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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXI, 2012, letos Listy č. 11 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 183) ze 4. 11. 2012. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 11/2012 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Jediné, co ještě může působit na některá srdce, 
je infarkt. 

 

(L. Dorniković) 
 

* 
 

     …To samozřejmě neplatí pro srdce západočeských literátů! Na ně působí nejen smutek 
podzimu, ale docela určitě i listopadové Dny poezie… 

 
BYLO NEBYLO 

 
     V rámci výstavy Plzeňská pěna se v neděli 14. října v galerii Cordonhaus v německém Chamu 
uskutečnil literární večer s autorským čtením Josefa Hrubého, Květy Monhartové a Pavla Štýbra. 
Jejich texty byly interpretovány zároveň v německém jazyce za hudebního doprovodu Anny 
Ondřichové-Malinové a Jana Janského. Ve čtvrtek 25. října a také v sobotu 27. října odpoledne byl pak 
na ČT 2 uveden další díl pořadu Třistatřicettři, tentokrát věnovaný přesahům literatury do výtvarného 
umění. Jan Schmidt a Jan Lukeš natáčeli v Plzni s Václavem Malinou o knížkách z edice Imago et 
verbum a dalších publikacích Galerie města Plzně. V autorském přednesu zazněly epigramy 
Václava Maliny. 
     Ve středu 17. října v Galerii Evropského domu proběhl pořad Střediska západočeských 
spisovatelů Oblázky z cest… 
 
     Od MARKA VELEBNĚHO: Oblázky z cest - čtení tvorby inspirované letním cestováním, ať 
již fyzicky, nebo jen v duši. Ještě se přidávaly židle a na někoho nezbylo. Krásné teplé odpoledne, 
kdy jsem si hledal zajímavá fotogenická místa Plzně, následovala návštěva galerie s pořadem, 
kterým provázela Tamara. Jako první začal Josef Hrubý básněmi o Islandu a Salzburgu. 
Pokračovala Karla Erbová s prózou inspirovanou Řeckem a mytologií. Ivo Fencl (jako ostatní ve stoje) 
zaujal vtipnou povídkou o jeho literární múze „Jorika ze Rhodu a Jean-Paul Belmondo 
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z Istanbulu“, odehrávající se tentokrát ve středomoří. Další byly Květa Monhartová a Jarka 
Málková s Tamarou Kopřivovou. Milan Čechura zpíval a hrál na kytaru, ale přečetl i tematický 
příspěvek od Vladimíra Novotného z cest po Francii. Omluvil se přitom za čtení francouzských 
jmen a názvů - není totiž franštinář. Milan objasnil, co má momentálně společného s Vladimírem 
Novotným - šlo o nachlazení. Tamara přečetla prózu inspirovanou procházkami po Homolce 
s tajemným „panem K“. Položila si přitom otázku: „Proč se stromy před zimou svlékají a lidé si 
naopak navlékají vrstvy oblečení, když se stromy pak celou zimu třesou zimou.“ Pro dokreslení 
atmosféry nechala mezi diváky kolovat několik oblázků. Kupodivu se vrátily zpět (i když pan Hrubý 
si je chtěl dát z legrace do kapsy). Asi největší reakce a potlesk sklidil za svou povídku a její 
interpretaci Ivo Fencl, ctitel múz Ivany, Kate a Joriky. Povídka „Jorika ze Rhodu a Jean-Paul 
Belmondo z Istanbulu“, jak mi prozradil, prý vyhrála brněnskou soutěž s názvem „Léto přeje 
lásce“. Nakonec poznamenal, že by to Jean-Paul Belmondo možná přečetl lépe, ale že i on, Ivo, je 
takovým mužem z Ria či mužem z Acapulca, což mu Tamara šibalsky dosvědčila. Při čtení jsme si 
mohli v duchu představovat, jak muž z Acapulca v podobě neohroženého Belmonda, anebo přímo 
tajný agent Fencl sleduje tajemnou Joriku. Ivo prý povídku trochu zkrátil s ohledem na čas, ale i tak 
to byl jako obvykle vtipný zážitek. Milou tečkou pak byla poezie Vlasty Špinkové.  
     Foto na http://velebny.rajce.net/cteni_oblazkyzcest_17_10_2012. (Plzeň, 18. 10. 2012) 
 

- 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 u firmy HLS. 
 

