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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXI, 2012, letos Listy č. 9 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 181) ze 4. 9. 2012. Strany 4, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 9/2012 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Někdo má hlavu blond, někdo holou,  
někdo zrzavou a... někdo Hlavu XXII. 

 

(Lubomír Brožek) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
 
     …V rámci 56. ročníku festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka se ve čtvrtek 
5. července 2012 uskutečnil „plzeňský den“… Příslušný výtisk Splavu (Soboteckého pravidelného 
lehce avantgardního věstníku) nám sice do Plzně letos nikdo nedovezl, naštěstí je ale přístupný 
na webu. V čísle 7 z 6. 7. (http://casopis.splav.cz/pdf/2012/splav-2012-07-06.pdf) jsme se dočetli 
o přednášce profesora Viktora Viktory (Oslík s humánní tváří, s. 5 – 6), o dílně-nedílně Ladislavy 
Lederbuchové (Recitace a výrazné čtení jako metoda literární výchovy, s. 8 – 9), o zdařilém 
autorském čtení plzeňského básníka Josefa Hrubého (No jo, chlapče, ale kdo nevěří ve světýlka, 
ten je nikdy neuvidí, s. 9 – 11), o večeru na počest Oty Pavla v podání Jiřího Hlobila a Jaroslava 
Someše (Velká pocta velkému člověku, s. 11 – 14) a další. Srovnáme-li ty recenze s kritikou z 
minulých let, nedopadli jsme až tak špatně… 
     A ještě jedné pocty se Plzni v létě dostalo: dvakrát ji v srpnu navštívil básník Milan Šedivý… 
 

* 
OZNÁMENÍ 

 
* LEHCE EROTICKÁ NOVELA ŠUKALSTORY MILANA ČECHURY NA WEBU.  
 
     Milí kolegové, milí přátelé, jistě všichni víte, že nakladatelé jsou na vydávání knížek jako psi 
a furt se jim něco nezdá. Proto jsem se rozhodl, že svoji lehce erotickou knihu Šukalstory umístím 
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na webové stránky http://www.romanyzdarma.cz/?autor=51. Tam vytrvá do konce tohoto roku 
a Vy si ji můžete přečíst. Pokud se Vám bude líbit, můžete tu adresu poslat dál. Mějte se všichni 
krásně, a pokud jste spisovatelé, přeji Vám více úspěchů při jednání s nakladateli. Pokud ne, tak 
Vám přeji, aby se Vám knížka líbila. Milan Čechura (Plzeň, 17. 8. 2012) 

 
* 

SLÁVA HRDINŮM 
U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* SOUTĚŽ DOPIŠTE VÁCLAVA GRUBERA 2012. Úkolem v soutěži Dopište Václava 
Grubera, kterou před prázdninami vyhlásilo Středisko západočeských spisovatelů v Plzni, bylo 
dokončit povídku známého západočeského lékaře a literáta. Nejlépe uspěla plzeňská autorka 
Radka Ketnerová. V úterý 24. července převzala odměnu tisíc korun a gratulaci nejen od Václava 
Grubera, ale též od předsedkyně střediska Jaroslavy Málkové a členky výboru Vlasty Špinkové. 
Vítězný text s názvem Ukazatel směru byl otištěn na stránkách Plzeňského deníku v pátek 
10. srpna 2012 (s. 8) a je též dostupný na http://plzensky.denik.cz/kultura_region/literarni-soutez-
zna-viteze-uspela-radka-ketnerova-20120810.html. 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
 
* Ve středu 12. září 2012 v 18:00 hodin Vás Miroslav Valina společně s nakladatelstvím CPress 
zve do Návštěvnického centra pivovaru Plzeňský Prazdroj na slavnostní prezentaci knihy Kam bez 
bariér – Plzeňsko. Součástí bude hudební vystoupení, autogramiáda autora s možností zakoupení 
knihy, bezbariérová prohlídková trasa Pilsner Urquell, typicky plzeňské občerstvení a setkání 
s mnoha zajímavými hosty.  
 
* V pondělí 17. září 2012 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně 
(B. Smetany 13) na vernisáž výstavy Bible včera, dnes a zítra. Výstava zde potrvá do 25. září. 
 
