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Ročník XXII, 2013, letos Listy č. 7 - 8 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 191) z 2. 7. 2013. Stran 8, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 7 - 8/2013 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Nikdo neposlouchá, co říkáte, dokud neuděláte chybu. 
(Murphyho zákony) 

 

 Když už mluvíš, musí být tvá řeč lepší než mlčení. 
(Arabské přísloví) 

 

* 
BYLO NEBYLO 

 
     Letos v červnu bylo literárním Plzeňanům pěkně horko. Příčinou ale nebyla jen tropická vedra, 
která na město dolehla v druhé polovině měsíce. Mnozí se zapotili přímo při akcích. Například pan 
profesor Lašek prý do poslední chvíli nevěřil, že 6. června 2013 přijdou diváci do „13“ (tedy do 
Přednáškového sálu Západočeské galerie v Plzni v Pražské ulici č. 13) na pořad s názvem Literární 
Laškování. Bloudil v přízemí mezi obrazy a jeho duše se zmocňovaly stíny. Není se vlastně čemu 
divit. Jak na pozvánku napsala Markéta Čekanová: Když pekař upeče chleba, vidí výsledek své 
práce. Když vám zubař vytrhne špatný zub, je výsledek jeho práce taky vidět hned. Učitel je na tom 
mnohem hůř. Odstup mezi setbou a sklizní činí i desítky let a on většinou výsledek ani nespatří. 
Jsou ale i výjimky. Češtinář Ladislav Lašek se za léta strávená za katedrami plzeňských gymnázií 
stal legendou. Může se ovšem cítit i hrdým otcem, neboť jeho češtinářskýma rukama prošla dlouhá 
řada dnešních spisovatelů, básníků, novinářů, moderátorů a textařů. Několik z nich se sejde…“ 
A sešli se! Miroslav Buriánek, Markéta Čekanová, Václav Gruber, Jiří Hlobil, Tamara Kopřivová, 
Eva Koubová, Michaela Pánková, Jiří Šantora a Helena Šlesingerová. Jejich čtení a vyznání 
slovem uvedl žák Michal Jančařík, hudbou pak doprovodil žák Petr Merxbauer. A bylo to, jako by 
čeština slavila narozeniny… 
     Hned následující den Plzeň navštívil básník Milan Šedivý (přijel se potit do zubařského křesla). 
18. června Ivo Fencl světu nastavil Dvě tváře doktora Jekylla…  
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     Od MARKA VELEBNÉHO:  Dvě tváře doktora Jekylla aneb Kadaň je krásná: 
     Od Iva Fencla jsem dostal pozvání na jeho pořad s Karolinou Frühbauerovou v Kadani již 
v dubnu, ale pak se akce přesunula. Nyní jsem byl požádán, zda bych je neodvezl v novém termínu, 
tj. 18. června. Pořad měl začít v Městské knihovně Kadaň v 18 hodin, ale vyjeli jsme z Plzně již 
po druhé hodině odpoledne, ačkoliv tropické dusno spíše lákalo k vodě. Otevřeným okénkem auta 
svištěl vzduch, rádio nebylo slyšet, ale ani nebylo potřeba, neboť Ivo vyprávěl veselé příhody 
ze života. Zastavili jsme u několika benzínek na osvěžení vodou a nanuky. Za Žatcem kolem nás 
zleva burácely blesky, zprava elektrárny. Po příjezdu do Kadaně jsme prošli Katovou uličkou 
na náměstí a zašli do kavárny na presso. Kulturní centrum, respektive knihovna se nachází v jedné 
části Kadaňského hradu, kde je i dům důchodců. Aspoň třeba bude pár diváků z jejich řad. 
Chvilku jsme si ještě prohlíželi knihovnu a trochu se ochladili v kamenné hradní věži, kde se měla 
beseda Iva Fencla konat. Nakonec ve velkém dusnu kupodivu přišlo více jak patnáct lidí a kulturní 
prostor se z větší poloviny zaplnil. Milý mladý ředitel kulturního centra, pan Losenický, nás uvedl 
a pak již Ivo Fencl exceloval vyprávěním o inspiraci, knížkách, psaní, spisovatelích, čtením 
povídek s hrdiny jako Jean-Paul Belmondo ze Rhodu nebo Lorenc na Diamond Race. Obecenstvo 
se dobře bavilo. Karolina vyplnila mezery mezi slovy hrou na klasickou kytaru. Po akci s námi pan 
Losenický ještě diskutoval venku před knihovnou. Pak jsme odešli přes městské opevnění na 
parkoviště a mezitím obdivovali výhled na řeku. 
     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/Dvetvaredrjekkyla.Kadan.18.6.2013. (Plzeň, 21. 6. 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. 
 