 

* 
SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* KNIHOVNA BOLEVEC SLAVÍ 15. VÝROČÍ!  
 
     Od EVY PROCHÁZKOVÉ: 3. listopadu 2012 oslaví Knihovna města Plzně výročí patnáct 
let od započetí činnosti jedné z knihoven s celotýdenním provozem, a sice v Bolevci, v budově 
1. ZŠ, Západní 18. Při této příležitosti jsme vyhlásili literární soutěž pro žáky 5. tříd 1. ZŠ. Ve svých 
pracích nám chlapci a děvčata měli psát postřehy o knihovně, k čemu všemu ji využívají, zda do ní 
chodí rádi a jak často… Obdrželi jsme množství krásných vyznání, z nichž vám předkládáme 
následující koláž. Ze soutěže vyplývalo, že knihovna patří ke každodennímu životu oslovených dětí, 
a to nás samozřejmě těší. Eva Procházková (Plzeň, 2. 10. 2012) 
 

- E. P. (*1961) píše básně, povídky, písňové texty a divadelní hry, žije v Plzni, po absolvování Fakulty humanitních 
studií ZČU pracuje v Knihovně Bolevec KMP jako vedoucí. 

 
     Knihovna města Plzně v Bolevci – 15. výročí (Josef Kotek). V naší 1. základní škole je 
bezvadná Knihovna města Plzně. Ráda do ní chodím, protože se v ní člověk nikdy nenudí… 
(Viktorka Cízlová).  Člověk si tam užije spoustu legrace a zábavy (Klára Skaláková). Mám to 
tam tak rád, že ani nevím, od čeho bych měl začít (Pavel Králíček). Knihovna má příjemné 
prostředí a je moderní (Ríša Černík). Do knihovny chodím skoro každý den. Jsou tam knížky, 
na které si jen vzpomenete… (Jonáš Turek). Naše knihovna je plná pohádek, vtipů a hádanek 
(Ady Beranovská). Mají tam spoustu různých knížek… o technice, o vesmíru, o přírodě, o zvířatech… 
(Ríša Černík). Z knížek se dozvím leccos zajímavého a užitečného, občas mi to pomůže i při učení 
(Petr Hora). Můj nejoblíbenější spisovatel se jmenuje Joachim Massanek. Ale ze všeho nejraději 
si přečtu nějaký časopis nebo komiks (Petr Hora). Půjčuji si tam hlavně Garfieldy (Marin 
Novák). Mají tam počítač, kde si můžu knížku, která by mě zajímala, vyhledat (Ríša Černík). 
Velmi dobře se tam hledají knihy, které se už neprodávají nebo jsou nesehnatelné (Pavel 
Králíček) …někdy si tam i kreslím z encyklopedie (Jonáš Turek). Děti mohou chodit do knihovny 
i kvůli tomu, že tam máme počítače (Kristýna Šuleková). …a na těch dvou… můžeš hrát hry 
(Josef Kotek). Do knihovny chodím, když potřebuji něco vytisknout, mají tam totiž tiskárnu 
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(Pavel Králíček). Nejvíc tam chodím na internet (Jonáš Turek). Je dobré, že jsou tam počítače, 
na kterých si můžu vyhledávat informace, například o Rudolfu II. Také se mi líbí, že nám tam 
připravují různé besedy a divadelní představení (Magdaléna Šmídová). Velmi se mi líbily 
hudební pořady o historických osobnostech, např. Karel IV. a Rudolf II. Naposledy jsem tam byla 
se třídou na velmi zajímavé soutěži o tom, jak se umíme orientovat v knihovně a jak pěkně čteme 
(Klára Skaláková). Nejvíce se mi líbí besedy o různých autorech a ilustrátorech (Magdalena 
Šmídová). Knihovna nabízí i krásné soutěže za super ceny (Jonáš Turek). Paní knihovnice jsou 
velmi vstřícné a poradí se vším, co potřebujeme… odměňují nás za dobrou práci (Natálie 
Burešová). Bez knihovny si nedokážu školu představit (Eva Brázdilová). …i když jdu jen vrátit 
knížky, vždycky odejdu s nějakou čerstvě půjčenou (Magdaléna Šmídová). Někdo se může 
v knihovně učit, ale já si tam chodím užívat (Kristýna Šuleková). Naše knihovna se mi moc líbí 
a všem, co chodí k nám do školy, ale i jiným lidem, bych doporučil chodit právě sem (Tomáš 
Banýr).  Je to tam moc pěkné. Přijďte!!! (Josef Kotek). 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
 
* Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 v 17:00 hodin jste zváni do suterénu Restaurantu 12° (Plzeň, 
Kopeckého sady 8) na křest nové knihy Daniely Kovářové Sbohem, cizinko. Kmotry ředitel 
Divadla J. K. Tyla Jan Burian a ředitel Správy hřbitovů a krematorií Jiří Skala. Večerem provází 
Vlaďka Bauerová.  
 
* V neděli 4. listopadu 2012 v 10:30 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve do Výstavní 
síně ZČG v Plzni Masné krámy (Pražská 18) na nedělní hudebně-literární matiné s názvem 
Mužský hlas aneb Hodinoví básníci. Autorský pořad z tvorby Václava Grubera, Milana Čechury 
a Jiřího Hlobila uvádí členka činohry Divadla J. K. Tyla Andrea Černá. 
 
* Ve středu 7. listopadu 2012 v 17:00 hodin Vás nakladatelství MOBA zve do přednáškového 
sálu Západočeského muzea v Plzni (Kopeckého sady 2) na autorské čtení z knihy Jitky Prokšové 
Past na duši. Večerem provází Jiří Hlobil. Hudební doprovod Bára Šindelářová. 
 
* Ve středu 7. listopadu 2012 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na křest publikace Kalendář plzeňský 2013: Jan Valeš – 
Za plotem. Programem provází Petr Náhlík.  
 
* Ve středu 7. listopadu 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 Putování časem s Marií Malou. Večerní posezení s autorkou knížek o Šumavě 
doplněné bohatou kolekcí fotografií a stejnojmenným filmovým dokumentem. - V přísálí 
klubovny pokračuje 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. 
 
* Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 v 17:00 hodin jste zváni do Výstavní síně Masné krámy (Plzeň, 
Pražská 18) na besedu s vydavatelkou a šéfredaktorkou časopisu Vítaný host Hanou Voděrovou. Uvádí 
Jiří Hlobil. 
 
* V pátek 9. listopadu 2012 v 10:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP zve 
do dětského oddělení na další Čtení pro nejmenší. 
 



 4

* V úterý 13. listopadu 2012 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) pořad s názvem Známý-neznámý Friedrich Rückert – Goethův současník, který svou 
poezií inspiroval mnohé muzikanty. Uvádějí Lenka Bočanová a Blanka Hejtmánková, s klavírním 
doprovodem Gabriely Pechmannové účinkují studenti Konzervatoře. 
 
* Ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně (B. Smetany 13) na pořad 
s názvem Poezie zraje jako víno – jak chutná poezie k vínu a víno k poezii. Své hosty uvádí Jiří Hlobil. 
 
* Ve středu 21. listopadu 2012 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KMP (B. Smetany 13) na další díl z cyklu Šmejdění IV. -  Historie bez mejkapu.  Z knížek Zdeňka 
Šmída program sestavili a uvádějí Markéta Čekanová a Jiří Hlobil.      
 
* V pátek 23. listopadu 2012 v 15:00 hodin bude v obřadní síni plzeňské radnice už podvanácté 
slavnostně udělena Cena Bohumila Polana. 
 
