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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXII, 2013, letos Listy č. 5 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 189) z 6. 5. 2013. Strany 4, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 5/2013 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÝ PŘÍTELI... 

Jestli chceš, aby se ti splnily sny, nesmíš dlouho spát.  
 

(Autor neznámý) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
 
… Rozhodně neusnout na vavřínech. Nanejvýš si tak trochu přispat po dobře udělané literární 
práci – po večeru „výročníků“ v Galerii „13“, po Laudatiu pro Karlu Erbovou v Polanově síni 
nebo po Kulturní revue v Jabloni (http://velebny.rajce.idnes.cz/kulturnirevue.18.4.2013)... 
 

* 
LISTOVÁNÍ 

 
VÍTÁME: 
     Autorka Veronika Pechová o sobě neprozradila ani jedinou informaci, o otištění textu 
v Listech Ason-klubu ale opravdu stojí, poslala nám ho totiž v krátké době hned dvakrát. Alespoň 
víme, že má ráda psaní a koně…  
 
      „Tak a jsem tady,“ volá na Martinu Andy, který si dovezl svou kobylku Zeru a poníka Ponča, 
které ihned eržením pozdraví Martinina kobylka Becky. „No už se zdraví,“ poznamená Martina, 
která až zrůžoví, když spatří Andyho, jak mu to v koňském oděvu sluší, a je z něho celá naměkko, 
jako to vajíčko, které jí tak chutná. 
      Andy vyvede z auta oba koníčky a Martina vyvede ze stáje Becky a pustí je do výběhu. Ti jsou 
tak šťastní a běhají, vyhazují nohy a eržejí. Martina i Andy mají z toho radost a také jim dobře 
dělá i vzájemná společnost. Jiskra již přeskočila a oni to vědí, ale raději dávají všemu volný 
průchod a nechtějí nic zbytečně uspěchat, aby něco nepokazili, a to jenom proto, že chtěli být 
hned v cíli, a tak si vychutnávají krásný slunečný den. Výborně se baví, chechtají a radují se.  
     „Poslyš, Marti, nemáš chuť na nějaký hamčok?“ zeptá se Andy. „Na co, hamčok? Prosím tě, 
co to je?“ odpoví otázkou Martina. „No prostě zda nemáš chuť dát si něco na zub.“ „Jó, tak ty 
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myslíš nějaké to papáníčko.“ „Jasné, drahá, myslím na něco, co bychom si dali do žaludku, když 
se nám už snídaně i oběd vytrávily,“ říká Andy, který z auta vytáhne fajnový gulášek. Martina 
vytřeští svá velikánská modrá kukadla a úsměv jí zazáří na rtech. „Andy, to jsem nevěděla, že ty 
seš i takový kuchtík,“ říká překvapeně Martina. „Kuchtík samozřejmě nejsem, ale něco k snědku 
umím udělat, protože, kdo by nám doma vařil. Péťa moc na to není, a tak to zůstává na mne jako 
tátovi,“ říká Andy, který donese na stůl ještě teplý gulášek, talíře, lžíce, minerálku, chléb, cibuli 
a můžou papat. Martina jim nabere do talířů, nakrájí cibulku, chléb a mohou hamat. Spořádají 
všechno. Zapijí minerálkou, Andy by si dal i pivo, ale je tu autem, tak nemůže, a tak s Martinou, 
která je abstinentka, popíjejí minerálku. Martina dá vodu na kávu a pak si dají pořádného turka.  
„Poslyš, Andy, mluvila jsem s Nik, byla na pohotovosti a já zrovna měla službu, a tak jsme si 
krapánek povídaly a řekla jsem jí to o Frankovi,“ říká Martina a Andy se jenom koutkem na ni 
koukne a řekne: „Dobře jsi udělala a snad to dobře dopadne a nebude to dlouho trvat a budou 
následovat Wendy a Žužiho. A co ty, Martinko, ty se už vdávat nechceš?" „Nevím, Andy, ale kdo 
ví, možná, to ukáže čas,“ odpoví mu Martina. „A mne by sis nevzala?“ zeptá se jí Andy. „Myslíš 
to vážně?“ odpoví otázkou. „Jasné, že to myslím vážně. A co ty?“ nenechá se Andy. „Prozatím se 
o tom bavit raději nebudeme a uvidíme, co bude dále,“ nenechá se Martina položit na lopatky 
od Andyho, kterého by brala všemi deseti, ale ještě se znají jenom tři měsíce. 
     Hodiny ubíhají, den se krátí a Martina a Andy se vracejí z procházky. Martina ustájí Becky. 
Andy naloží Ponča a Zeru a vezme i Martinu. Vysadí ji před domem, rozloučí se a ještě odveze 
své koně do stáje. „Ahoj, Andy, a budu se těšit i příště,“ zavolá na něj ještě Martina. „Čau,“ 
odpoví jí Andy. 

