeň, Ason-klub a já? 
 

* DAGMAR HERMANNOVÁ: Černý puntík: 
(Vedle Jedničky s hvězdičkou jsem pro Ason-klub napsala fejeton s názvem „Černý puntík" - 
samozřejmě že na jedničce nic nemění…) 
     Když jsem nedávno dostala svůj první černý puntík, došlo mi, že jsem si většinou věci moc 
idealizovala. A dělám to pořád. Například o tzv. literárním čtení si myslím, že čtené texty přítomné 
posluchače opravdu zajímají. Asi proto, že někde to není moc poznat. Tak třeba v pražské 
Symbiose (dříve Obratník) nebo i v plzeňské Jabloni se během literární produkce volně konzumuje, 
popíjí a pokuřuje a pak se podle potlesku pozná, že už je textu konec. Plzeňská Polanova síň 
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v městské knihovně je uspořádáním trochu jiná – sedí se tam jako ve škole a každý únik pozornosti 
by byl hned poznat. Proto se mlčí nebo se jen šeptá. Poprvé jsem toto prostředí poznala až letos 
koncem března, při příležitosti oslav výročí dvaceti let trvání Ason-klubu. Seděla jsem v poslední 
řadě síně v milé a tiché společnosti spisovatele pana Fencla, který prý v posledních řadách sedá rád. 
     Při prvním přednesu básní jsem si vzpomněla na našeho profesora češtiny a jeho 
nezapomenutelné: „…žák ve škole odpovídá nahlas, pokud možno celou větou a vždy správně 
česky…“ Mnoho nás tento slogan psalo stokrát za trest po vyučování. Druhým přednesem byla, 
myslím, povídka. Úplně bombastickým oživením pořadu byl až Dan Mikeš – pěkně vstoje. Jeho 
zvučný hlas se nesl asi až za zdi síně. Líbivá deklamace – balzám pro namáhané uši. Stejně tak  
Milan Šedivý a Irenka Velichová, která zabodovala i tím, že byla opravdu společensky, slavnostně 
oblečená a slušelo jí to. Teprve ona připomněla, že ukázky textů měly být správně pětiminutové… 
Úplně jsem se zapotila. Můj příběh byl koncipován asi na sedm minut – co teď s tím? Co 
vynechám? Usilovně jsem přemýšlela a vzpomněla jsem si na svoji babičku. Když nám četla 
pohádky, nejen že jsme byli zticha jako pěny, ale kdepak pět minut! Byli bychom poslouchali 
a poslouchali, třeba až donekonečna. Anebo když jsem dříve poslouchala rozhlasové hry – balada. 
A došlo mi to! Literární čtení jsou aktivity více méně formální, texty doopravdy nikdo neposlouchá. 
Proto vydržet za těchto okolností každý text déle než pět minut je docela honička. Jakmile jsem 
pochopila souvislosti, moje nervozita stoupala. Vždyť tady obecenstvo takhle přetrpělo prvních 
sedmnáct minut básní a pak ještě dalších čtrnáct minut povídky – to vím docela přesně. Pan Fencl 
mi totiž půjčil hodinky, abych odsledovala, zda jeho text nepřekročí limit. 
     Nechtěla jsem tehdy číst nic starého – starší povídky nebo poezii, které jsem už dokonce někde 
prezentovala. Přišlo mi to nefér a dost laciné na to, že jde o tak významné výročí literárního klubu. 
A potom – když je kdokoliv uváděn jako básník či prozaik, je uváděn jako někdo, kdo píše, nikoliv 
někdo, kdo psal. Už jsem prostě taková, zbytečně svědomitá. Proto jsem usilovně hledala nový 
námět – něco ef ef. Příběh pro „barevné listy“ právě z literatury Ason-klubu. Pečlivě jsem 
prostudovala všechna čísla Plže zpětně až k ročníku 2003, který mám první k dispozici, a shodou 