* V pondělí 26. listopadu 2012 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o.s. 
zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem Aloha Molokai – Havajské ostrovy 
nevšedním pohledem. Povídání o dlouhodobém pobytu na Havaji spojené s promítáním videí a fotek 
z „Přátelského ostrova“ Molokai. Cestovatel a autor pořadu Petr Nazarov představí i svou novou 
stejnojmennou knihu. 
 
* V úterý 27. listopadu 2012 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně (2). Hostem komentátor Jan Petránek.                     
 
* Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 v 19:00 hodin Vás divadelní soubor Sofranza zve do Divadla 
Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na premiéru představení C. k. státní ženich od Ludvíka 
Aškenazyho v režii Františka Zatloukala. Úsměvná komedie o manželovi, který nebyl, a milenci, 
který byl. Hra o tom, co způsobí jeden omyl vojenského písaře a jak to ovlivní život nejen 
dvorních dam na císařském dvoře v nejmenované zemi. Představení má devatenáct krátkých 
obrazů s přestávkou, délka cca 1 hodina 45 minut, vstupné 90,- Kč. Hrají: T. Zatloukalová, J. Antošová, 
B. Englerová, B. Formanová, J. Roztočilová, M. Herejk, M. Peleška, R. Šmíd, J. Paur, F. Zatloukal, 
R. Gerhát a M. Velebný. 
 
* V úterý 4. prosince 2012 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o.s. 
zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem Mé literární lásky – vyznání známého 
českého herce a režiséra Luďka Munzara.  
 

* 
DNY POEZIE 

 
* DEN POEZIE K VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA HYNKA MÁCHY. XIV. ročník 
oblíbeného listopadového festivalu se o slovo přihlásil jako „Dny české a mezinárodní poezie po celé 
České republice“. V přestupném roce s podtitulem Pře-stup. Od 5. do 19. listopadu 2012 se opět 
bude volně básnit v knihovnách, klubech, divadlech, ve školách, v kavárnách i na jiných místech. 
Podrobný přehled jednotlivých akcí je k dispozici nejen na celostátním plakátu, ale pořádající 
Společnost poezie (www.spolecnostpoezie.cz, www.denpoezie.cz) ho jako každý rok umístila také 
na web. Letos se místa konání rozrostla ze 40 na 57 měst. Budou to Beroun, Blansko, Bohumín, 
Brno, Buštěhrad, České Budějovice, Dobruška, Františkovy Lázně, Frenštát pod Radhoštěm, 
Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Fulnek, Havířov, Havlíčkův Brod, Hodonín, Hradec 
Králové, Chodov, Jičín, Jilemnice, Jindřichův Hradec, Kadaň, Kamenice nad Lipou, Karlovy 
Vary, Kroměříž, Liberec, Lidice, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mimoň, Náchod, Neratovice, Nová 
Včelnice, Nové město nad Metují, Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Plzeň, Poniklá, Praha, 
Rajhrad, Sedlčany, Slaný, Stříbro, Tábor, Třeboň, Třinec, Turnov, Ústí nad Labem, Vlašské 
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Meziříčí, Velvary, Vlachovo Březí, Vsetín, Vyškov, Znojmo a Žatec. Opravdu poezie ve městech 
přibývá, anebo se jen vloni mnohá nestihla zaregistrovat? V západních Čechách nám nepřibylo ani 
jediné…  
 
CO NABÍZEJÍ?  
 
CHODOV 
Pořádá Městská knihovna Chodov (Staroměstská 55): 
 

Čtvrtek 15. 11. 2012 v 18:00: Expresionistický dýchánek. 
Expresionistický dýchánek v podání KV poetického tělesa Buchar. 

 
KARLOVY VARY 
Pořádá Krajská knihovna Karlovy Vary (A-klub, Závodní 378/84): 
 

Sobota 10. 11. 2011 v 17:00: Holan versus Rilke versus Holan. 
Kniha Několik dopisů od Rainera Marii Rilka a poezie Vladimíra Holana. 

