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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXII, 2013, letos Listy č. 3 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 187) ze 4. 3. 2013. Stran 8, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 3/2013 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Knihy vycházejí, ale 
bez čtenářů se daleko nedostanou. 

 

(Ivan Fontana) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
 
     …Každý literát toužebně hledí za svými knihami do daleka. Naštěstí je tu ale opět Březen – 
měsíc čtenářů a podle pranostiky „Co si únor zazelená, březen si to hájí…“ Tak schválně: 
 

     V pondělí 4. února proběhla v kavárně Kačaba vernisáž výstavy fotografií Yvony Kovářové a básní 
Václava Englera „1 + 1 = 3“ (http://velebny.rajce.idnes.cz/vernisaz.kacaba.4.2.2013).  
     Únorový Host v rubrice Osobnost přinesl rozhovor s Jakubou Katapou - nejen o novém 
objemném románu Němci, ale i o psaní a o autorce samé (Není důležitý autor, ale text, s. 11 – 14). 
Díky rubrice Hostinec jsme zase mohli nahlédnout do poetické dílny nám neznámého Plzeňana 
Zbyňka Boháče. Redaktor stránky Ladislav Zedník o jeho básních Ptáci a Dekapitace napsal: 
„Úplně odlišná je krajina Zbyňka Boháče, v níž se tradiční přírodnělyrická obraznost kříží 
s netradičními úhly pohledu a nečekanými motivy“ (s. 106 – 108). 
     23. února 2013 pak hostila plzeňská restaurace a galerie Artamo Eugena Brikciuse a nejen Lucie 
Koutná z toho měla krásný zážitek: 
       
     V sobotu odpoledne jsem vyrazila na čtení „eugeniálního“ spisovatele, překladatele, filosofa 
a výtvarníka Eugena Brikciuse. Pořad se konal v rámci Smetanovských dnů. Myslím si, že představovat 
tohoto autora by bylo jako nosit dříví do lesa. Autor četl z několika svých knížek a z loňské knížky 
„Můj nejlepší z možných životů“, ve které vzpomíná na své dětství a mládí. Ostatně celý večer byl 
pojat jako vzpomínkový. Vzpomínal na to, co ho v tvorbě literární a výtvarné ovlivnilo, na místa, 
kde bydlel – Rajská zahrada na Žižkově. O ní píše, že byla tehdy hezká asi jako skutečná zahrada 
v Ráji a doplatila na to. Za komunistů byla zohyzděna. Jindy autor vzpomínal na to, jak si zašel 
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ještě se synem do restaurace a nabízeli tam Brikciusovu kapsu. Samozřejmě, že si ji museli dát, 
a syn pak prohlásil: „To jsme si teda na sobě moc nepochutnali.“ Jeden čas se taky E. Brikcius 
zabýval střešními zahrádkami a napsal o tom dokonce i „Manifest o střešních zahradách“. A lidi 
pak chodili s hlavami zakloněnými dozadu. Tyhle střešní zahrady, hojně v evropských městech se 
vyskytující, se začaly vyskytovat i u nás. Rakouský architekt Friedensreich Hundertwasser nechal 
zatravnit celou střechu školky a místo zábradlí tam nechal vysázet jen živý plot. Na námitky 
kritiků, že mohou děti spadnout, odpověděl: „Raději ať dítě spadne, než aby mělo špatný vkus.“ 
Načež celý sál propukl v hlasitý smích. E. Brikcius umí vskutku hezky vyprávět. Geniální jsou ale 
i jeho básně. Musím pochválit i galerii a restauraci Artamo, protože tam se takovéhle čtení 
opravdu hodí. Čtení doprovázeli krásnou hudbou violoncellista David Niederle a na akordeon 
hrála Jarmila Vlachová. Co dodat – krásný zážitek! (Praha, 25. 2. 2013) 

- L. K. (*1980) píše básně i prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty ZČU (oboru manažer výtvarné kultury),  
žije v Plzni a v Praze, kde momentálně pracuje v Uměleckoprůmyslovém muzeu. 

