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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXII, 2013, letos Listy č. 1 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 185) z 3. 1. 2013. Stran 8, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 1/2013 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Talent? Má-li někdo vyvinuté svalstvo,  
není ještě zápasníkem. 

 
(Karel Konrád) 

 
… Že není? Vždyť literáti přece den co den zápasí se svým vlastním textem… Otázkou zůstává, co je 
lepší – vítězství autora, nebo vítězství textu?    

 

* 
BYLO NEBYLO 

 
     Ason-klub dostal řadu novoročních přání, po básni od Martina Šimka a Luboše Vinše, po sbírce 
básní od Martina Šimka a Roberta Jandy… Alena Vávrová pokřtila v Praze novou sbírku za hudebního 
doprovodu Viktora Caise a za pomoci Aloise Marhoula… A v prosincovém čísle časopisu Host 
byl v rubrice Hostinec otištěn a pochválen Petr Abrahám z Plzně za skladby Úklonou a inkoustem 
a Z dochvilnosti… 

* 
LISTOVÁNÍ 

* VÍTÁME:  
     Už tak dlouho jsme nevítali nové autory, že jsme museli zalistovat předloňskými čísly, abychom 
si připomněli, jak se to dělá… Kozí bradku/ Vlasy k zadku/ A přes čelo/ černou patku/ Metal 
v uších/ Kdopak tuší… Eva Baslová miluje angličtinu, pracuje v jedné z plzeňských kaváren a je jí 
něco málo přes dvacet. Pokouší se o poezii i o prózu. Takhle nevypadá, ale takhle píše… 
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Eva Baslová:      *     *     * 
 