 
PLZEŇ 
Pořádají Knihovna města Plzně a její občanské sdružení Kruh přátel knižní kultury (Polanova síň, 
B. Smetany 13):  
 

Středa 15. 11. 2012: Poezie zraje jako víno. 
   Pořad poezie o vínu a s vínem. 

 

 
 

Pořádá Kulturní kavárna Jabloň Plzeň (Krátká 2, produkce Martina Šimánková, tel.: 773 020 983, 
www.jablon.eu) v rámci VIII. ročníku tradičního literárního festivalu „Jednou nohou (nejen) 
v poezii“: 
 

Úterý 20. 11. 2012 ve 20:00: Rok vepře: Michal Talo. 
Autorské čtení. Vstupné 30,- Kč.  
 
Středa 21. 11. 2012 ve 20:00: Improvizační večírek aneb Kdo má ruce, nohy a málo se bojí, 
ať přijde! Volný prostor pro básnickou, hudební a divadelní improvizaci. Vstupné dobrovolné. 
 
Čtvrtek 22. 11. 2012 v 19:00: Autorské čtení básníků a prozaiků Ason-klubu. 
Účinkují Radka Prokopová, Ivo Fencl, Dagmar Hermannová, Daniel Mikeš, možná Jiří Č. 
Ulrich a další. Hudební doprovod Jan Mácha. Vstupné 30,- Kč.  
 
Pátek 23. 11. 2012 v 19:00: Lidová muzika z Chrástu, Listolet, Cirkus Cermaque. 
Hudebně-poetický večer plný vůně štrůdlu a listopadového oparu. Vstupné 70,- Kč. 
 
Sobota 24. 11. 2012 ve 20:00: Daniel Mikeš & Nemůžem usnout.  
Komponovaný večer melancholické hudby a skoro poezie. Vstupné dobrovolné. 
 
Středa 28. 11. 2012 v 19:00: 15 minut. 
Autorské čtení středoškoláků, soutěžní večer. Vstupné dobrovolné. 
 
Sobota 1. 12. 2012 ve 20:00: Z Mikulášského hřbitova. 
Autorské čtení studentů „Církváče“ a přátel, hudba a třeba i trochu divadla. Vstupné 30,- Kč. 
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STŘÍBRO 
Pořádá Gymnázium Stříbro (Soběslavova 1426):  
 

Pondělí 12. 11. – pátek 16. 11. 2012: Hodiny literatury: hrajeme si se slovíčky. 
Tvorba básniček, předčítání a výstava vlastních výtvorů.   