 

 

* 
SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 
* CENY PLŽE 2012. Ve středu 6. února 2013 byly v Polanově síni slavnostně předány skleněné 
sošky plžů „pilířům právě uplynulého ročníku“. Co se týče Ceny Ason-klubu, představit laureáta 
tak jako každý rok nebylo snadné. Jak to říct, aby jeho jméno alespoň chvíli ještě zůstalo hádankou 
pro diváky i pro autora? Cenu Ason-klubu tentokrát převzala mladá žena. Poprvé jsme se s ní a s její 
poezií setkali 5. ledna 2009… Tehdy se vlastně teprve chystala do Plzně a moc toho o sobě 
nenamluvila. Prý píše od 14 let. V zářijových Listech Ason-klubu z toho roku jsme jí pak prvně 
otiskli verše a uvedli je slovy: „Mladičká XY nám poslala svou novou letní básničku…“ Od té 
doby se pravidelně objevuje na bílých stránkách Plže v rubrice Mladý Západ (4/2010, 4/2011, 
11/2012), a zadáte-li její jméno do Googlu, objeví se desítky odkazů vč. fotografií a videozáznamů. 
Můžete ji potkat na literárních, výtvarných a hudebních akcích, vycházejí s ní rozhovory. Píše 
básně, v poslední době spíš prózu, dokonce prý i různé hospodské bohémské povídky a nekrology. 
Plží ocenění rozhodně není jejím prvním - v roce 2011 získala 2. cenu v celostátní literární soutěži 
Daniel, v roce 2012 tamtéž cenu hlavní… Narodila se 1993, pochází z Blatné u Strakonic. 
Po sedmiletém studiu na místní ZUŠ pod vedením učitele Marka Ruperta pokračuje na konzervatoři 
v Plzni u prof. Ozrena Mutaka, přičemž se rozvíjí v mistrovských třídách četných světových 
kytaristů. Jak prozradila na stránkách www.svetpodlejakuba.cz: „Když už mám až moc myšlenek 
v hlavě, píšu písmenka. Hudbou lze předávat pocity a perem zase myšlenky.“ Karolína 
Frühbauerová!  
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Osm minut před začátkem to nevypadá nadějně, v koutech 
Polanky se krčí čtyři diváci. Jedenáctý ročník, tak snad přijde aspoň jedenáct diváků. Nakonec 
po sedmé je jich něco přes dvacet. Letošní vyhlášení vypadá úplně jinak. Na plátně se objevuje 
počítačová prezentace, která dokumentuje historii literárního periodika, Cen Plže a samozřejmě 
redakci. Všichni mlčí, ticho. Po prezentaci už klasicky hovoří šéfredaktor Plže Vladimír Novotný 
a další. Helena Šlesingerová je jeho ústy opět nazvána „mladičkou básnířkou“, respektive 
„mladičkou ředitelkou knihovny“. Ta pak představuje popisem osobu, která získává cenu Ason-
klubu. Poznávám, že to je Karolina Frühbauerová, na kytaru potom zajistí i hudební část 
programu. Dozvídám se, že zvláštní Cenou Plže bude odměněn (v tu chvíli ještě nepřítomný) 
kreslíř a grafik Vhrsti. Vladimír Gardavský interpretuje ukázky z díla Karla Adamuse, který získal 
jednu z Cen Plže za podnětné kypření literární půdy. Víc se nedovím, neboť prchám na představení 
Jiřího Č. Ulricha (později se dozvídám, že další ocenění dostali Vilém Stadtherr a Vratislav 
Maňák). Fotky: http://velebny.rajce.net/cenyplze.6.2.2013. (Plzeň, 9. 2. 2013) 

- 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. 
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* MOJE KNIHA 2012. Na sklonku loňského roku vyhlásila Knihovna Bolevec literární soutěž 
pro děti s názvem Moje kniha. Úkolem bylo napsat krátkou nebo dlouhou báseň, veselý nebo 
smutný příběh, úvahu nebo deníkový záznam. Podle vedoucí knihovny Evy Procházkové: 
„Z odevzdaných prací nejvíce zaujal  strašidelný příběh třináctiletého Jakuba Dočkala z 1. ZŠ 
v Plzni.“ (Neinspiroval se až příliš televizními horory?)  
 