okolností právě tam jsem „svůj“ příběh, správně příběh „Pánové, já vím kdo zabil Hamleta“, 
našla. Moje mravenčí práce mi zabrala asi týden večerů, možná i déle, ale znovu jsem se přesvědčila, 
že shakespearovský sonet, monolog krále Claudia-Ulricha, je i se soutěžními vynechávkami úžasný. 
Padl mi do očí už tenkrát a vidím to stejně i s odstupem let. A spojení s neznámou básnířkou, které 
jsem našla, doplnila a uspořádala sonet jako dialog – myslím že absolutní. 
     Ale i kdyby sonet byl ještě shakespearovštější a ještě skvělejší a můj přednes ještě hlasitější 
a třeba i vemlouvavý, jak to umí Irenka Velichová, pozornost obecenstva v tuto chvíli už byla úplně 
jinde. Tipuji, že nejspíš u chlebíčků, které kdesi nespravedlivě okorávají, a u vína (nechci přímo 
napsat – no jasně že u žrádla!). Kdepak sonet s neznámou básnířkou! Nemohla jsem přehlédnout 
uhrančivé pohledy, vzdychání, zlobné posuňky a ťukání na hodinky, když už míjela minuta šestá, 
jakož i oddych při skončení v minutě sedmé. Napomenutí a černý puntík za celou práci jsem 
dostala s vysvětlením, že jsem šíleně, ale šíleně překvapila, ale dojata až k slzám jsem byla spíše 
z toho, že prvních třicet jedna neslyšitelných minut se obešlo bez ťukání na hodinky, posuňků 
a puntíků. Příspěvků bylo nakonec dost, po mně přišly na řadu ještě „skromné myšičky, které 
vyzrávají“ a pak i naštěstí vždy charismatický a vtipný Ivo Fencl, nepřehlédnutelný 
a nepřeslechnutelný, pokud se rozhodne prezentovat svou práci osobně. 
     Dnes už je jedno, že jsem bývala také skromná a nenápadná myšička, která přes všechna léta 
zatím nestačila dozrát ke skrytému pošklebování, nenápadným jedovatostem a shazování práce 
ostatních. Ason-klub jsem bohužel objevila až v roce 2003, a jak se ukazuje, v té době už byl 
obsazen a zajetý – zkrátka tým literárně nadaných, kteří na své první schůzky vzpomínají 
s nostalgií. A teprve jsem pochopila nerudovské „…kdo chvíli stál, již stojí opodál“… 
      Podobenství? Asi plážový volejbal. Když se nesejde celá skalní parta, aby se mohlo hrát, přizve 
se do počtu pár „cizích“, ale při hře se pak přihrává stejně jen kámošům. Každý cizí naštěstí 
většinou rychle pochopí. 
     Jistě, že je řada akcí s předem připraveným formálním programem a projevy musejí mít 
předepsanou délku – například projevy kondolenční. Ale měla jsem za to, že literární čtení nebývá 
ten případ, že je přátelské a neformální a probíhá na zájmové bázi. Jinak by určitě nebylo od věci 
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nařídit zde budík a každému projevu nekompromisně odzvonit nastavené minuty, padni, komu 
padni, myšička nemyšička. Pořád ohleduplnější, než celkem dost nápadné místní protěžování. 
     No… alespoň že jsem odešla ještě před koncem, než začalo vlastní hodování. O to více 
chlebíčků mohly zblajznout zlé pohledy. A pak mohly roztomile hodovat bez rušivé přítomnosti 
„cizích“. Zdravé jádro se tomu jinak říká. 
     Celou dlouhou školní docházku, od základky po vejšku, jsem vždycky byla extrémně pilná, 
svědomitá a zodpovědná, proto nemám žádný černý puntík na papíře – mám ho zažraný v duši. 
(Plzeň, 18. 5. 2011) 
 