     Koukal se na sebe do zrcadla a opět probíhala pravidelná ranní nespokojenost. Nejvíce Mu 
vadily ty rohy. Samozřejmě, že On musel mít ty nejmohutnější a nejpokroucenější rohy ze všech, 
ale opravdu musejí být zkrouceny do takového patvaru? Dokonce i Tarkin, kníže pekelný, který Mu 
v politických kruzích už několik století dýchal na záda, je měl normální. Proč musí být tak 
pošahaně propletený a zamotaný? Připadal si jako pudl. Po chvíli se už na sebe nemohl dívat, tak 
si šel raději vyčistit zuby. Třikrát. To zas bude den s takovou náladou, pomyslel si. Ale pak si 
uvědomil, že se na dnešek vlastně těší. Úterky měl rád. Patřily totiž dělení hříšníků a v Radě nikdy 
nechyběl Aglion…  
     Aglion nádherně voněl. Nosil stylové obleky, košile, boty… Jemu se na něm líbilo prostě 
všechno. Vždy, když nějaký nebožák prosil o slitování, se dokázal tak krásně smát… Luciferovi 
začaly myšlenky zase ubíhat nebezpečným směrem. Nemohl si dovolit ukázat jediné slabé místo. 
Nejen kvůli synovi Antíkovi, ale už proto, že by snadno mohl přijít o místo. Populismus začal hýbat 
už i Peklem. Všechna úcta k tradicím se vytratila a už ani pro Něj nebylo nic jisté. Vůbec celková 
atmosféra Dole mu byla nepříjemná. Tarkin nabíral na oblíbenosti a také mu přišlo, že se k němu 
Antík nějak má. Přeci jen to je ještě mladej kluk a snadno přebírá cizí názory. Poslední dobou 
nemluvil o ničem jiném než o modernizaci a podobných žvástech, které mu Tarkin lil do hlavy. 
Štvalo Ho to, ale nebyl si úplně jistý, jak by měl k Antikristovi přistupovat, přestože to byl Jeho 
syn. Přeci jen byl stvořen k převratu. Vyplivl zbytky pasty, pozoroval, jak se stáčejí do pravidelného 
kruhu a se zbytky síry odtékají do umyvadla, a začal přemýšlet nad důchodem. Již delší dobu se 
viděl spíše někde v ústraní, mimo celej tenhle chaos. Jen On a nedělní šachy s běloušem Shora. 
Nebo třeba i s Aglionem, ale takovou myšlenku si dopřával jen velmi potají, těsně před spaním. 
     Vsunul kartáček zpátky do krytu na štětinky a šel si navléknout svůj ceremoniální plášť. Byl to 
ten, ve kterém Ho svrhly Shora. Dříve andělsky bílý, nyní prolezlý špínou a pachem síry. Pak se 
došoural „na příjem“ a za velikou vyřezávanou branou čekal na zavolání. Z vedlejší komnaty Mu 
čekání zkracovaly zvuky Mozartových zoufalých pokusů o dopsání jeho posledního Requiem. 
Pořád to nemohl správně trefit a Jeho to nesmírně škodolibě bavilo. Přeci jen tenhle trest mu 
vymyslel On sám. 
     „A nyní, nakonec, přichází Jeho Veličenstvo, nejmocnější nej-blablablabla-nejkrutější-blabla 
vládce Pekel a tichý společník Apple Incorporation, sám Lucifer První a Poslední zároveň.“  
     Lucifer vešel. Pak následovalo absolutní ticho. Prošel kolem dlouhého stolu a posadil se do jeho 
středu na svůj trůn. Aglion seděl ob dvě místa, ale i přesto cítil jeho vůni. Stejně nechápal, jak 
někdo, kdo už se v Pekle narodil a nikdy vlastně nepoznal Hořejšek, může takhle vonět. Luciferova 
andělská vůně již za ta tisíciletí značně vyčpěla, a tak ji musel potají podporovat zakoupenými 
parfémy. Věděl, že to všem vadí, ale vždycky říkával: „To víte, toho andělskýho smradu se prostě 
nezbavíte. Podívejte se na Tarkina, ten to za sebou taky furt tahá.“ To byla další z věcí, které On 
na Tarkinovi nesnášel. Ač byl Dolů svrhnut jen pár stovek let po Něm, jeho andělská vůně se ho 
stále držela. Nevěděl, jak to ten šmejd dělá. 
     Dělení bylo zahájeno. Probíhalo víceméně hladce. Sem tam se sice objevil hříšník, který měl 
na svědomí takovou míru prohřešků, že nebylo lehké ho zařadit, ale nakonec si vždycky nějak 