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* O NEJLEPŠÍ DETEKTIVNÍ POVÍDKU 2013. Časopis Lemurie a nakladatelství Beletris 
vyhlašují literární soutěž o nejlepší detektivní povídku. Soutěž je určena všem autorům bez 
omezení. Lze zaslat původní, dosud nepublikovanou povídku (ani v tištěné ani v elektronické 
podobě ani po částech), o max. rozsahu 60.000 znaků včetně mezer. Autor smí přihlásit pouze 
jednu práci. Zápletka musí být založena na zločinu, po jehož pachateli či pachatelích, detailech 
způsobu provedení a/nebo motivu pátrá detektiv či detektivové – mohou jimi být profesionálové, 
policisté, soukromí detektivové i osoby se zcela jiným zaměstnáním. Autor musí postupovat 
logicky, aby čtenář mohl sledovat postup dedukce ze stop. Uzávěrka je 30. listopadu 2012. 
Adresa: redakce@lemurie.eu. Do předmětu zprávy uveďte „SOUTĚŽ“. Výsledky budou 
vyhlášeny do 14. prosince 2012. Nejpozději do 17. prosince vítěz obdrží nezdaněný autorský 
honorář ve výši 10.000,- Kč. Za honorář si pak musí užít veselé Vánoce (prý není podmínkou). 
Více informací na http://lemurie.eu/souteze.php.  
 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ KRAJSKÉ KNIHOVNY KARLOVY VARY 2012. Krajská 
knihovna Karlovy Vary v rámci letošního Týdne knihoven vyhlásila VI. ročník Literární soutěže 
pro začínající autory. Soutěž je určena neprofesionálním autorům od 14 let z celé ČR. Lze zaslat 
původní, dosud nepublikovanou prózu o max. rozsahu 5 normostran. Každý autor může přihlásit 
pouze jediný příspěvek. Práce se přijímají v elektronické podobě (v programu Word) prostřednictvím 
webového formuláře na stránkách www.knihovna.kvary.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo ze soutěže 
vyřadit příspěvky se závadným obsahem (tzn. pornografické, xenofobní, rasistické, antisemitské 
apod.). Uzávěrka je 31. prosince 2012. - Patronem letošního ročníku je český básník, autor 
knížek pro děti, překladatel, redaktor a vysokoškolský učitel Radek Malý, který je jako spoluautor 
držitelem hned dvou ocenění knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě za „Nejkrásnější dětskou 
knihu“, ceny Jiřího Ortena (2003) za sbírku Vraní zpěvy a také ceny Magnesia Litera za rok 2006 
za básnickou sbírku Větrní. Z dosud nevydané básně Radka Malého bylo vybráno motto letošního 
ročníku soutěže: „Rok poštu pálí… proč i tvou?“ - Autor uvede jméno a příjmení, datum 
narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, název povídky a souhlas s uchováním osobních dat pro 
potřeby soutěže a souhlas s případným uveřejněním povídky v almanachu. Práce bude hodnotit 
odborná porota, 10 nejlepších povídek bude otištěno ve sborníku. Tři nejlepší autoři budou 
odměněni knihou s podpisem Radka Malého. Z nich sám spisovatel vybere hlavního vítěze a určí 
pořadí. Za první místo bude porcelánová plastika Vlaštovka a poukázka na knihy dle vlastního 
výběru, za druhé a třetí místo poukázka na knihy dle vlastního výběru. Partnerem soutěže je firma 
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v únoru 2013.  
 
* CENA KONSTANTINA TREPLEVA 2013. Divadlo Husa na provázku vyhlašuje II. ročník 
soutěže o původní dramatický text. Soutěž je určena všem autorům bez omezení. Lze zaslat 
původní divadelní hru (ne dramatizaci) v českém nebo slovenském jazyce, která do vyhlášení 
výsledků soutěže dosud nebyla publikována, inscenována či jinak prezentována. Divadlo hledá 
nové formy! Zásilka musí obsahovat jednu tištěnou a jednu elektronickou verzi textu na CD. 
Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, v zalepené obálce přiložte kontaktní údaje autora (jméno 
a příjmení, adresu, telefon a e-mail). Uzávěrka je 31. prosince 2012. Adresa: Divadlo Husa 
na provázku, Zelný trh 9, 602 00 Brno. Nejlepší texty budou uvedeny ve formátu scénického 
náčrtu − herci Divadla Husa na provázku jim prý vdechnou scénický život. 
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* RECITAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMČINĚ 2013. Pražský literární dům a Rotary klub Bohemia 
vyhlašují už III. ročník recitační soutěže v němčině. Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku 
7–17 let a bude hodnocena ve třech kategoriích: rodilí mluvčí, nerodilí mluvčí a kategorie hudební. 
První dvě kategorie pak budou rozděleny do tří věkových skupin. Odborná porota PLD vybere 
z každé kategorie dva nejlepší, kteří se zúčastní slavnostního finálního klání před porotou a publikem 
při slavnostním galavečeru v březnu 2013. Uzávěrka přihlášek je 30. ledna 2013. Více informací 
na www.literarnidum.cz. 
 

* 
KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 

 
* OTEVŘENÉ TVŮRČÍ SETKÁNÍ (NEJEN) LITERÁTŮ V PŘÍCHOVICÍCH. 
 