     Starý příběh z barevných Listů: 
     Všem čtenářům, kteří přes všechno zůstali věrni Listům Ason-klubu a každý měsíc nedočkavě 
nalistují v Plži  barevné stránky uprostřed s dychtivostí, co pěkného a poutavého si zase přečtou 
(a já věřím, že jich je hodně), nabízím osm let starý příběh, na jehož počátku byl úplně jiný záměr, 
který mu dal jeho brilantní autor J. Č. U. – král Claudius. Ale jakási očarovaná básnířka 
v zastoupení samotného pana Williama příběh svévolně změnila, když vstoupila do naznačeného 
děje jako tajuplná neznámá, jíž byla, je a navždy zůstane. Příběh jsem našla pro Ason-klub v jeho 
slavný den, ale ne všichni na oslavě byli. Tak pro všechny teď – král Claudius a dívka Lydie – 
vystupují znovu… 
                                                                    

Lydie:        
 

Neplač, můj králi, není přec tvojí vinou, 
že dobré nápady s účinkem se často minou. 

Mám radost,že i mysl jiných múza občas souží, 
ale tak pěkné verše, tečky místo slov, 

si vskutku nezaslouží. 
Nuž – jdu na to! Což mohu něco zkazit? 

aspoň jak ty, zkusím se trochu tvůrče povyrazit, 
a do příběhu patřím, na to vezmi jed! 

Už od dob gymnasií, byť jménem Lydie, 
jsem pro každého byla Ofélií. 

Když pokus sladit s tvými slova má, tu vyjde dobře, 
a verš předepsaný jimi spravím, 

snad nebude ti vadit, když se nepředstavím? 
 
Claudius:  

 
Od dívky, byť mně neznámé, já poctěn jsem, 
když těm, na které čekám, nestačí má slova, 

by svými v mých tak vnesli do příběhu světlo, 
a mohl by být potom převyprávěn znova. 

 
Vždyť ani jeden důkaz nemají, 

ni svědka, co by svědčil. 
Komplexy z mládí pan autor snad si léčil, 

však kdosi z cizí země hrst zlaťáků mu vsypal do kapsy 
a na mně tudíž zbylo, vysvětlit tady, jak to tenkrát bylo. 

Tak po dobrém, či po zlém, promluviti musím, 
a radím k bdělosti, neb za účinku vína slova zkusím. 

Co mužů, které bratr v bojích pro vlast ved, 
mu hurá!! volalo tak jásavými slovy, 

že snadno za tou slávou nevidět, 
jak v opuštěných ložích pláčou vdovy. 

Ta matka poznala též žal co vdova, 
a promiň – její utrpení bývalo by menší snad, 

kdyby až v boji hrdinný král Hamlet pad? 
i slova útěchy, jsou vždycky – jenom  slova! 
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     Nad Claudiovým sonetem, byť místy vytečkovaným, jsem tehdy, v roce 2003 doslova užasla - 
nad dialogem krále Claudia a Lydie z roku 2011 by jistě užasl i sám pan William. A  je teď 
na čtenářích, zda budou také s obdivem čísti listy Ason-klubu, jací že skvělí básníci v té naší Plzni 
žijí a tvoří… Tečku za tímhle shakespearovským příběhem tehdy udělal pan Luboš Vinš - cituji: 
„…vždyť i já sám se rozčiluji a trudím nad svými práchnivějícími texty a vrtá mi hlavou ono slavné 
– být, či nebýt? Co měl jeho autor přesně na mysli? Obával se snad, že ,nebytí´ bude stejně blbé 
jako je bytí, anebo přemýšlel, zda bytí s velkým B by bylo pak povýšeno do stavu věčné 
nezničitelnosti, tvořící pouze drobné variace pekla ,tam´ s peklem tady, a nebeského stavu pouze 
pro jedince s protekcí?“ 

- D. H. (*1945) žije v Plzni, píše básně a jiné drobné formy, je pravidelnou čtenářkou Plže. 
 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 1. června 2011 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na další díl cyklu Literární klenoty/Hudební drahokamy – 
Figarova svatba. Uvádějí Eva Hájková a Viktor Viktora.  
 