poradili. Až ten poslední to vlastně spustil. Nevěděli, kam by ho vlastně měli poslat, aby to přesně 
odpovídalo jejich Třídícímu řádu. Luciferovi to bylo více méně jedno. Hodil by ho do očistce se 
vším tím bordelem, co měl na duši, a prostě by počkal, co vyleze. Jenže se do toho vložil Tarkin. 
A že prej samotný Vládce by měl být schopný řešit problémy a dělat pořádná rozhodnutí. A ne vše 
jen na půl. Pak do toho začal tahat další problémy, které On rozhodně řešit nechtěl. Že prý je 
Peklo přeplněno jen díky drobným podvodníčkům, kteří již několik let stojí frontu do očistce, 
a v podstatě by postačilo odlifrovat je rovnou Nahoru. Takoví nám tu prý kazí image, byla jeho 
slova. Nahoře jen sklopí hlavu, starouš jim odpustí a v Pekle budou mít pokoj. Všechna knížata, 
hrabata, lordi, démoni, hříšníci a dokonce i Antikrist začali souhlasně přikyvovat a i v Jeho 
přítomnosti si něco brumlat. Lucifer byl čím dál více rozladěnější, nechtěl posílat hříšníky Nahoru 
jen tak zadarmo, ač věděl, že s frontou do očistce mají opravdu problémy. V očích všech viděl, 
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jakou má Tarkin podporu. Nakonec bouchl pěstí do stolu. Nastalo ticho a On se odešel uklidnit 
na svůj meditační kompost. Tam byly odnášeny zbytky těch, kteří nezvládli projít Očistcem, a na Lucifera 
mělo toto místo vždy relaxační účinky. Vytáhl krém na ruce s výtažkem z pomerančové kůry a začal 
si s ním mnout prsty a dlaně, aby se uklidnil. 
     Tak ty si, drahý Tarkine, opravdu děláš zálusk na Moje místo? Na Můj trůn? A to ještě za podpory 
Mého syna? Možná bych mu to měl opravdu přenechat. Sám pozná, jakej je to vopruz. A když už 
by mi nešlo o místo, mohl bych to konečně zkusit na Agliona. Přeci jen jsem partie a se svým 
stylem oblékání nemůže být Aglion heterouš. A vůbec ta jeho vůně, chůze, celkový projev… Z myšlenek 
ho vytrhl právě Aglion. Překvapeně sebou cukl, schoval krém a svýma černýma očima se ponořil 
do jeho rudých. 
     „Vaše Veličenstvo, Tarkin nikdy nemůže převzít Vaše místo. Vy jste přeci náš Vůdce, to Vy jste 
z téhle díry udělal to, čím je teď. Máte moji nekonečnou podporu.“ A hluboce se uklonil. Lucifer 
neodpověděl. Aglion byl zticha. Lucifer také. Chvíli nikdo nepromluvil a pak se Aglion s úklonou 
otočil k odchodu. Lucifer ho zarazil. „Aglione, počkej,“ řekl s nervozitou v hlase, kterou u sebe 
nikdy neslyšel. „Potřebuju - chci ti něco říct. Už prostě musím.“ 
     Normálně bychom nejspíše Agliona nyní popsali jako překvapeného a zaskočeného, když to na něj 
On všechno vybalil, ale přeci jen... jednalo se o Peklo. O Lucifera. O To. Aglion klesl šokem 
na kolena. Zabořil pěstěné ruce do francouzského trávníku a velmi zrychleně oddychoval.  „To snad… 
U všech… Vy jste… To přeci…“ Aglion nebyl schopen dokončit větu. Tak mu v hlavě vířily 
všechny myšlenky. Lucifer začal trochu propadat panice. Avšak plně jí propadl o pár okamžiků 
později, když si všiml mizícího hadího ocasu v křoví. Do háje! Zapomněl jsem, že tu s ním mám 
schůzku (neboli meeting, jak říkával Tarkin). Had byl ten nejméně loajální organismus v celém 
Universu. Každý to moc dobře věděl a Jemu bylo hned jasné, kam měl ten hybrid namířeno. 
Lucifer se okamžitě přemístil do zasedací místnosti Rady, aby situaci stihl ještě zachránit. Bylo 
pozdě. Had už seděl na svém čestném trůnečku a potutelně se uchechtával. Celá Rada se na Něj 
nyní koukala úplně jinak. S šokem a pohrdáním v očích. Tarkin si čistil zuby párátkem. A Lucifer 
začal zmatkovat. 