     Od ROMANA SZPUKA: Milí básníci, výtvarníci i hudebníci, zveme Vás na 29. ročník 
otevřeného tvůrčího setkání, které pořádá Skupina XXVI na římsko-katolické faře v Příchovicích 
v Jizerských horách od pátku 30. 11. do neděle 2. 12. 2012. Páteční vystoupení v Desné letos 
odpadá, farář Ivan Peschka už tam nepůsobí. Ale klidně přijeďte už v pátek. V sobotu jako vždy 
vyrazíme někam na výlet, trasu naplánujeme podle počasí, výše sněhové pokrývky a žízně. Hlavní 
program plánujeme na sobotu večer od 19 hodin na faře v Příchovicích. Můžete se představit 
se svými básněmi či kratšími prózami. Průběh večera a přilehlé noci je improvizovaný. Na každého 
připadá pět až deset minut, záleží na počtu účinkujících. Slovo doprovodí hudebníci, na stěnách 
společenského sálu či na dřevěných stolech je možnost instalovat improvizovanou výstavku. 
Setkání je otevřené, přijet a účinkovat může KDOKOLIV.  
     Příchovice se nacházejí na pomezí Krkonoš a Jizerských hor, zhruba 4 km nad Tanvaldem, či 2 km 
nad Kořenovem - motorestem, který leží na silnici z Desné do Harrachova. Nocleh je zajištěn 
na vytápěných půdách na molitanových matracích ve vlastních spacácích, pro choulostivější pak 
i v pokojích na palandách. (Sprchy, WC, v místě jsou v provozu koloniál, hřbitov i hospody). Také 
o stravu bude postaráno. V prostorách fary je zakázáno kouřit. 
     Za Skupinu XXVI vás srdečně zve Roman Szpuk, 1. máje 268, 385 Vimperk, tel.: 777 135 776, 
e-mail: roman.szpuk@seznam.cz. Informace a fotografie z předchozích ročníků: http://www.xxvi.cz. 
  

- R. S. (*1960) je básník, zakladatel Skupiny XXVI, žije ve Vimperku na Šumavě a v současné době pracuje jako 
pozorovatel počasí na meteorologické stanici na Churáňově.  

