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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXII, 2013, letos Listy č. 4 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 188) z 2. 4. 2013. Strany 4, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 4/2013 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Básníci by si měli vybírat auta podle toho,  
kolik Pegasů mají pod kapotou. 

 

(J. Faltus) 
 

* 
BYLO NEBYLO 

 
     … V Březnu – měsíci čtenářů literatura ujížděla, jako by měla kola. Však jsme nestihli vůbec nic 
zapsat. Knihovna města Plzně vyhlásila svou Čtenářku roku a Studijní a vědecká knihovna pak 
slavnostně oznámila jméno Čtenářky roku Plzeňského kraje. Oba diplomy si odnesla třináctiletá 
Alžběta Pecháčková, která chodí do Obvodní knihovny Lochotín. Vloni ji navštívila pětadvacetkrát 
a odnesla si dohromady 414 výpůjček, z toho bylo 315 knih. Jejich soupis vydá na plných 12 stran. 
Kromě dívčích románů jsou na něm detektivky od Agathy Christie, Kafkův Zámek či sbírka poezie 
Jana Rejžka Nic moc.  
     Událostí byl také v Polanově síni večer s matematickým názvem Tři krát tři. Do Plzně přijel 
Vladimír Novotný z Chodouně, Alena Zemančíková z Prahy, Alena Vávrová z Františkových Lázní, 
ba dokonce básnířka Soňa Záchová z Ostravy! (Ivo Fencl se jako cestující nepočítá, ten ze Starého 
Plzence mohl přijít klidně pěšky…). Foto na http://velebny.rajce.net/trikrattri_ediceulita.20.3.2013. 
 

* 
LISTOVÁNÍ 

* VÍTÁME:  
     Markéta Zvolánková z Plzně, studentka bakalářského programu na Fakultě pedagogické ZČU 
(oboru český jazyk – anglický jazyk) se podle vlastních slov o existenci Ason-klubu dozvěděla 
teprve nedávno. Odkázal ji na nás vedoucí bakalářské práce pan doktor Jiří Staněk. A dobře udělal. 
Markéta píše básně už mnoho let, ale kromě účasti v několika soutěžích před lety a nedávného 
autorského čtení v kavárně Seraf, ke kterému se prý dostala víceméně náhodou, se vrší pouze 
v jejím šuplíku. Ráda by verše vydala, nebo je sdílela s více lidmi. Tak tedy…   



 2

Markéta Zvolánková  
 

VŘEDY 
 

Už slétají se supi,  
nad mrtvolou se kupí  
jejich zobáky. 
Mně plakat by se chtělo,  
že moje bílé tělo  
je stravou pro ptáky.  
A k věčnému to spáči  
i hyena už kráčí  
a jí se netýká,  
že s vrchu baobabu  
má duše v tom všem srabu  
hledá viníka.  
Těch jedenadvacet gramů - 
záhada hlavolamu - 
vyzraje na to snad,  
kdo zabil mě a nicméně  
tím supům, by i hyeně  
dal možnost maso žrát.  
Kéž dozvím se to ve chvíli,  
kdo užil hrubé násilí  
a uvrhl mě do stínů  
a díky komu právě teď  
smím z výše stromu pohledět,  
jak jedí moji mršinu.  
Kéž odhalí to v mžiku,  
kdo v život nebožtíků  
povolat mě směl.  
Všechny své vzruchy ztiším,  
už ono jméno slyším!  
To můj prst? Na povel?  
Na povel jež dal spoušti  
vykonal vraždy v poušti,  
zbavil se mého žití!  
A já si blázen myslela,  
že bývala jsem zbabělá  
ve spárech vlastních sítí!?  
Těch jedenadvacet gramů - 
záhada hlavolamu - 
vyzrálo na to tedy,  
kdo zabil mě a nicméně 
tím supům, ba i hyeně  
dal možnost chytit vředy. 
 
LAO-C´  
 

Větví se cesta do čtyř stran. 
Pověz mi, Lao-c´, kudy se dát mám? 
Rozbíhá se řeka do čtyř stran. 
Pověz mi, Lao-c´, která vede kam? 
Rozplývá se moje duše do čtyř stran. 
Pověz mi, Lao-c´, umírám? 