     „No a co?! Nic nemůžete! Já jsem Satan! Mám na to akreditaci!“ Volal a rozhazoval rukama 
ve vzduchu. 
     Tarkin velmi pomalu a chladně promluvil: „Prý no a co, říká NÁM no a co. Můžeme si tohle 
nechat líbit? Přijde Vám snad „tohle“ správné a „normální“? Mně tedy rozhodně ne.“ Jako vždy, 
když Tarkin mluvil, všichni přikyvovali a hltali každé jeho slovo. Lucifer si pohrdavě odfrkl a zašoupal 
kopytem. „A co s tím jako chcete dělat? Stejně nic nemůžete! JÁ tady vládnu!“ 
     „Prostě tě svrhneme…“ pronesl Tarkin do všeobecného šumu. Hned po těchto slovech nastalo 
ticho. 
     „Uděláme puč a budeš fuč!“ zarýmoval si vesele Had, a kdyby mohl, i by si zatleskal. 
     Lucifer začal nabírat na jistotě. „Jenže to nemůžete, nic jsem neprovedl. Nikde se o… o „tomhle“ 
nic nepíše.“ 
     „Zákon o Dodržování Desatera a Porušování sedmi smrtelných hříchů,“ vyhrkl ze sebe jeden 
z méně důležitých členů Rady, spíše takový knihomol, očividně sám překvapen, že si na tento zákon 
vzpomněl. 
     „Cože?“ Nechápal Lucifer. 
     „Schválili jsme ho teprve loni,“ poučil ho Tarkin. „Ani se nedivim, že si to nepamatuješ. 
Všichni víme, jak už si přestárlej.“ 
     „Co si to dovoluješ, ty parchante?! Vždyť ty si na Wikipedii vyhledáváš i to, co si sám zažil!" 
Rozkřikl se On. 
     „Ať tak či tak,“ pokračoval Tarkin jakoby nic, „píše se tam, že kdokoliv bude dodržovat 
Desatero či neplnit smrtelné hříchy, bude z Pekla vyhoštěn. Kdokoliv bez výjimky.“ 
     „Měj rád bližního svého, hihi,“ vmísil se do dění opět Had. 
     „No a nejen to,“ přidal se knihomol. „Obžerství také porušuješ. Už dlouho jsme tě neviděli 
pořádně se přežrat. A že tu máme od mekáče spousty vykrmených duší…“ 
     Lucifer už se neudržel. „Cožpak můžu s takovejhlema stehnama?“ a ještě s mastnýma rukama 
od krému se plácnul do stehen. Hned poté toho zalitoval. Nejen že si tím pod nohama definitivně 
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vykopal hrob, ale ještě k tomu se mu na jeho dokonale vyžehlených kalhotách udělaly dvě velké 
mastné skvrny. I to ovšem bylo nic oproti tomu, co teprve mělo přijít. 
     „Pro někoho, jako je On, tu nemáme místo,“ pronesl do ticha Aglion a vystoupil zpoza Jeho 
stínu. Lucifer si vůbec nevšiml, že stál celou dobu za ním. Ať už se mu za dnešek stalo cokoliv či se 
mu teprve mělo stát, tohle bylo pro Něho to nejhorší. Taková ta poslední, pomyslná kapka do poháru 
potupy. 
     „Aha, takže na programu dne, a pro vás nejspíš na programu minimálně posledních sta let, je 
velezrada, že?“ Nikdo v místnosti nepromluvil, ale pár členů chvíli vypadalo, jako by si správností 
svého činu nebyli jisti. Přece jen to ale byli to démoni, takže je to po chvilce přešlo. 
     Lucifer si vzpomněl na svoje úvahy o důchodu a v tu chvíli se před Ním zjevil velmi úředně 
vyhlížející papír. Podepsal ho. Rezignovaně rezignoval. Předal své místo Tarkinovi a znechuceně 
odcházel z místnosti, aby si sbalil věci a odsunul se někam do ústraní. Někam pryč. Sám. 
V depresi. Naposledy ještě věnoval pohled Aglionovi, ten se ale pohrdavě otočil a spiklenecky mrkl 
na Tarkina. Luciferovi se chtělo zvracet. 
     Když zkroušeně došel ke Svému paláci, zjistil, že už někdo sbalil za něj. Všechny Jeho 
věci a drahé obleky byly naloženy na kočáru a vozka netrpělivě očekával místo destinace. 
     „Nahoru,“ řekl Lucifer. „Tam jsou všichni jako Já.“ Poté nasedl a snažil se dostat všechen ten 
chaos pocitů z hlavy. Po chvíli si sám řekl, že by to nemuselo být tak špatné. Alespoň bude mít 
konečně čas na své psaní. Dokonce se mu začaly v hlavě vynořovat útvary jeho vlastní poezie. 