* Ve čtvrtek 20. září 2012 v 19:00 hodin Vás Jiří Č. Ulrich zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sady 9) na představení Čekání na profesora zoologie. Dada komedie o třech 
rozjívených studentkách, jejich docentovi, profesorovi a vrátné aneb co dokáže s psychikou udělat 
dlouhé čekání. Napsal Jiří Č. Ulrich. Hraje Amceth. V hlavní roli Milan Čechura.  
 
* Ve čtvrtek 20. září 2012 pořádá spisovatelka Daniela Kovářová spolu se zpěvačkou Vlaďkou 
Bauerovou v Západočeském muzeu v Plzni vystoupení s názvem Pohlazení po duši Vlaďky a Daniely. 
Čtení, zpívání a povídání. Vstupné 100,- Kč. Rezervováno pro kamarády a známé.  
 
* V pátek 21. září 2012 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na další Literární večer Antidivadla a hostů. Účinkují: básnířka Vladimíra Brčáková, básník 
Martin Šimek a spisovatel Václav Gruber. Hudební doprovod Pavel Paur. Vstupné 60,- Kč. 
 
* V sobotu 22. září 2012 v 10:00 hodin Vás Obvodní knihovna Doubravka KMP (Plzeň, 
Masarykova 75) zve na společný literární výlet s názvem Vezmi knížku na procházku. S buřtíkem 
na opékání k rozhledně na Chlumu.  
 
* V úterý 25. září 2012 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového 
sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13)  na literárně hudební pořad, točící se prý „nejen okolo 
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nejnovějších knih Iva Fencla Dvě tváře doktora Jekylla a Královská zábava, ale i okolo dalšího“. 
Účinkují Jiří Hlobil, Karolína Frühbauerová a Kateřina Vinická. 
 
* Ve středu 26. září 2012 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového 
sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13)  na besedu s Ivanou Vyhnalovou Jak se dělá knižní vazba. 
Doprovodný pořad k výstavě Žák a jeho mistr: Josef Hodek – Josef Váchal. 
 
* Ve středu 26. září 2012 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně 
(B. Smetany 13) na přednášku Dr. Věry Kubové Jaroslav Vrchlický – život a dílo. Umělecká 
interpretace Antonín Kaška. Připravila Matice ČMS KR Plzeň. Vstup volný. 
 
* V úterý 2. října 2012 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, 
www.hifiklub.klatovynet.cz) za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech 
na pořad s názvem Tak trochu sváteční shakespearovská pošta. Hovoří prof. PhDr. Martin 
Hilský, přední znalec a překladatel, který přeložil celé dílo nejvýznamnějšího alžbětinského 
dramatika a autora světové dramatické poezie do češtiny. Premiéra sonetů zhudebněných v tomto 
roce. Autorem hudby a interpretem zhudebněných sonetů Daniel Dobiáš. - Během večera bude 
v přísálí klubovny zahájena výstava Tomáše Roháčika Skrytá přání (akryl, akvarel, plátno, dřevo, 
koláž). Výstava potrvá do konce roku. - 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, díla regionálních autorů aj. 
 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* OBRAZ JEDNA BÁSEŇ 2012. Městská knihovna Dobříš u příležitosti 100. výročí narození 
malíře a ilustrátora Kamila Lhotáka (*25. 7. 1912 – †22. 10. 1990) vyhlašuje výtvarně-literární 
soutěž Obraz jedna báseň. Soutěž je určena dětem i dospělým. Úkol: Vyberte si nějaký obraz nebo 
ilustraci Kamila Lhotáka a napište na jeho téma báseň (může být vázaný i volný verš). Nebo 
nakreslete či namalujte obrázek tak, jak si myslíte, že by ho nakreslil Kamil Lhoták. Můžete se 
inspirovat něčím „typicky lhotákovským“ či přímo stylem tohoto slavného malíře. Doporučená 
velikost výtvarných prací je od formátu A4 do formátu A1. (Řada knih s ilustracemi K. Lhotáka 
i jeho monografie je k dispozici v knihovnách.) Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, 
adresu bydliště, telefon a e-mail, soutěžící do 18 let navíc jméno a adresu zákonného zástupce. 
Literární práce se posílají jako příloha e-mailem (v odůvodněných případech lze též v papírové 
podobě), výtvarné práce poštou. Uzávěrka je 19. října 2012. Adresa: Městská knihovna Dobříš, 
Školní 36, 263 01 Dobříš, e-mail: knihovna.dobris@seznam.cz. V každé kategorii budou finančně 
oceněny tři nejlepší práce (za 1. místo 1.500,- Kč, za 2. místo 1.000,- Kč a za 3. místo 500,- Kč). 
Pořadatelé si vyhrazují právo některou z cen případně neudělit, anebo ceny rozdělit v závislosti 
na kvalitě soutěžních prací. Oceněné práce zůstanou majetkem MěK Dobříš. Výsledky soutěže 
budou vyhlášeny v rámci Dnů poezie 8. listopadu 2012 v 17:00 hodin v dobříšské kavárně 
Velbloud Café na akci Báseň a já.  
 