1. DEN 
     Anna se naposledy nadechla. Tohle byl její první den. Úplně první. Ještě ani nepoznala kolegy, 
pacienty, znala pouze primáře a to jí přišlo celkem málo na to, že už teď měla nastoupit. Kdo asi 
bude za dveřmi. Otevřela. 
     Před ní se objevila nepříliš dlouhá chodba s několika místnostmi po obou stranách a zadním 
vchodem na druhé straně. Všechny dveře, s výjimkou záchodů a jedné místnosti až téměř na konci 
chodby, byly zavřené. Právě z oné místnosti se ozýval až téměř bodavý smích. Anna se nejdříve 
zarazila, měla tu být první, aby se „zabydlela“, ale pak sebrala sílu a duchapřítomnost, která v ní 
ještě zůstala, a vydala se k těm dveřím. 
     „Jo hele, sleduj tohle!“ Anna poznala jasně mužský hlas. Když už byla u dveří, vyletělo z nich 
papírové letadélko, které ji zasáhlo přímo do obličeje. Překvapeně vyjekla a následně zakopla 
o vlastní nohu. 
     „A sakra,“ slyšela, jak někdo kleje. „Si v pořádku?“ 
     „Jo,“ řekla a podívala se do místnosti. Byli v ní tři lidé. Holka, které mohlo být o něco více než 
Anně, a dva muži. Jeden vyšší, hubenější, s černými mastnými vlasy, který svíral talíř, na němž 
měl nadměrně velký kus dortu. Ten druhý, menší a tlustší, seděl na židli, která vypadala, že jednoho 
krásného dne zamává bílou vlajkou a pod jeho nemalou váhou praskne a snad i exploduje do všech 
světových stran. Právě ten druhý se až překvapivou rychlostí napřímil, rozhodil kolem sebe 
rukama, jako by říkal „to byla nehoda“, a vydal se k Anně silně kolébavou chůzí.  
     Podal jí ruku. „David.“ Na to ten druhý s plnou pusou dortu zažvatlal něco jako „Kajel“. 
„Přichystali jsme ti na uvítanou takovou malou oslavu, ale trochu se to zvrtlo,“ začala se rovnou 
omlouvat ta holka. A taky jí podala ruku. „Ivana.“ 
     „Dort ale ještě zbyl, teda něco z něj zbylo,“ řekl Karel, který měl konečně tu slušnost polknout.  
     „Dozvěděli jsme se, že přijdeš brzy, a tak jsme tě chtěli překvapit,“ pokračoval David.  
     „ No tak to děkuji. Překvapení to bylo,“ řekla Anna a pohledem sjela k vlaštovce. 
     „A to není všechno,“ usmál se David. 
     „Já bych skoro doufala, že je,“ odpověděla Anna. 
     „Ne, připrav se, dnešek bude fakt zábavný.“ Nebyl. 
 

7. DEN 
     Anna otevřela lednici. Pohledem přelétla celý její obsah „Karle, kde je můj jogurt?“ 
     „Ten byl tvůj?“ odpověděl Karel z vedlejší místnosti. 
     „Jo, byl.“ Anna si už začala dělat poznámky. První, na co přišla v Karlově případě, bylo, že nechat 
jídlo jen tak bez dozoru, když byl poblíž Karel, bylo jako to jídlo vyhodit.  
     „Promiň.“ 
     „Já si jdu lehnout. Kdyby něco, zavolej.“  
     „To je za to, že sem snědl ten jogurt?“ 
     „Jo.“ Odsekla Anna a zavřela za sebou dveře. Pracovala tu celý týden a už toho začínala mít 
dost. Tohle byla její první noční a ona na ni musela vyfasovat zrovna Karla. Už jenom to, že kvůli 
němu zase přišla o jídlo, ji dost naštvalo.  
     Spadla na gauč a než se nadála, přišel spánek. 

 

     Anna na sobě ucítila něčí dotek. Byly to desítky rukou. Studených rukou. Neodvážila se otevřít 
oči. Slyšela dětský smích. Cítila na sobě stovky očí. A k tomu ten zvuk v pozadí, šumění, šeptání, 
smích, který jako by se nacházel až někde za hranicí těch dětských nesrozumitelných hlasů. Děs, 
který ji překryl jako samet, ji na místě držel lépe nežli pevná pouta. Bála se, co se stane, až otevře 
oči. Co uvidí?  
     Čas běžel, mohly to být minuty, hodiny. Ten čas byl největším mučením. Už to nemohla vydržet, 
otevřela oči. 
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     Ležela ve svém pokoji. Sama. Podívala se na hodiny. Spala pouze třicet šest minut. Oddechla 
si, pomalu začala vnímat okolí. Cítila studený pot na zádech a z nějakého důvodu i silnou bolest 
hlavy. Sjela z postele a vydala se k poličce, kde byla lékárna. Roztřesenou rukou si nabrala pár 
antidepresiv a zapila je zbytkem vína. Před pár dny ho tam nechal David a nikdo se do jeho dopití 
zrovna nehnal. Někdo zaklepal na dveře a Anně málem vyletělo srdce z těla. Otevřel Karel. 
     „Volali, ať si převezmeme nějakýho vožralýho magora. Pokřikoval v nákupáku.“ 
     „Jo, jo už jdu.“ 
     Karel zavřel dveře a Anna zůstala v pokoji sama. Možná. 
 