MAPY 
 
Ve srostlé vodě pnou se němě. 
Vzhlížejí při tom něžně ke mně 
a srdce moje mučí jemně. 
Znát je a nepoznat? Co je to za úděl? 
 
Na mapách leží všechny země 
a sají zbytky síly ze mě. 
Vyplenit hodlám jejich sémě - 
atlas svůj spálit na popel! 
 
Kamkoliv mé oko se dívá, 
veliký nadpis tajemství skrývá. 
Víc slunce bdí, či dřív se tam stmívá 
a každá vůně se zdá tak líbezná! 
 
Neuzřím vše, jak už to tak bývá,  
i kdybych sto let byla živa! 
Smutný je každý, kdo atlas mívá. 
Zná a ví, že přesto nepozná!?! 

 
RADÍM 
 
Navázat na staré zvyky 
a pohřbívat nebožtíky 
s pokladem a trochou jídla, 
nechat pro ně stavět sídla - 
pyramidy, mauzolea - 
balzamovat jejich těla, 
uctívat je, bát se jich, 
odpustit jim každý hřích, 
chovat se k nim jako k živým, 
opakovat jejich chyby, 
posmrtný jim život přát 
a potom je vykopat, 
vzbudit, okrást, zneuctít, 
prozkoumat a vystavit! 

 
FATÁLNÍ ODHALENÍ 
 
Dlouho se snažím přijít na to, 
čemu se věnovati! 
A mezitím, jak vypadá to, 
se dech mně skromně krátí. 
 

Tak přec všechno to pokoumání 
mi slibné cíle chystá. 
 Zasvěcím život skonávání 
a tam je meta jistá. 
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* 
 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve čtvrtek 4. dubna 2013 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně 
Masné krámy (Pražská 18) na přednášku Mariany Dufkové Bratři Čapkové a umění přírodní 
národů. Doprovodný pořad k výstavě Palmy na Vltavě/ Primitivismus, mimoevropské kultury a české 
výtvarné umění 1850 – 1950. 
 

* Ve čtvrtek 4. dubna 2013 v 18:00 hodin jste zváni do restaurace-galerie Artamo (Plzeň, 
Čelakovského 5) na vystoupení Milana Kozelky, legendárního multimediálního umělce, básníka 
a prozaika. Autorské čtení s besedou. 
 

* Ve čtvrtek 4. dubna 2013 v 19:00 hodin Vás divadelní soubor Sofranza zve do Divadla Dialog 
(Plzeň, Smetanovy sady 9) na 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 nejmenované zemi. 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 pondělí 8. dubna 2013 v 19:00 hodin Vás Jiří Č. Ulrich zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sady 9) na derniéru představení Život talentovaného motýla. Poetický příběh o lásce 
uvádí Amceth. - Mladičká, půvabná, trochu naivní a při tanci divoká motýlice  má zvláštní 
schopnost: dovede psát básně a šeptat je do lidského ucha. Zamiluje se do profesora -  entomologa, 
který chodí  odpočívat na lavičku ve školní zahradě, kde motýlice žije. Když ve  vonném vzduchu 
muž usne, motýlice mu našeptá  milostné verše. Profesor sbírku básní věnuje své milence. Žárlící 
rozhněvaná motýlice vymyslí pomstychtivý plán a uskuteční jej. V tomto okamžiku se lyrický příběh 
změní v drama, se šťastným koncem. Hrají: Markéta Šebestová, Tereza Čermáková a Zdeněk 
Čermák. 
 

* Ve čtvrtek 11. dubna 2013 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 
do Přednáškového sálu „13“ ZČG (Plzeň, Pražská 13) na večer s názvem Výročníci. Setkání 
s letošními jubilanty z řad regionálních spisovatelů. Účinkují: Karla Erbová, Michaela Pánková, 
Helena Šlesingerová, Eva Válková, Hana Gerzanicová, Vladimír Gardavský, Václav Gruber 
a Ivan Vičar. Uvádějí Milan Čechura a Jiří Hlobil. 
 

* Ve čtvrtek 11. dubna 2013 ve 20:00 hodin Vás Kulturní kavárna Jabloň (Plzeň, Krátká 2) zve 
na pořad s názvem Setkání se Samuelou. Poezie Zuzany Vajnerové Cerovské, prózy Samuely 
Jemon a hudby folkové skupiny Netřísk.  
 