 

Aglion, Aglion 
houpe se jak lampion 
smyčku kolem hebké šíje 
na Tarkina Kerber vyje 
už mu trhá ruce, nohy 
mně se štěstím kroutí rohy 

 

     Pak už mu bylo o něco lépe a z kočáru se ani neohlédl. Kdyby to udělal, viděl by Tarkina spolu 
s Aglionem stát před Jeho palácem a dívat se, jak Jeho ohnivý kočár mizí ve výši, dokud se z malé 
tečky nerozplynul úplně. Poté Tarkin chytl Aglionovu dokonale manikúrovanou ruku a vedl si ho 
do svého nového paláce. „Tak pojď, zlato. Konečně je to všechno naše.“ A obdařil svého Agliho 
zářivým úsměvem, který mu byl hned opětován.  
 

* 
SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 
* VHRSTIHO ČÁP ČENDA VYHRÁL V SOUTĚŽI! Vítězem literární soutěže Proč jsem 
na volné noze, kterou vloni v září vyhlásil Robert Vlach, provozovatelem portálu nezávislých 
profesionálů Na volné noze (http://navolnenoze.cz), se stal „náš“ Vhrsti. Jeho komiksový příběh 
čápa Čendy porazil ostatních 32 přihlášených děl. Sborník všech prací je volně ke stažení na 
http://navolnenoze.cz/soubory/sbornik.pdf. 

 

* 
 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve čtvrtek 3. ledna 2013 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 křest nově vydané básnické sbírky Tomáše Javorského Černá plachetnice s následnou 
autogramiádou. V hudebních mezihrách účinkuje Štěpán Špád (kytara, zpěv). - V přísálí klubovny 
bude zahájena výstava kreseb Josefa Protivy Klatovské věže a věžičky. Výstava bude přístupná 
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veřejnosti při všech klubových pořadech do 31. května. - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně 
Hifiklubu k dispozici: Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, 
Plž, díla regionálních autorů aj. 
 
* V úterý 8. ledna 2013 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na reprízu představení:  Lia Bugnar: Kosti pro Otta. Dvě příslušnice nejstaršího řemesla na světě 
stopují kunčofty na kraji skotské silnice. Jejich drsné antagonistické vztahy se s časem mění tak, jak 
vzájemně poznávají svoje osudy a motivace. Hra rumunské autorky objevuje pod našminkovanými 
tvářemi citlivé lidské jádro, ony perličky skryté na samém dně. Hraje Amceth v režii Jiřího Č. Ulricha. 
Účinkují: Markéta Šebestová, Tereza Čermáková a pes Oskar. 
 
* Ve středu 9. ledna 2013 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na pořad s názvem Železná opona. Filmový dokument 
Aleny Jílkové a Vladimíra Nového uvádějí autoři. Vstup volný. 
 
* Ve středu 9. ledna 2013 ve 20:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na reprízu představení Ženy v (ne)pokoji. Jak dopadne večírek v bytě tří žen? Přinese Lumča buráky? 
Opraví Cmunt záchod, který teče? A přijde Francesco? Absurdně falešnou komedii Jana Sojky 
o ženské trojjedinosti uvádějí dva známé plzeňské soubory Antidivadlo a Divadlo JakoHost. 
Účinkují: Gabriela Vašková, Veronika Vašků, Marie Muška Chmelíková, Jakub Klíma, Jan Sojka 
a Zdeněk Němeček. Vstupné 50,- a 70,- Kč.   
 
* Ve čtvrtek 10. ledna 2013 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na reprízu hry Miroslava Horníčka Malá noční inventura. V laskavé komedii plné humoru 
a představivosti se v rolích pracovníků inventury představí vedle režiséra Františka Zatloukala, 
Miroslav Herejk s Markem Velebným. Zosobňují trojici kolegů, která se při noční inventuře 
v zákulisí divadla baví o ženách, partnerkách a mimo jiné občas paroduje různé slavné herecké 
postavy klasického divadla. Hra je rozdělena do částí s přestávkou a do dvou reálných rovin, kdy 
mužské rozhovory přecházejí průběžně do dialogů jednotlivých partnerských dvojic. Partnerské 
dvojice tvoří Miroslav Herejk s Editou Jarošíkovou, Marek Velebný s Janou Antošovou a František 
Zatloukal s Barborou Formanovou.  
 
* V pátek 11. ledna 2013 v 10:30 hodin Vás ústřední knihovna pro děti a mládež KMP zve 
do dětského oddělení (Plzeň, B. Smetany 13) na další díl cyklu Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 
 
* V pátek 11. ledna 2013 v 17:00 hodin jste zváni do Výstavní síně Masné krámy ZČG (Plzeň, 
Pražská 18) na pořad s názvem Laudatio pro Plzeň – Plzeň na křídlech staletí. Autorské čtení členů 
Střediska západočeských spisovatelů. Úvodní slovo prof. Viktor Viktora. 
 