 
* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  
Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
* IVO FENCL: Lukáš Weishäupl a jeho starosti: 
     Spisovatelé občas píší tolik, až nechodí ven. Jsou mezi nimi i lidé, kteří ven ani moc chodit 
nemohou, a když přece jednou vyjdou, je venku léto, a když znovu, začíná zima. K smíchu to přitom 
vůbec není. Tito lidé (a nejsou to jen psavci) žijí prakticky pouze v bytě. 
     To není všechno. Mívají období družnější a pak zas takové, kterému říkají zlé dny pro 
setkávání. „Samotářské období“. A podobně. Zdá se to neuvěřitelné, ale i podobné období může 
obsáhnout pouhé dvě vaše normální návštěvy za rok. 
     Tito lidé, i včetně Lukáše (nar. 1986 v Plzni), jenž už také žil v Praze a nyní přebývá v plzeňském 
ústraní, kde maluje, komponuje i píše, trpí tzv. Aspergerovým syndromem. Při setkáních s lidmi, 
když na ně přece dojde, jej ovšem musejí různě tutlat a potlačovat, nejsou sociální a já tuto 
poznámku píšu Listům i proto, že jsem pojem „Aspergerův syndrom“ ve svých textech několikrát 
zneužil. Lehkovážně. A pro něco, co jím nebylo. 
     A Lukáš? Momentálně se nezúčastňuje ani vernisáží ani literárních čtení nebo večerů, a kdyby 
na podobné akce chodil, přineslo by mu to jen psychické vypětí, stres a nepříjemné pocity. Žádá 
tudíž, aby byl „vynecháván“ v podobných situacích a aby „nebyl ani zván“, což mi přijde obzvlášť 
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skličující. Lukáš však za to je vděčen a jeho život funguje trochu jinak, takže nebyl dokonce ani 
na svých vernisážích, a pokud se na výstavu dostavil, tak vždycky později. 
     Například ve Třináctce se však i tak málem psychicky zhroutil, nu, a lidé v podobných stavech 
někdy ani moc nechápou, proč mají vlastní umění „na zdi“. A proč to neumějí pochopit? 
Jednoduše z toho důvodu, že prožívají umění „trochu jinak“ a že ho ve společnosti téměř 
nezvládnou vnímat. „Nějak mi uniká smysl výstav a různých čtení,“ sdělil mi Lukáš, „ale to, že ty 
věci nechápu, ještě neznamená, že je odsuzuji. Nefunguji však podle společenských pravidel 
a vyhovuje mi tvorba bez jakékoliv prezentace, ticho a soukromí. Také proto jsem přestal 
publikovat v Plži.“ A když jsem namítl, že jeho vystoupení v Polanově síni za „asistence“ nás 
všech i včetně Heleny působilo onehdy dobře? Lukáš opět vznesl námitku, nad kterou zmrzne 
úsměv: „To bylo mé první a poslední vystoupení na veřejnosti, později jsem zvracel a ještě tu noc 
skončil v nemocnici. Niterné prožívání není vždy viditelné a tehdy jsem ještě sice ve společnosti 
fungoval, ale jen s pomocí tuhé přetvářky, abych divně nepůsobil na tzv. normální lidi. Té 
přetvářky jsem se ale - a jistě naštěstí – už zbavil: a nechápu jedno: Čím mohlo být takové 
vystoupení působivé? Pokud vím, došel jsem si pouze převzít jakýsi „papír". A víš, Ivo, v onom 
období jsem byl schopen se přemáhat kdekoliv, i třeba na Mikulášském hřbitově, ale nakonec jsem 
se tam většinou setkával jen s tamními lidmi, většinou bezdomovci, a ven jsem nikdy nechodil rád. 
A když, tak vycházky končily i na pohotovosti, což mě vyčerpávalo, a ocitl jsem se i na psychiatrii - 
a ve stacionáři. Ó, tam by bylo inspirace pro prozaiky! A mimochodem, napsal jsem právě 
ve stacionáři tzv. Stacionářský deník, což byly básně v próze v rozsahu padesáti stran, ale pak je 
zničila kočka.“ 
     „Je to škoda.“ 
     „Je to škoda. Měly nejméně dokumentární funkci.“ 
     „A napsat to po paměti znovu?“ 
     „Bohužel to už nebude ono. Tam bylo tolik autentických vět... a na nich to stálo. A zajímavé 
konflikty tam byly i rozhovory, z nichž už bych sestavil jen jakési atrapy.“ 
     „A dnes a dál?“ 
     „Teď jsem si dal od tvorby na rok pauzu. Musel jsem řešit různé zdravotní záležitosti, a tak 
na tvorbu nezbývaly prostor ani duševní síla, určitě se ale k tvorbě brzy vrátím.“ 
     „A konkrétně?“ 
     „Konkrétně ne. Už nepíšu k výtvorům jméno, připadá mi to zbytečné, a radši si nahrávám i mnohé 
nejintimnější ze současného bytí ve formě videí.“ 
     „Pokud vím, roku 2010 jsi režíroval hodinový a veřejně i v zahraničí prezentovaný lyrický film 
Zamia, kde i hraješ – spolu s Kateřinou Žižkovou a Michaelou Kusbachovou. Oč se jedná teď?“ 
     „O virtuální deník. Ego někdy ani netouží jinak se posilovat, a i proto se neprezentuji nijak 
oficiálně a poslední dny pracuji spíš na přípravě článků pro společnost Adventor, což je sdružení, 
pomáhající lidem s poruchou autistického spektra. Pořád je tedy co dělat a ti, kteří mě neznají, 
anebo ví jen o mé domácí uzavřenosti, myslívají si, že jen sedím a koukám do zdi, ale opak je 
pravdou a vítám i jakoukoliv písemnou komunikaci.“ 
„Díky za rozhovor.  

Publikováno s vědomím a souhlasem Lukáše Weishäupla 
- I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 

 
 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 26. 11. 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  