* 
OZNÁMENÍ 

 
* NABÍDKA AUTORSKÉHO ČTENÍ PETRA JÁNOŠÍKA.  
 
     Od PETRA JÁNOŠÍKA: Dobrý den, jsem (mimo jiné) plzeňský spisovatel a rád bych Vám 
v rámci propagace své fantasy knihy pro mládež Bratrstvo sedmé brány nabídl realizaci 
autorského čtení z této knihy. Více informací o knize získáte na mých webových stránkách 
http://www.volny.cz/picto/. Těším se na spolupráci, Petr Jánošík (Plzeň, 9. 6. 2013) 
 

 
 

* NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY TOMÁŠE MAKAJE. 
 
     Od TOMÁŠE MAKAJE: Vážení přátelé, zasílám vám odkaz na své soukromé webové 
stránky, které budu postupně budovat. Již nyní však můžete nahlédnout a ochutnat. Prostě jsem se 
rozhodl do toho jít... www.tomasmakaj.cz. Srdečně zdraví a pěkné dny přeje Tomáš Makaj 
(Strašice, 27. 6. 2013) 

* 
SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* PLZEŇ – MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJI.  
 
     Od EVY PROCHÁZKOVÉ: V květnu 2013 jsme v Knihovně Bolevec vyhlásili literární 
soutěž „Plzeň – město, ve kterém žiji“. Kromě veřejnosti byla oslovena i skupina, která se schází 
v regionálním dobrovolnickém centru TOTEM. Pod vedením koordinátorky Miroslavy Kudrnové 
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vzniklo několik písemných vzpomínek na dění v největším městě někdejšího Západočeského kaje. 
 Jako odměnu obdrželi všichni soutěžící diplom a knihu. Eva Procházková (Plzeň, 25. 6. 2013) 
 

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

 
     Paní Jana Morová: PLZEŇ – MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJI 
 
     Bydlela jsem na Šumavě a Plzeň jsem vnímala jako šedivé, začouzené město. Když mě 
osud zanesl do Plzně, bylo všechno jinak. Město se proměnilo v čisté a upravené. Domy dostaly 
nové kabáty, vše hýří barvami a je zde krásné okolí. Bydlela jsem Pod Záhorskem. Moje nejmilejší 
část Plzně byla Roudná a kostelíček Pod všemi Svatými. Nedaleko jsou studánky a tam jsem 
chodila pro vodu. I když media varovala, že voda není pitná, je výborná, studená a jezdí tam lidé 
z celého okolí. Nad studánkami vyrostla nová fakultní nemocnice, která je plzeňskou chloubou. Za 
studentskými kolejemi je hájek, kam jsem chodívala s manželem v neděli odpoledne poslouchat 
hudbu z hospody na Lidické. Byl tam starý rozbitý židovský hřbitov, který později studenti 
zbourali a postavili pomníčky na pěkné, důstojné místo. 
     Po smrti manžela jsem dostala soudní výpověď z bytu, odstěhovala jsem se do penzionu 
v Bolevci a bydlím zde třináct roků. Za námi je les, který láká na procházky, a celá řada 
boleveckých rybníků. Nejbližší je Šídlovský, kde je vybudovaný ranč s občerstvením a půjčují tam 
koně. Je hodně navštěvovaný a pořádají se tam různé kulturní programy. 
     Nejvíc si cením domu, který je krásně opravený a poskytuje hlavně mnoho kulturního vyžití. Je 
to Dům napříč generacemi TOTEM. Chodím do kroužku pečení - vaření, cvičení paměti, 
rukodělné práce a pěveckého sboru Jamáček. Jamáček proto, že jsme U Jam. V TOTEMU se 
pořádají různé přednášky, vernisáže, stolní tenis, cvičení pro ženy a pro děti, keramická dílna, 
počítače, cizí jazyky. Chloubou Plzně je Zoologická a botanická zahrada, kde je stále něco nového. 
Mám ráda toto město, kde je stále co obdivovat. 
 