10. DEN 
     Anna se dívala na strop, a aniž si to možná uvědomovala, bála se. Ten sen, co tehdy měla, ji 
pěkně vyděsil. 
     Neovládla se a chvíli pátrala. Co mohlo být příčinou toho snu?  
     Dříve tu bylo dětské oddělení. To by samo o sobě nic moc divného nebylo. Bohužel tohle 
oddělení se i něčím proslavilo. Zneužíváním. Doktor Jan Chmelař, který zde pracoval jako primář, 
byl obviněn ze znásilnění třinácti dětí, z nichž dvě zabil. Nikdy nebyl odsouzen. Před předvedením 
spáchal brutální sebevraždu v autobuse. Zabil kromě sebe dalších dvacet lidí. Tohle při nastupování 
do „fakultky“ nevěděla. Asi to nepovažovali za dost důležité, aby jí to při nástupu oznámili.  
     Téhle noční se snažila vyhýbat. Ale teď už nebyl, kdo by ji zastoupil. Dokud měla práci, bylo 
to lepší, měla se čeho chytit. Ale sama, bez pacienta… Začala na ni dopadat tíha toho místa. 
Rádio, které až doteď představovalo poslední styčný bod v celém vesmíru, začalo šumět. Anna 
vstala z postele a podívala se z okna. Začínala bouřka. Super, jako by se už teď bála málo.  
     Snažila se alespoň něco zapnout, aby slyšela lidský hlas. Televize, počítač, všechno bez signálu 
a déšť zvolna přešel k bouři.  
     Roztřesenou rukou nahmatala cigaretu a zapalovač. S velkou úlevou vydechla cigaretový kouř. 
Co teď? Zkontrolovala záznamník. Bože. Co, teď? Pohledem přejela knihovnu. 
 

Štvaní 
     Některé přízraky se neobjevují samostatně, ale ve skupinách. Nejznámějším příkladem je štvaní 
- strašidelný pluk vedený pekelným lovcem, což je zpravidla přízrak zemřelého zlého myslivce nebo 
pytláka. Provází jej skupina, kterou tvoří démoni, zlí duchové, vyžlata (hubení lovečtí psi), pekelné 
kočky, draci i lesní zvířata - medvědi, vlci, sovy, netopýři. 
     Při zjevení štvaní v lese padne noc a strhne se bouře. Pokud se člověku nepodaří uniknout 
z lesa včas, jen málokdy vyvázne. Ochranou někdy může být ulehnutí tváří k zemi, dokud se štvaní 
nepřežene. I když člověk potom v pořádku dojde domů, někdy už na něj pekelný lovec čeká, hodí 
mu rozsápaný kus krvavého masa se slovy: „Pomáhals štvát, pomáhej žrát!“ Takový člověk je pak 
navždy prokletý a po smrti se připojí k divoké honbě… 

 