* V neděli 13. ledna 2013 v 18:00 hodin jste zváni do Výstavní síně Masné krámy ZČG (Plzeň, 
Pražská 18) na pořad s názvem Král syrakuský aneb Smutky zhrzených nudlí. Koláž textů ze sborníku 
Kašpárek futuristou sestaveného Josefem Skupou a z úryvků Marinettiho Futuristického manifestu. 
Uvádí stolní a příležitostně i divadelní společnost MHA. Scénář Pavel Vašíček (Divadlo Alfa), režie 
Pavel Vašíček a František Kaska (Gymnázium Fr. Křižíka). 
 
* V pondělí 14. ledna 2013 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na 2. premiéru představení: Keneth Fearing - Noc na Manhattanu. Poetické melodrama s použitím 
stínového divadla podle úryvků textů amerického beatnického básníka Kenetha Fearinga. Čtyři 
osamělí lidé  v zapadlém  baru hledají světýlko naděje i cestu k sobě. Jejich psychologicky  pojaté 
osudy jsou načrtnuty v kritickém  ironickém kontrastu s absurdním prostředím anonymního 
velkoměsta, v kterém jsou nuceni žít. Hraje Amceth v režii Jiřího Č. Ulricha.  
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* Ve čtvrtek 17. ledna 2013 v 19:00 hodin jste zváni 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 pátek 18. ledna 2013 ve 20:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na reprízu představení Vůně včel a bzukot medu. Nová autorská trilogie Antidivadla o holičství, 
ukradené židli a prvním soudu. Vstupné 70,- Kč.      
 
* V pondělí 21. ledna 2013 v 16:00 hodin jste zváni do regionálního dobrovolnického centra Totem 
(Plzeň, Kaznějovská 51) na besedu s Dr. Věrou Kubovou Božena Němcová bez tajemství. 
 
* Ve středu 23. ledna 2013 v 18:30 hodin jste zváni do restaurace a galerie Artamo (Plzeň, 
Čelakovského 5, www.artamo.cz) na pořad s názvem Literární Artění: Josef Hrubý a Jan Sojka. 
Autorské čtení dvou držitelů Ceny Bohumila Polana. Hudební doprovod Duo Kučera. První večer 
pravidelných literárních akcí v Artamu.  
 
* Ve čtvrtek 24. ledna 2013 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na první reprízu 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 nejmenovaném 
abstraktním mocnářství, kterému vládne císař Maxmilián Klaus. 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 pátek 25. ledna 2013 v 17:00 hodin jste zváni do Sklípku ZČG (Plzeň, Pražská 13) na autorské 
čtení básníka Jakuba Fišera S žízní neustaň. 
 
* V úterý 29. ledna 2013 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně (3). Hostem publicista Martin Komárek. 
Vstup volný. 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* SUK – ČTEME VŠICHNI 2012. Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze vyhlašuje 
XXI. ročník ankety o nejčtenější a nejoblíbenější knihu pro děti a mládež, vydanou v předchozím 
roce, SUK – Čteme všichni. - Kterou knížku pro děti z roku 2012 považujete za nejlepší? - 
V rámci akce je udělována Cena dětí, Cena knihovníků, Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského 
čtenářství a Cena Noci s Andersenem. Doplňující otázka pro děti: Kterou literární postavu máte 
nejraději? Uzávěrka je 20. března 2013. Adresa: Pedagogická knihovna J. A. Komenského - SUK, 
Mikulandská 5, 116 74 Praha 1. Slavnostní vyhlášení výsledků se tradičně uskuteční v Památníku 
národního písemnictví na Strahově 10. dubna 2013, součástí bude autogramiáda tvůrců. Kontakt: 
Alice Košková (e-mail: koskova@npkk.cz). Anketní lístky a plakátek ke stažení na stránkách 
http://npmk.cz/node/24.   
 