* 
 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V pátek 10. května 2013 v 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. Je prý velmi pravděpodobné, že (v lepším případě) z časových důvodů bude role 
Jana Sojky od podzimu alternována… 
 
* V úterý 14. května 2013 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na večer s názvem Laudatio pro Hanu Gerzanicovou. Novou knihu Stát zas mezi 
vrátky… představí její spoluautor Miroslav Krist, hudební gratulace Gutta. Uvádí Jiří Hlobil. 
 
* V úterý 14. května 2013 v 20:00 hodin jste zváni do Měšťanské besedy (Plzeň, Kopeckého sady 13) 
na pořad s názvem MerdeTour aneb LiStOVáNí se Stephenem Clarkem! V kultovním projektu 
scénických čtení účinkují Lukáš Hejlík, Věra Hollá a Stephen Clarke. 
 
* Ve středu 15. května 2013 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně KMP 
(B. Smetany 13) na přednášku Dr. Věry Kubové Pohádka máje – o životě a díle Viléma Mrštíka. 
 
* Ve středu 15. května 2013 v 19:30 hodin Vás mladá herecká a nyní i autorská dvojice Edita 
Jarošíková a Miroslav Herejk zve do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na reprízu 
autorské hry s názvem Pan Kačaba zasahuje. - O co autorům 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. 
 
* Ve čtvrtek 16. května 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. 
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* V pátek 17. května 2013 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na představení 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 úterý 21. května 2013 v 18:00 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 knihovny v Chudenicích na pořad 
s názvem Můj otec George Voskovec. Životní příběh z amerického exilu českého herce Jiřího 
Voskovce z legendární dvojice komiků V+W na půdorysu vzpomínek Voskovcovy adoptivní 
dcery GIGI ve filmovém zpracování Libuše Rudinské, autorky námětu a režisérky dokumentu. 
Filmové představení se koná s autorčiným laskavým souhlasem. 
 
* Ve středu 22. května 2013 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KMP (B. Smetany 13) na Večer Konzervatoře. Své studenty představuje Blanka Hejtmánková. 
 
* Ve čtvrtek 23. května 2013 v 18:00 hodin jste zváni do restaurace-galerie Artamo (Plzeň, 
Čelakovského 5) na večer Vladimíra Babniče. Autor projektu Artamo, kytarista a básník zazpívá 
ukázky ze své tvorby a představí svoji vizi Artama jako platformy pro novou společenskou smlouvu. 
 
* Ve čtvrtek 23. května 2013 v 18:00 hodin srdečně zveme členy Ason-klubu do Kulturní kavárny 
Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na májové setkání. Od 20:00 hodin se tamtéž koná Kulturní revue, pravidelný 
literárně-výtvarně-hudební večer s Plzeňským bluesovým triem a hosty. Vstupné 30,- Kč.  Autorská 
čtení vítána, texty s sebou!  

 
* V pátek 24. května 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. 
 
* V úterý 28. května 2013 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na pořad Publicisté.cs – Aktuálně (7). Hostem dalšího dílu cyklu bude redaktor 
Respektu Tomáš Lindner. Vstup volný. - T. L. vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd UK, členem 
redakce Respektu je od ledna 2008. Zaměřuje se na světová dění, zejména v Německu a subsaharské Africe, na vztahy 
bohatých a chudých zemí. Je autorem knihy reportáží z jihu Afriky Čekání na období dešťů. Zambijská mozaika (nakl. 
Doplněk, 2008). V roce 2009 získal European Young Journalist Award za reportáž o bulharské mafii „Svítání nad 
městem hříchu“. V roce 2010 mu byla udělena Novinářská cena za text o Rwandě „Jak se staví tygr“.] 
 