* V pátek 12. dubna 2013 v 10:30 hodin Vás Knihovna města Plzně (B. Smetany 13) zve do Ústřední 
knihovny pro děti a mládež na další pokračování cyklu Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 
 

* Ve středu 17. dubna 2013 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KMP (Plzeň, B. Smetany 13) na večer s názvem Mladé tužky II aneb Ještě novější a mladší tváře 
českého literárního Západu. Poezii a prózu s trampskou tematikou představují H. Bartošková, 
L. Fránová, J. Kostrba, M. Náhlíková a A. Poubová. Hudební doprovod Jan Eret. Pořadem 
provázejí Miroslav Valina a Jindřich Kout. 
 

* Ve čtvrtek 18. dubna 2013 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o.s. 
za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem Jetel voněl, 
zrály klasy…  Vzpomínkový večer na hudebního  skladatele, textaře a zpěváka Jiřího Voldána, 
autora populární písně Klatovští dragouni. O své vzpomínky na četná osobní setkání s tímto 
prvorepublikovým klasikem trampské písně se s posluchači podělí František Vondryska a Jan Kos.  
Připravil Jaroslav Hošťálek. - V přísálí klubovny pokračuje výstava kreseb Josefa Protivy 
Klatovské věže a věžičky. Výstava potrvá do 31. května 2013. - Ve dnech konání pořadů jsou 
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v klubovně Hifiklubu k dispozici: Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti 
bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj. 
 

* V neděli 21. dubna 2013 v 10:30 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve do Výstavní 
síně ZČG Masné krámy (Plzeň, Pražská 18) na komponovaný pořad s názvem Ženský hlas. 
Účinkují Tamara Kopřivová, Vlasta Špinková, Jaroslava Málková, Karla Erbová a Daniela 
Kovářová. Zpěv Vlaďka Bauerová. 
 

* V neděli 21. dubna 2013 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na 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. Zastavuje velkorysý zákazník, vznikající přátelství je 
podrobeno zkoušce. Psychologická kresba dvou rozdílných dívek i analýza prostituce nejsou 
samoúčelné. 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. 
 

* V úterý 23. dubna 2013 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového 
sálu „13“ ZČG (Pražská 13) na přednášku Jiřího Urbana, jednatele České společnosti rukopisné, 
s názvem Rukopisy a staletí. O tom, jak Rukopisy zelenohorský a královédvorský vypadají, o čem 
vyprávějí a jak byly v průběhu času přijímány. 
 

* Ve středu 24. dubna 2013 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na večer s názvem Laudatio pro Karlu Erbovou. Večer k autorčině jubileu 
včetně uvedení nově vydané bibliografie. Průvodní slovo Helena Šlesingerová, přednes Jan 
Anderle, hudební doprovod Markéta Kubištová a Michal Karpíšek. 
 

* V neděli 28. dubna 2013 v 19:00 hodin Vás mladá herecká a nyní i autorská dvojice Edita 
Jarošíková a Miroslav Herejk zve do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na představení 
autorské hry s názvem Pan Kačaba zasahuje. - O co jde? Jarda má manželku. Jarda má milenku. 
Jarda má problém. Situační retro komedie, o tom, co se může během pátečního odpoledne odehrát 
v obyčejném bytě, aneb jak to dopadá, když (ne)odjedete na chatu. Dále hrají Božena Englerová, 
Barbora Formanová, Roman Gerhát a Marek Velebný. 
 

* V úterý 30. dubna 2013 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového 
sálu „13“ ZČG (Pražská 13) na přednášku Jiřího Urbana Nové poznatky o Rukopisech. Seznámení 
s novými skutečnostmi o průzkumu Rukopisů, s novými poznatky o jazyku a stylu Rukopisů 
a s některými málo známými názory na vznik Rukopisů. 
 

* V úterý 30. dubna 2013 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na pořad Publicisté.cs – Aktuálně (6). Hostem dalšího dílu cyklu bude redaktor 
Ľubomír Smatana. Vstup volný. (Původně plánovaný host Erazim Kohák musel být přeložen 
na jiný termín.)  
     

 
 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 4. 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  
 

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