* CENA ČESKÁ KNIHA 2013. Na stránkách  http://ceskakniha.com/CZ/Nominace_CZ.php mohou 
nakladatelé přihlašovat vydané tituly do II. ročníku literární Ceny Česká kniha. Cena je každoročně 
udělována jedné z českých prozaických novinek, vydané domácím nakladatelstvím v průběhu 
předchozího roku. Díla posuzuje sedmičlenná odborná porota, složená z akademiků, překladatelů 
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a knihkupců, osmým hodnotitelem je laureát z předchozího ročníku. Seznam přihlášených titulů je 
dostupný na webu, čtenářská veřejnost může až do uzávěrky navrhovat jeho doplnění. V prvním 
kole porota vybírá 14 titulů širšího výběru, ve druhém kole pak 5 nominovaných titulů. Vítěz bude 
vyhlášen po závěrečné volbě a obdrží finanční odměnu.  Uzávěrka je 20. ledna 2013.  
 
* NAPIŠ, CO JE ŽIVOT 2013. Občanské sdružení Dobré místo, provozovatel portálu 
www.Lidemezilidmi.cz vyhlašuje publicisticko-literární soutěž pro osoby se zdravotním postižením. 
Soutěž je určena autorům bez omezení věku a zdravotního stavu, avšak vítězem se může stát pouze 
osoba s invalidním důchodem – v případě zájmu může získat pracovní místo redaktora uvedeného 
portálu. Příspěvky lze zaslat elektronicky (ve formátu *.doc, *.docx, *.rtf, *.txt, *.odt) do tří soutěžních 
kategorií: Příběh – osud člověka se zdravotním postižením, Názor (blog) – co si myslím o sociální 
reformě, Tvorba – umění slova. Jeden autor může přihlásit max. 3 práce v každé kategorii. Délka 
jedné práce nesmí překročit 5.000 znaků vč. mezer. Autor uvede jméno a příjmení, adresu, telefon, 
e-mail, název díla a soutěžní kategorii. Zasláním příspěvku zároveň dává souhlas se zveřejněním díla 
na webu, případně v dalších médiích ze sociálně-zdravotní oblasti bez nároku na honorář. Uzávěrka 
je 30. ledna 2013.  Adresa: soutez@lidemezilidmi.cz.  
 
* NOVINÁŘSKÁ CENA 2012. Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s českým 
Googlem a dalšími partnery vyhlásila III. ročník soutěže Novinářská cena 2012. Cílem je ocenit 
kvalitní žurnalistické práce, které vynikajícím způsobem zachytily problematiku dnešní 
společnosti a přispěly tak k rozvoji demokracie u nás. Soutěž je určena novinářům všech typů 
médií – tištěných i elektronických, celostátních i regionálních. Novinářské příspěvky publikované 
v ČR od 1. 1. do 31. 12. 2012 mohou nominovat autoři, redakce, vydavatelé, čtenáři, diváci nebo 
posluchači. Práce budou hodnoceny v deseti oblastech, tj. Kategorie psané žurnalistiky (nejlepší 
rozhovor, nejlepší reportáž, nejlepší komentář, nejlepší analyticko-investigativní příspěvek, 
nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura), Kategorie audio-vizuální 
žurnalistiky (nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse, nejlepší reportáž, nejlepší analyticko-
investigativní příspěvek) a Kategorie online žurnalistiky (Cena Googlu za inovativní občanskou 
online žurnalistiku, Cena Googlu za inovativní profesionální online žurnalistiku). Uzávěrka je 
4. února 2013. Práce budou hodnotit odborné poroty složené z osobností mediálního, kulturního, 
neziskového i akademického sektoru. Vítěz každé z kategorií získá finanční odměnu ve výši 
20.000,- Kč. Napříč kategoriemi bude dále udělena zvláštní Česko-slovenská cena veřejnosti 
(online hlasování proběhne na jaře). Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v dubnu 2013. 
Přihláška a soutěžní podmínky na www.novinarskacena.cz. Kontakt: Marie Peřinová (e-mail: 
marie.perinova@osf.cz). 
 