* Ve středu 8. června 2011 v 18:00 hodin Vás KPKK zve do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 
na  Večer Konzervatoře. Tradiční literární a hudební setkání s Blankou Hejtmánkovou a jejími  studenty. 
 
* Ve čtvrtek 9. června 2011 v 16:30 hodin jste zváni do Ústřední knihovny pro děti a mládež 
KMP (B. Smetany 13) na besedu s ilustrátorkou dětských knih Evou Sýkorovou-Pekárkovou.  
 
* Ve dnech 7. – 9. června 2011, vždy v 8:00 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 klubovny ve Vrchlického sadech na pořad pro základní školy 
s názvem Jan Neruda, významná postava české literatury.  Audiovizuální kompozice k 120. výročí 
úmrtí básníka. - 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 reg. autorů aj. - Česká společnost elektroniků Hifiklub 
Klatovy přeje všem svým příznivcům krásné léto a těší se na setkání s nimi v nové klubové sezóně! 

 
* Ve čtvrtek 16. června 2011 v 19:00 hodin Vás Markýza od Lenky Lagronové,  Jiří Č. 
Ulrich a soubor Amceth zvou do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na psychodrama, 
které s nádechem hororu emotivně a poeticky zobrazuje čekání ženy, chycené v pomyslné pasti svých 
představ. 
 
* Ve čtvrtek 23. června 2011 v 17:00 hodin jste zváni do Galerie města Plzně (Dominikánská 2) 
na vernisáž Františka Skály s vystoupením Tros Sketos. 
 
* Ve čtvrtek 23. června 2011 v 19:00 hodin Vás Past na milence, Jiří Č. Ulrich a soubor Amceth 
zvou do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na reprízu komedie o muži mezi třemi ženami. 
 
* V úterý 28. června 2011 v 19:00 hodin jste srdečně zváni do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sady 9) na Textapealový večer. Uvádí Divadelní soubor Sofranza a Dialog Acoustic 
Band Jana Máchy. Ideový námět večera Markéta Jansová. 
 
* Ve čtvrtek 30. června 2011 v 18:00 hodin jste zváni do Galerie města Plzně 
(Dominikánská 2) na prezentaci a křest knihy Jiřího Pejly a Pavla Falátka Žalmúzie (13. svazek 
edice Imago et verbum). 
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* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* CENA BOHUMILA POLANA 2011. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni pod záštitou 
primátora města Plzně vyhlašuje XI. 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 2010 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.zaspis.webnode.cz. Uzávěrka je 30. června 2011. 
Knihy min. ve třech exemplářích posílejte na adresu: Středisko západočeských spisovatelů, Americká 
29, 301 00 Plzeň, e-mail: zaspis@seznam.cz. Zaslané výtisky se nevracejí. O vítězi rozhodne 
odborná porota složená ze zástupců Obce spisovatelů, 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 v listopadu 2011. 
    
* O CENU PROFESORA ANTONÍNA VORÁČKA 2011. Šmidingerova knihovna 
ve Strakonicích a Město Strakonice vyhlašují  X. ročník Literární a výtvarné soutěže o cenu 
profesora Antonína Voráčka. Soutěž pod patronací starosty města je určena studentům středních 
škol ČR a pro velký zájem byla od roku 2007 rozšířena o kategorii dospělých. Klade si za cíl 
objevovat a podporovat nové talenty, rozvíjet osobnost, podnítit zájem o domov, nalézt nové 
pohledy na skutečnosti kolem nás a připomenout osobnost profesora Antonína Voráčka, děkana, 
profesora strakonického gymnázia a převora maltézského řádu (*1889 – †1978). Lze zaslat poezii 
(5 – 10 básní), prózu (povídku, pohádku, max. 10 stran), ilustraci či plakát. Literární díla, psaná 
na počítači a opatřená údaji (jméno, datum narození, škola, adresa a e-mail) lze zaslat pouze 
elektronicky na e-mail: reditel@knih-st.cz. Výtvarná díla zasílejte poštou na adresu: Šmidingerova 
knihovna Strakonice, ředitelka Mgr. Andrea Karlovcová, Zámek 1, 386 11 Strakonice II. Připište 
souhlas se zařazením Vašich osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním 
textu. Bez těchto údajů nemohou být příspěvky do soutěže zařazeny. Uzávěrka je 30. června 2011. 
Obálku označte heslem „VS 2011“. Devítičlenná porota bude texty hodnotit po stránce 
tematické a formální úrovně, jejich stylu a myšlenkového přínosu. V každé žánrové kategorii budou 
uděleny 3 ceny, případně čestná uznání. Všichni účastníci budou pozváni na slavnostní vyhodnocení 
v říjnu 2011. Z vybraných příspěvků bude vydán sborník prací. Více informací na tel.: 380 422 703, 
www.knih-st.cz. 
 
* LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2011. Městská knihovna Klatovy pod záštitou starosty města Klatov, 
Obce spisovatelů – Střediska západočeských spisovatelů v Plzni, Českého rozhlasu Plzeň 
a Klatovského deníku, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR vyhlašuje XXI. ročník soutěže 
Literární Šumava. Soutěže se může zúčastnit každý autor starší 15 let, který není profesionálním 
spisovatelem nebo novinářem. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oboru poezie (3 – 5 
básní) a prózy (max. 5 stran textu), psané na stroji nebo počítači na formátu A4, ve čtyřech 
vyhotoveních. Práce lze zaslat rovněž e-mailem ve formátu RTF, OpenDocument (OpenOffice 
ODT) nebo  DOC (MS Word). V dokumentu nesmí být vloženy žádné obrázky a musí být použity 
základní znakové sady. Příspěvky mohou být na volné téma, hlavní cena bude udělena za příspěvek 
vztahující se k Šumavě a Pošumaví. Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, kontaktní 
adresu vč. telefonu a e-mailu, školu či povolání, připíše souhlas se zařazením osobních údajů 
do databáze soutěžících a s případným zveřejněním textu. Uzávěrka je 31. července 2011. Adresa: 
Městská knihovna Klatovy, Balbínova 59, 339 01 Klatovy, e-mail: soutez@knih-kt.cz, 
http://www.knih-kt.cz. Práce bude hodnotit odborná porota, a to ve dvou věkových kategoriích: 
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autoři do 25 let a nad 25 let. Porota si vyhrazuje právo případně všechny ceny neudělit. Všichni 
účastníci budou v říjnu 2011 pozváni na závěrečný seminář, na kterém budou vyhodnoceny 
a odměněny nejlepší příspěvky. Leták s propozicemi soutěže ve formátu pdf (110 kB) lze stáhnout 
na adrese http://www.knih-kt.cz/akce/LS2011.php. 
 
* TRUTNOVSKÝ DRAK 2011. Trutnovský literární klub vyhlašuje VII. 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. 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 
2011. Adresa: tudrak.tlk@seznam.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s autorským čtením 
ukázek oceněných prací se uskuteční v pátek 21. 10. 2011 v 17:00 hodin ve Staré radnici 
na Krakonošově náměstí v Trutnově. Nejlepší práce jednotlivých kategorií v rámci vymezených 
literárních druhů budou odměněny cenami v hodnotě 500,- až 700,- Kč, nejtalentovanější počin roku 
pak Cenou Jaroslava Hofmana, a budou publikovány v místním tisku. 
 

* 
DNY POEZIE 

* DEN POEZIE 2011. 
  