     Ozvala se silná rána. Anna nadskočila v křesle. Odložila knihu. Už si myslela, že to uzavře 
s tím, že poblíž uhodil blesk, ale něco ji brzy vytrhlo z omylu. Slyšela kroky na chodbě. Jakoby se 
něco blížilo. Anně projel v hlavě doslova vlak myšlenek. Policisté by zavolali, že přijedou, sestra 
spala… Annu začala děsit nedostatečnost možných vysvětlení. Co to jen může být? Bála se sama 
sobě odpovědět. 
     Kroky ustaly až před jejími dveřmi. Klika se pohnula, ovšem Anna je předtím z čiré paranoie 
zamkla. Teď za to byla vděčná.  
     „Budeme si hrát?“ Ozvalo se zpoza dveří. 
     Anně přejel mráz po zádech, byl to dětský hlas. Ale tenhle zněl jinak. Zněl bublavě, jakoby 
přiškrceně.  
     „Budeme si hrát?“ 
     „Kdo si?“ To bylo nejvíc, na co se Anna zmohla. 
     „Budeme si hrát?“ 
     „Kde jsou tví rodiče?“ bylo to divné, ale Anna pořád neotevřela. Snad se bála zjistit, co je 
ve skutečnosti na druhé straně. Po chvíli přišla odpověď. 
     „Mí rodiče jsou mrtví, pan Honza to říkal.“ 
     Anně málem vyskočilo srdce z těla. „Pan Chmelař.“ 
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     Annu začala chytat panika. Tohle nebyl strach, to byla hrůza. Jedno z těch mrtvých dětí byla 
Marie Kolovrátníková. Ten psychopat ji tehdy utopil. Opravdu je možné, že by mohla mluvit 
s dvacet let mrtvou holkou? Ten hlas. Zněl jako vykoktávání. Ten bublavý hlas! 
     „Kdo si?!“ zařvala Anna do dveří. 
     „Budeme si hrát?“ 
     „Ne, kurva, nebudeme. Kdo si?! Co si?“ Anna řvala. Ze strachu. Strach v ní probouzel vztek. 
     „Neříkej sprostá slova.“ 
     „Cože?“ Anna se cítila, jako by ji něco srazilo na zem. Co to právě slyšela? 
     „Pan Honza říkal, že takhle mluvit je špatné. A špatně mluvící děti on trestá. Já to vím. Mě už 
taky potrestal. A brzy potrestá i tebe.“ 
     Anna se chytla za hlavu a začala brečet. Zazvonil telefon. Ignorovala ho. 
     „Kdo si? Jak se jmenuješ?“ zavzlykala Anna. 
     „Marí.“ Poté už Anna slyšela vzdalující se mlaskavé kroky. Chvíli ležela u dveří. Asi po půl 
hodině, až se uklidnila, se odvážila otevřít dveře. Chodba byla mokrá. Byla to pravda! Voda! Opět 
se dala do silného usedavého pláče. Musí pryč, hned! 

 
S kým si teď budeme hrát? 
Fakta: 
     Po této zkušenosti Anna Koubová odešla z fakultní nemocnice. Vystřídala několik zaměstnání, 
prodavačka, řidička, ovšem nikdy se nevrátila ke své profesi lékařky. Přesto, že se podrobovala 
terapii a pravidelně docházela na experimentální léčbu, její stav se nelepšil. Roku 2006 byla 
prohlášena za nesvéprávnou. Zemřela roku 2008. Tři roky po incidentu v nemocnici. Její smrt je 
zahalena tajemstvím. Opatrovatelka ležela na zemi podříznutá v jejím bytě a samotná Anna 
Koubová byla nalezena oběšená nad jídelním stolem. Mohlo by se zdát, že labilní Anna Koubová 
zabila svoji opatrovatelku Michalu Švarcovou a poté pod váhou svého činu spáchala sebevraždu. 
Pitva ovšem prokázala, že v době úmrtí Michaly Švarcové byla Anna Koubová už tři hodiny 
po smrti. Byl snad v bytě někdo jiný? Policie tuto verzi brala jako velmi pravděpodobnou! Přesto 
nebyl nikdy usvědčen žádný podezřelý. Policie by totiž nějakého podezřelého vůbec musela mít! 
Krom těchto faktů je celý případ opředen spoustou pověstí, které policie nikdy nepotvrdila. Údajně 
měl být celý byt zatopen vodou. Tak se mělo i na mrtvoly přijít. Voda údajně protékala skrze 
strop.  
     Anna Koubová až do své smrti tvrdila, že na to, co ji potkalo ve fakultní nemocnici, nikdy 
nezapomněla a že ji to dokonce i pronásleduje. Opravdu ji stopoval duch šíleného Jana Chmelaře? 
Anebo jde jen o záležitost přespříliš zveličenou? Co myslíte vy?  

 

 Všechna jména v tomto článku jsou vymyšlena.  
 Jméno fakultní nemocnice jsme se rozhodli neuvádět. 
 První polovina článku je nepotvrditelná. 