* SOUTĚŽ O NOVÉ LOGO KAMPANĚ CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM. Obecně prospěšná 
společnost Celé Česko čte dětem (www.celeceskoctedetem.cz) vyhlásila otevřené výběrové řízení 
na návrh loga a logotypu pro Celé Česko čte dětem a jeho dodání v různých modifikacích 
(černobílá varianta, barevný podklad, bílý podklad a další možnosti použití). Cílem je jednoduché, 
lehce zapamatovatelné a okamžitě čitelné logo. - Společnost už šestým rokem vede v České 
republice úspěšnou kampaň na podporu společného čtení v rodině. Pravidelné předčítání dětem 
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20 minut denně má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí 
paměť a představivost, učí myšlení, utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Vyjadřuje 
myšlenku „Pojď, budu ti číst“, nikoliv „Jdi a čti si“. - Zapojit se může každá fyzická či právnická 
osoba. Vše závisí na fantazii tvůrce -  v návrhu může také zohlednit dosavadní logo-obrázek 
Emmy Srncové. Návrhy posílejte elektronickou poštou na adresu: info@ctemedetem.cz. Kontaktní 
osobou je paní Gražyna Szmek. Uzávěrka je 17. září 2012. Vítěz bude vyhlášen 1. října 2012. 
Autor vítězného návrhu bude odměněn jednorázovou částkou 5.000,- Kč.  

 
* 

LITERÁRNÍ FESTIVALY, DÍLNY, ŠKOLY A KURZY 
 
* MARTINSKÁ POETICKÁ JESEŇ 2012. Žilinský samosprávny kraj, Turčianska knižnica 
v Martine, literární klub Duria a Miestny odbor Matice slovenskej v Martine Vás zvou na setkání 
autorů a literárních klubů ze Slovenska, Čech, Polska, Maďarska, Srbska, Chorvatska a Ukrajiny 
s názvem Martinská poetická jeseň. Letošní 9. ročník se uskuteční ve dnech 21. – 23. září 2012. 
Setkání bude zahájeno v 15:00 hodin v Turčianskej knižnici v Martine. Na programu bude 21. 9. 
literární odpoledne s prezentací tvorby před martinskou veřejností, kulturní program a přednáška 
o Matici slovenskej, 22. 9. seminář k 250. výročí narození Antona Bernoláka, vzpomínka na Mašu 
Haľamovou, návštěva Muzea Karla Plicky, prohlídka obce Blatnica a výstup na hrad, 
vycházka do Gaderskej doliny, večerní čtení a tvůrčí dílna, 23. 9. pak výměna kontaktů, diskuze 
literárních spolků a klubů aj. Vložné je 5 €, podmínkou zaslat stručné informace o klubu a jeho 
činnosti včetně ukázek literárních prací. Kontakt: Táňa Sivová, e-mail: tatana.s@centrum.sk. 

 
* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* NAKLADATELSTVÍ ZÁJEZDÍ HLEDÁ AUTORY. Nové nakladatelství e-knih Zájezdí 
(http://zajezdi.cz) hledá autory. Jeho zakladatel, ředitel, grafik, redaktor a korektor v jedné osobě 
Viktor Machek má nejen zálibu v knížkách a touhu zanechat trvalou stopu v elektronickém 
prostoru, ale též zkušenosti z práce ve velkém zahraničním vydavatelství. Jeho cílem není 
zbohatnout, nýbrž pomoci autorům vydat a propagovat jejich díla. Všechny publikace jsou zdarma, 
je samozřejmě možné finančně přispět dle vlastního uvážení. Máte-li v šuplíku dosud nevydaný 
rukopis (prózu, poezii, eseje, polemiky, kritiky aj.), pište na e-mail: machek@gmail.com. Více 
informací na webu. 

 
 
 
 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 9. 2012. 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  
 

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