     Od MARTINA ZBORNÍKA: Vážení přátelé poezie, opět po roce bychom Vás rádi touto 
cestou vyzvali k účasti na dalším, už 13. ročníku festivalu Den poezie, který se, jak víte,  
každoročně koná na počest narození Karla Hynka Máchy po celé naší republice. Letos se tak stane 
v termínu od 7. do 21. listopadu 2011. Téma letošního ročníku festivalu bude „Poezie na volné 
noze“. Věříme, že Vám bude dobrou inspirací při přípravě Vašeho vlastního programu 
s básnickou tematikou (přednes poezie, poezie vyjádřená pohybem, obrazem a dalšími výrazovými 
prostředky). Podobně jako v letech minulých, i letos plánujeme vytisknout společné plakáty 
s programy, a ty Vám všem rozešleme. Dále vynaložíme všechny síly, abychom na Vaše programy 
upozornili prostřednictvím médií a propagačních materiálů veřejnost nejen ve Vašem okolí. Ty 
z Vás, kteří budou mít zájem v rámci festivalu uspořádat svoji vlastní akci, prosíme o vyplnění 
přihlášky (název akce, stručný popis, den, hodina a adresa místa konání, kontakt na organizátory) 
a její odeslaní e-mailem na adresu denpoezie@gmail.com do 5. září 2011.  
     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@gmail.com, www.denpoezie.cz. (Praha, 4. 5. 2011) 
 

* 
LITERÁRNÍ VÝLET 

 
* VE ZNAMENÍ RAKA. Kruh přátel knižní kultury při Knihovně města Plzně pořádá pro své 
členy a další zájemce z řad veřejnosti opět svůj tradiční letní literární výlet. Tentokrát to bude ve středu 
13. července 2011 s názvem Ve znamení Raka. Trasa: Plzeň – Mariánský Týnec (Mariánská Týnice - 
muzeum severního Plzeňska) – (Kralovice) – zřícenina K-rak-ovec – Rak-ovník (procházka 
Za osobnostmi Rakovníka, volno na oběd) – Zbečno (Hamousův statek) – Žeb-rák (hrad, městečko) – 
Plzeň. Odbornými průvodci opět budou prof. PhDr. Viktor Viktora., CSc. z Pedagogické fakulty ZČU 
v Plzni a Ing. Karel Drhovský. Odjezd v 8:00 z parkoviště u Pekla (sraz v 7:45), návrat tamtéž v cca 
19:30 – 20:00 hodin. Cena vč. vstupného: plná 460,- Kč, se slevou 400,- (rozdíl v ceně 
vstupného pro děti, studenty, důchodce). Písemné přihlášky s úhradou v plné výši se přijímají až 
do obsazení autobusu v kanceláři Polanovy síně KMP (Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 305 94 

 7

mailto:tudrak.tlk@seznam.cz
mailto:denpoezie@gmail.com
mailto:denpoezie@
http://www.denpoezie.cz/


 8

Plzeň). Informace: Mgr. Jana Horáková, tel.: 378 038 206, e-mail: horakovaj@plzen.eu. Přihláška platí 
pro jednu osobu (v případě potřeby kopírujte). Tiskopis přihlášky můžete získat také v Ason-
klubu, na přání Vám ho případně zašleme také e-mailem. (Plzeň, 3. 5. 2011) 
 