 

     Znáte nějaký podobný příběh? - neváhejte a posílejte. Adresa: h.hrobarik@email.cz. 
 

 
* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* V sobotu 2. března 2013 v 19:00 hodin jste zváni do Kavárny Seraf (Plzeň, Rooseveltova 15) 
na vernisáž výstavy obrazů V nádechu sluncesvitu. Běloruská malířka Oksana Rahalskaya se 
inspirovala poezií Jakuba Fišera. Vernisáž je spojená s autorským čtením. Výstava potrvá do konce 
března. (Jak prý sama Oksana říká, obrazy jsou jako odpověď její duše na to, co napsal Jakub. 
Přijďte si tedy rozhovor jejich duší očima vyposlechnout!)  
 
* V neděli 3. března 2013 ve 20:00 hodin Vás Kulturní kavárna Jabloň (Plzeň, Krátká 2) zve na večer 
s názvem Vzpomínka na Karla Kryla. Vstupné dobrovolné. 
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* V úterý 5. března 2013 v 16:30 hodin jste zváni do Velkého klubu Magistrátu města Plzně 
(nám. Republiky 1 – radnice) na přednášku PhDr. Kamila Boldana Záhada Kroniky trojánské aneb 
Kdy byla v Plzni založena první tiskárna. 
 
* Ve středu 6. března 2013 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na slavnostní vyhlášení plzeňského kola soutěže Čtenář roku. Nejlepší dětští 
čtenáři do 15 let převezmou ocenění z rukou primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy. Součástí 
bude kulturní program Rudolf II., Golem a jeho alchymisté v podání Milana Benedikta Karpíška 
a Jitky Kubištové.  
 
* Ve čtvrtek 7. března 2013 v 16:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP zve 
do čítárny dětského oddělení (Plzeň, B. Smetany 13) na další Knihofon – čtení s dětmi a pro děti 
do mikrofonu. 
 
* Ve čtvrtek 7. března 2013 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 
Masné krámy (Pražská 18) na přednášku básnířky Hany Gerzanicové Malby australských 
Aboriginů. Doprovodný pořad k výstavě Palmy na Vltavě/ Primitivismus, mimoevropské kultury 
a české výtvarné umění 1850–1950. 
 
* Ve čtvrtek 7. března 2013 v 17:00 hodin jste zváni do Galerie města Plzně (Dominikánská 2) 
na slavnostní prezentaci publikace Jiří Kovařík I. Uvádí editor Miroslav Hauner, hudební program 
swingové trio Psí dečky ve složení Jiří Koptík (kytara), Jan Nový (klarinet) a Dan Eberl 
(kontrabas). 
 
* Ve čtvrtek 7. března 2013 v 18:00 hodin Vás Obvodní knihovna Lochotín zve do L-klubu 
(Kralovická 22) na představení divadelního spolku Kostým Příbram Obraz Doriana Graye. 
Vstupné 30,- Kč. 
 
* Ve čtvrtek 7. března 2013 ve 20:00 hodin Vás Kulturní kavárna Jabloň (Plzeň, Krátká 2) zve 
na večer s názvem  Až jednou nebudem: Hrátky poezie s jazzem. Literárně - hudební večer dlouho 
očekávané plzeňské jazz poetry fussion. Luboš Vinš: autorské čtení. Formace Mr. Z: Jiří 
Podlipný, Evžen Nový a host (kytara, piano). Vstupné dobrovolné. 
 
* V pátek 8. března 2013 v 10:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP zve 
do dětského oddělení (Plzeň, B. Smetany 13) na další díl z cyklu Čtení pro nejmenší. 
 
* V pondělí 11. března 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 pořad s názvem Povídání o ničem… s básníkem, redaktorem, publicistou, scenáristou, autorem 
populární rozhlasové „Lenošky“ Ivem Šmoldasem, představitelem inteligentního humoru s využitím 
brilantní znalosti českého jazyka. - V přísálí klubovny pokračuje výstava kreseb Josefa Protivy 
Klatovské věže a věžičky. Výstava potrvá do 31. května 2013. - 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 12. března 2013 v 16:00 hodin Vás Obvodní knihovna Doubravka (Plzeň, Masarykova 75) 
zve na pořad Cesta učitele časem – literatura jako stroj času – po stopách kantorů z pera 
nejuznávanějších autorů. Čte Pavla Sovová, Martina Beranová aj. 
 