* HLEDÁ SE AUTOR BESTSELLERU 2013. Nakladatelství Fragment, s.r.o. (Ing. Pavel Nýč) 
vyhlásilo III. ročník literární soutěže Hledá se autor bestselleru. Soutěž je určena všem 
neprofesionálním autorům s poštovní adresou v České republice, kteří dosud knižně nepublikovali. 
Lze zaslat texty v českém jazyce, žánru moderní pohádky pro dospělé, o max. rozsahu 10 – 25 
normostran, téma je libovolné. Práce ve formátu *.doc, *.docx, *.rtf je třeba přihlásit 
prostřednictvím elektronického formuláře na  http://www.fragment.cz/hleda-se-autor-bestselleru. 
Uzávěrka je 25. února 2013. Pořadatel vybere 15 nejlepších příspěvků, prvních 5 bude 
zveřejněno na webu. Následovat bude hodnocení odbornou porotou i veřejností. Cenou pro 5 vítězů 
bude vydání elektronické publikace s jejich příběhy a balíček knih z Nakladatelství Fragment dle 
vlastního výběru v hodnotě do 1.000,- Kč. Vyloučena není ani šance vstoupit do světa knižního 
trhu a navázat s nakladatelem delší spolupráci. Více informací na http://www.hledaseautor.cz,  
http://www.fragment.cz. Kontakt: talent@fragment.cz. 
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* 

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

 
* IVO FENCL: Nejkratší fejeton o sebejistotě: 
 
     Jak definovat sebevědomí? „Má ho František Ringo Čech,“ slyším odněkud. Dobře, odpovězme 
nicméně seriózní nebajkou o lidech. 
     Koncem roku 2012 jsem opět navštívil klub Rock´n´Wall v Sadech 5. května a známý se nechal 
po x-tém napití slyšet: „Mám to. Najednou nad slunce jasněji chápu, jak lidi škatulkovat.“ 
     Ach, škatulkování už tu bylo. A i před Hitlerem, blesklo mi hlavou, ale „Honzáč“ dodal: „Jistě jen 
díky týto knajpě jsem právě vynalezl i nový zákon buněčného dělení.“ 
     Lépe jsem si spolustolovníka změřil. Sklenicí nevypadal jako láčkovec, jako buňka v pěně ložená 
však možná ano. „Povídej!“ I odstartoval s přednáškou a nebyl to jen triatlon: „Lidi se dělí do čtyř 
skupin. 

a) Ti, kteří tě znají z doslechu či médií - a přesto tě mají v oblibě. 
b) Ti, kteří tě vůbec neznají – a pomluví. 
c) Ti, kteří tě neznají jen z doslechu či médií, ale osobně a zblízka - a pomluví. 
d) Ti, kteří tě znají osobně a zblízka a mají tě rádi.“ 

     To jsem vám shrnul Zarathustru, ale on dával tu filozofii do kopky léta. I slunce zatím zašlo. 
„A kterou skupinu preferuješ?“ vznesl jsem pod oknem dotaz jako kartu a Jorika nám přinesla sté pivo 
a Honza se usmál a šalamounsky řekl: „A která ta kategorie podle tebe bude nejnáročnější na čas?" 
     „Prvá!“ práskl jsem do causy. „A proč? Neotravují, nezdržují, milují.“ A klasik to přece znal.   
Dávno. Přátelé jsou zloději času! Či je i to blud? A možná i servírky. A pootočil jsem krk za útle 
sympatickou Jorikou. „Honzo, ale jak identifikuješ, kdo kam náleží? To přece nejde.“ A musel by 
být Bůh. A já dodal: „Vezmi jen ta céčka. Oni tě znají – a za rohem pomluví. Co když ale právem?“ 
A šli jsme domů. A na rohu Honza hlesl: „Lidi nevydělíš.“ A odmlčel se. Navždy. A kategorie a), 
b) i d) mu přišly v pořádku, proti takým nebrojil (i já a Jorika jsme tam náleželi), ale dřeň jeho 
filozofie tkvěla hloub. A kde až? 
     To je prosté, Watsone. Svět máme vnímat bez céček. A tomu říkám sebevědomí. 

 

(Starý Plzenec, 10. 12. 2012) 
- I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 

 

 
 
 
 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 21. 1. 2013. 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  
 

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