* 
OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
* ŠÁRKA ŠANDOVÁ: Dobrý den,  
     prosím vás, jestli máte vliv na image časopisu Plž, zařiďte, ať barevné listy Ason-klubu nejsou 
tištěny na tak strašně tmavém papíře. Tmavě hnědá je jen obálka časopisu, ostatní listy jsou bílé, 
a světle hnědá by se též hodila, jestli jde o to, ale bylo by možné si tištěné údaje přečíst bez lupy a silné 
lampy. Udivuje mě, že od začátku roku, kdy Plž vychází v této úpravě, se nikdo z členů Ason-klubu 
nad tím nepozastavil. Já jsem z Konstantinových Lázní, v Plzni jen studuji dálkově, myslela jsem, 
že Plzeňáci jsou oprávněnější na věc upozornit. Možná, že časopis nečtou? Možná, že od doby, 
kdy do Listů Ason-klubu přestali přispívat, a nevycházejí tam tedy jejich články, Listy je přestaly 
zajímat - no, to je smutné. Pravda je, že v Listech dříve vycházely lepší příspěvky než na bílých 
stránkách - lepší a čtivější povídky, lepší poezie, čím to, že už redakce Ason-klubu nic ke čtení 
na barevných listech neotiskne? Kam tedy přispívají autoři, kteří vypadali, jakoby bez literatury 
nemohli existovat a musejí psát a psát? Ani ta kritika už není, co byla. Tak alespoň ať to není na tak 
tmavém papíře, abych si já a moji rodiče a přátelé, kteří jsme plzeňský Plž  četli rádi, tedy abychom si 
mohli přečíst alespoň to, co tam vychází…  
     Časopis Plž je možné třeba i někomu darovat a udělat mu tím radost, ale stránky na internetu 
nikomu darovat nemohu. Časopis je také hezká upoutávka pro spousty lidí, kteří nejsou 
plzeňští. V obcích západních Čech žije spousta lidí, které zajímá literatura a nemají doma internet. 
Kdykoliv někam přijedu, mám s sebou takové věci ke čtení. Na Plže jsem dost pyšná, je ukázkou toho, 
že literatura žije stále, že neskončila někde v polovině minulého století, jak si řada lidí  myslí, 
ale  že i  dnes lidi píší povídky a básně… Jsem i trochu pyšná na to, že patřím do západních Čech, 
kde literatura žije. A když tedy Plzeň chce být městem kultury, měla by pečovat i o současnou literaturu 
a věnovat se právě autorům, aby psali a psali a aby se přirozené věci, napsané obyčejnými 
a normálními lidmi, také tiskly…  Šárka Š. (Konstantinovy Lázně, 5. 5. a 12. 5. 2011)  
 
* MILAN ŠEDIVÝ: Vážený pane Pěnkavo, 
     distancuji se od vašeho příspěvku v Listech Ason-klubu č. 165. I když si nemyslím o přístupech T. T. 
Kůse a jeho roli v současné plzeňské kultuře to nejlepší, nemyslím si, že reakce tohoto zrna byla 
adekvátní. V čem vidím problém, je, že plzeňský okruh sice chce reflektovat jeho práci, avšak on 
okázale nechce reflektovat práci plzeňského okruhu, a tím se vytváří napětí. Je fakt, že Kůs se 
projevuje všelijak. To, že v Tvaru kdysi odvrhl pouze Plže – dominantní publikační platformu Střediska 
západočeských spisovatelů – a nikoli Středisko, to nebyla náhoda. Protože právě přes toto společenství 
mu teče příspěvek na vlastní publikační činnost. Očekával bych pak, že v souladu se svými 
distancujícími postoji vůči literárnímu regionu nechá na pokoji i peníze, které na rozvoj literatury 
v západočeském regionu (poskrovnu) tečou. To nedělá, v tom je nedůsledný a především tím ztrácí 
u mě kredit. Ale zatím nedělá nic proti pravidlům, protože členem Střediska je a zůstává jím; přestože 
podle posledního elektronického přehledu zasílaného SZS je veden jako přispívajícím pouze v roce 
2008, jindy nikoli. Pokud se pak týče sporu s autorem, který logicky nedodal jím nerespektovanému 
periodiku recenzní výtisk, vidím tento čin od autora pro změnu jako důsledný a v leckterých 
argumentech měl pravdu (je otázka, zdali by v elektronické verzi redakci skutečně knihu poskytl). 
Ovšem i autor Kůs by si měl uvědomit, že kniha je pro redakcí nalezeného recenzenta jeho 
poslední (a nyní nemluvím o případu Kůsově) občas velmi pochybnou odměnou a motivací, 
aby recenzi vůbec psal. Nedokážu si představit, že by redakce předávala recenzentům elektronickou 
podobu sbírky, která koneckonců postrádá i ostatní složky, které jsou hodnoceny: podoba výtvarná, 
grafická, představení autora na záložkách a další rysy artefaktu. To si Kůs asi neuvědomuje.  

(Praha -  Dubí, 8. 5. 2011) 
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