* Ve středu 13. března 2013 v 17:30 hodin jste zváni do foyer Polanovy síně KMP (B. Smetany 
13) na malou vernisáž výstavy Ilustrace Marie Lacigové.  
 
* Ve středu 13. března 2013 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KMP (B. Smetany 13) na další díl cyklu Hrady a zámky, tentokrát na téma Jan Blažej Santini-
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Aichl a jeho jazyk. Po stopách vrcholného baroka v západních Čechách i s Milošem Urbanem. 
Uvádějí Karel Drhovský a prof. Viktor Viktora. 
 
* Ve středu 20. března 2013 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KMP (B. Smetany 13) na večer s názvem Tři krát tři. Tři autoři: Ivo Fencl, Alena Zemančíková 
a Alena Vávrová křtí své tři publikace. Průvodní slovo a hudba tří Vladimírů: Novotného, 
Gardavského a Babniče. 
 
* Ve čtvrtek 21. března 2013 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu „13“ Západočeské 
galerie v Plzni (Pražská 13) na večer s názvem Ohlédnutí. Setkání k významnému životnímu 
jubileu spisovatelky Karly Erbové uvádí Jiří Hlobil. 
 
* Ve čtvrtek 21. března 2013 ve 20:00 hodin Vás Kulturní kavárna Jabloň (Plzeň, Krátká 2) zve 
na Hudebně-literární večer. Recitované i zhudebněné básně mladých českých autorů. Účinkují: 
Filip Koryta, Zdeněk Mihulka, Robert Netuka, Markéta Zvolánková aj. Vstupné dobrovolné. 
 
* V pátek 22. března 2013 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu „13“ Západočeské 
galerie v Plzni (Pražská 13) na křest básnické sbírky Miroslava Sosoie Pokání. 
 
* V pondělí 25. března 2013 v 19:30 hodin jste zváni do kavárny Francis (Plzeň, nám. Republiky 3 
– u radnice) na další pořad cyklu Hudba a poezie: Kenneth Rexroth a Allen Ginsberg. Večer na téma 
Beat generation uvádí Tomáš Hudec. 
 
* V úterý 26. března 2013 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně (5) – Jiří Pehe.              
 
* Ve středu 27. března 2013 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu „13“ Západočeské 
galerie v Plzni (Pražská 13) na večer s názvem Jak hledat slunce: vzpomínkový pořad na Miroslava 
Horníčka. Provází Jiří Šantora. 
 
* Ve středu 28. března 2013 v 18:00 hodin Vás Obvodní knihovna Lochotín zve do L-klubu 
(Kralovická 22) na pořad s názvem Šumava romantická – fotograf a spisovatel Jan Kavale. 
Vstupné 30,- Kč. 
 
* Ve čtvrtek 28. března 2013 ve 20:00 hodin Vás Kulturní kavárna Jabloň (Plzeň, Krátká 2) zve 
na pořad s názvem Kulturní revue. Hudebně literárně výtvarný večer s Plzeňským bluesovým 
triem. Vstupné dobrovolné. 
 
* V sobotu 30. března 2013 v 19:30 hodin Vás Kulturní kavárna Jabloň (Plzeň, Krátká 2) zve 
na večer s názvem ZatímNijak + Adolpho. Autorské čtení poezie doplněné o ruchy z CD a koncert 
svérázného písničkáře. Vstupné 40,- Kč. 
 