* V úterý 28. května 2013 v 18:00 hodin jste zváni do restaurace-galerie Artamo (Plzeň, 
Čelakovského 5) na společné autorské čtení Jakuba Fišera a Václava Grubera z dosud 
nepublikovaných textů. Hudební doprovod Petra Kočová a Monika Štenglová. 
 
* Ve středu 29. května 2013 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KMP (B. Smetany 13) na Šmejdění VI. – Proč bychom se…. Dramatické čtení z knih Zdeňka 
Šmída připravili a uvádějí Markéta Čekanová a Jiří Hlobil. Vstup volný. 
 
* Ve čtvrtek 30. května 2013 v 18:00 hodin jste zváni do restaurace-galerie Artamo (Plzeň, 
Čelakovského 5) na večer Josefa Formánka. Autor bestsellerových knižních publikací včetně nejrychleji 
napsané a vydané knihy na světě představí ukázky ze své tvorby a zodpoví dotazy posluchačů. 
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* Ve čtvrtek 30. května 2013 v 19:30 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na reprízu představení o životě Francoise Villona s názvem Hodina mezi psem a vlkem. Hrají: 
F. Zatloukal, B. Formanová, M. Herejk, E. Jarošíková, M. Velebný, J. Antošová, B. Englerová, 
M. Peleška, J. Paur, R. Šmíd a T. Zatloukalová. 

 

* 
LITERÁRNÍ VÝLET 

 
* NA ŽĎÁR, ŠVEJKU? NAŽĎÁR! Kruh přátel knižní kultury při Knihovně města Plzně pořádá 
pro své členy a další zájemce z řad veřejnosti opět svůj tradiční letní literární výlet. Tentokrát to 
bude ve čtvrtek 11. července 2013 s názvem Na Žďár, Švejku? Nažďár! Trasa: Plzeň – Žďár 
nad Sázavou (Muzeum knihy, J. B. Santini-Aichl: Zelená hora) – Lipnice nad Sázavou (Památník 
Jaroslava Haška, Haškův hrob, hostinec U České Koruny) – Plzeň. Odbornými průvodci opět 
budou prof. PhDr. Viktor Viktora., CSc. z Pedagogické fakulty ZČU v Plzni a Ing. Karel 
Drhovský. Odjezd v 7:00 od nákupního centra Plaza, návrat tamtéž v cca 21:00 hodin. Cena vč. 
vstupného: plná 715,- Kč, se slevou 665,- (rozdíl v ceně vstupného pro děti, studenty, důchodce). 
Písemné přihlášky s úhradou v plné výši se přijímají až do obsazení autobusu v kanceláři 
Polanovy síně KMP (Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň). Storno možné bez 
poplatku do dvou dnů před odjezdem, při neúčasti je možno vracet jen nevyužité vstupy a bonusy 
– max. 190,-/140,-Kč). Informace: Mgr. Jana Horáková, tel.: 378 038 206, e-mail: 
horakovaj@plzen.eu. Přihláška platí pro jednu osobu (v případě potřeby kopírujte). Tiskopis 
přihlášky můžete získat také v Ason-klubu, na přání Vám ho případně zašleme také e-mailem.  
 

* 
OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 

* MAREK VELEBNÝ: Jozef Banáš: 
     Před pár lety jsem se nemohl se zájmem odtrhnout od knihy Jozefa Banáše „Zóna nadšení“. 
Přemýšlel jsem, zda si pořídit jeho další knihu „Kód9“. Ačkoliv mám rád podobný žánr a lá Dan 
Brown, nemohl jsem se rozhoupat si knihu přečíst. Nakonec jsem byl ale opět nadšen a překvapen, 
jak se zhostil tohoto námětu „náš“ domácí (slovenský) autor. Byl jsem napnutý do konce příběhu, 
který jsem se snažil při čtení rozplétat. Potěšilo mne, jak se autor snažil apelovat na téma trvale 
udržitelného života, proti konzumu, vlivu a moci nadnárodních korporací a ukázat sílu lásky, 
obyčejného života a přátelství. Přečetl jsem si také další Banášovu knihu „Zastavte Dubčeka“ a to 
ve slovenském originále. Byla to jedna z mála knih, které jsem přečetl ve slovenštině, a musím se 
přiznat, že jsem se opět začetl a nemohl se od knihy odtrhnout. (Plzeň, 15. 4. 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. 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 27. 5. 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  
 

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