* Až do 3. dubna 2013 Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2) 
zve do 1. patra na výstavu Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Doprovodná 
výstava k 33. Ročníku plzeňského sympozia v rámci Smetanovských dnů. Otevřeno v pondělí až 
pátek 8:00 – 19:00, v sobotu 9:00 – 12:00 hodin.    
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* ZEMĚ, KDE ŽIJI 2013. Spolek Čeština na Islandu (CENI) za podpory řady partnerů vyhlašuje 
„napínavou soutěž v psaní povídek“ Země, kde žiji/ The Country Where I Live/ Le pays dans 
lequel je vis/ Das Land wo ich lebe/ El país donde vivo. Cílem pořadatelů je udržení, podpora 
a rozvoj českého jazyka u českých dětí žijících v zahraničí. - Podělte se o své zážitky, dojmy, 
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zkušenosti, veselé a zajímavé příhody, nebo si prostě vymyslete příběh ze země, kde žijete. Vaše 
dílka pak doputují do všech koutů světa. - Soutěž je určena všem dětem žijícím v zahraničí (nejen 
na Islandu), které mají jako mateřštinu či druhý jazyk češtinu. Bude hodnocena ve třech věkových 
kategoriích: 6 – 8 let, 9 – 12 let a 13 – 16 let. Děti do 12 let mohou přihlásit i kreslené povídky. 
Lze zaslat (poštou nebo elektronicky) texty o max. rozsahu 4 strany formátu A4. Autor uvede 
jméno a příjmení, věk, adresu a e-mail. Uzávěrka je 30. dubna 2013. Adresa: Spolek Čeština 
na Islandu, c/o Renata Emilsson Pešková, Tunguvegi 18, 108 Reykjavík, Island, e-mail: 
renatapeskova@yahoo.com. Práce bude hodnotit porota ve složení: Jan Burian (básník, prozaik 
a písničkář), Irena Šťastná (básnířka a prozaička), Václav Žmolík (publicista a scenárista) a Vhrsti 
(spisovatel, ilustrátor, autor komiksů a knih pro děti). Vyhlášení výsledků proběhne v červnu 2013 
na webových stránkách spolku CENI (http://tungumalatorg.is/tekkneska), na stránkách 
Velvyslanectví České republiky v Oslu (http://www.mzv.cz/oslo) a prostřednictvím vybraných 
médií. Pro vítěze jsou připraveny pěkné ceny v podobě knih a předplatného oblíbených českých 
časopisů pro děti. - [Pořadateli soutěže jsou Renata Emilsson Pešková (původem z Plzně) a Pavel 
Halla (hallapavel@gmail.com), který v Plzni bydlí.] 
 

* 
OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 

* MAREK VELEBNÝ: Sbohem Cizinko – Daniela Kovářová: 
     Na předvánočním posezení Střediska západočeských spisovatelů jsem získal novou knihu 
Daniely Kovářové „Sbohem cizinko“. Nechal jsem si ji k přečtení až na půlku ledna a přečetl jsem 
ji skoro na jeden zátah. Tento román mě chytnul mnohem více než dříve vydané autorčiny povídky. 
Kovářová dobře propracovala popis a charakteristiky hlavních postav. Opravdu jako ze života. 
Některé povahové vlastnosti hlavních figur připomínaly reálné postavy. A nejen povahové, ale 
i fyziologické vlastnosti, více vyvinuté lidské smysly apod. Jelikož byla kniha prezentována jako 
román s detektivní zápletkou, snažil jsem se uhodnout směr osudu jednotlivých postav. Většinou 
jsem je dobře prokoukl. Rysy hlavních hrdinek byly zajímavě ukázány na vzájemném vztahu, kdy si 
přebraly lásku a teprve smrt jedné otevřela cestu druhé k návratu k bývalému milenci. Roky ale 
hlavní hrdiny dost změnily - dá se vůbec navázat tam, kde byl vztah před mnoha lety násilně 
přetržen? Detektivní žánr ukazuje i soukolí vztahů rodiny na pohřbu, kde je zástupce nově 
zbohatnuvší elity pronásledován mafiánskými souputníky. Jeho partnerka si dobrovolně volí lehký, 
naivní a bezstarostný život za jeho majetek a moc. Což je také rys soudobé společnosti (i když takto 
tomu bylo i v minulosti). Román končí překvapivým rozuzlením - ve skutečnosti to nakonec není 
tak, jak to vypadalo. Na cestě vlakem hlavní hrdinka v dopise z pozůstalosti zjišťuje, že se jí její 
zemřelá sestra, sokyně v lásce, vlastně chtěla omluvit. Název knihy „Sbohem cizinko“ napovídá, 
že někdy ten, o němž si myslíme, že ho dobře známe, je pro nás v něčem neznámým cizincem. 
Příjemné pro Plzeňáky je i to, že si mohou v duchu v popisu knihy projít známá místa Plzně, 
hlavně Slovan, a hádat, kde se nachází rodinný dům, v němž hlavní hrdinky vyrůstaly apod. Díky 
za příjemné počtení, doufám, že se kniha bude líbit dalším mým přátelům. (Plzeň, 12. 2. 2013) 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 3. 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  
 

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