     Paní Bláža Řežábková: SEZNÁMENÍ S PLZNÍ  
 
     Seznámení s Plzní nebylo nijak moc veselé, ale byla jsem vděčná, že mi bylo nabídnuto 
ubytování se stravou a hlavně přátelské přijetí: tak jsem přijela ráda. Musela jsem rychle začít 
pracovat, abych se mohla obléknout, protože mi zůstalo jen to, co jsem měla na sobě. Ostatní mi 
bylo všechno zabaveno rozsudkem soudu. A ještě několik roků, které už jsem měla za sebou. Šlo 
o to, abych nerozvracela republiku, nesměla jsem se pohybovat okolo západní hranice. 
     Byla jsem proto ráda, že jsem byla v roce 1956 přijata jako průvodčí k MHD. Plat byl slušný, 
ale nesměla jsem se dívat na hodiny, bylo to od nevidím do nevidím, a když podle turnusu za 12 
dní jsem měla mít 2 dny volno, nedostala jsem je. Při pohledu na rozpis služeb jsem zjistila, 
že službyvedoucí mi napsal jízdy z mého volna, a to už se nedalo změnit.  Službyvedoucí sliboval, 
že příště mi volno napíše, ale bylo to přesně tak jako dříve, takže jsem jezdila hodně. Musím říct, 
ten první půlrok byl hrozný, spala jsem ve stoje. Nešlo si nějak zvyknout, to nebylo, že bych denně 
vstávala ve stejný čas, to jde naučit. Ale já musela vstávat podle toho, kdy jsem měla nástup 
na vůz. Každý den jiný čas podle jízdního řádu, každý den jsem končila kolem půlnoci a hned ráno 
znovu nástup a odvézt Škodováky do práce. Jen když jsem měla svou ranní směnu a ještě 
odpoledne odvoz dělníků z práce, pak ta pozdní odpoledne třikrát za sebou jsem měla volno. 
     Velký problém – Plzeň byla pro mě cizí město, o tom chci právě psát. Bolevec a Doubravka mi 
připadaly stejné, musela jsem se všechno učit, tak jsem se naučila poznávat Plzeň. 
     Když jsem do Plzně přijela, bylo to takové špinavé město; když to muselo být, tak se sem tam 
namočila ulice, aby vypadala čistější, a to bylo vše. 
     Po dobu, co jsem vozila cestující, se mi stalo pár příběhů, jeden vám povím. 
     Jezdila jsem odpoledne směnu se svým řidičem na trati Bolevec – Doudlevce. Krátce po poledni 
nastoupili manželé s děckem a čtyřmi taškami, asi na návštěvu. Vystoupili v Doudlevcích, ale 
zůstala tam po nich taška, taková větší dámská kabelka. Věděla jsem, že je jejich, protože ta 
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holčička se jí pořád na cestě držela. Už se k té tašce sunula taková postarší paní a už ji držela 
v ruce, říkám paní, to je vaše taška? No to ne, já bych ji šla odevzdat. Říkám paní, to už je naše 
starost. S řidičem jsme prohlédli obsah a dohadovali se, kdo nález půjde odevzdat revizorům 
na náměstí, no zůstalo to na mně. K večeru, tak kolem sedmnácté, představte si tu náhodu, jsme tu 
rodinku vezli zpátky do města. Čekám, kdy se budou shánět po tašce, ale oni nic, ani ťuk.  Věděla 
jsem, že už pomalu budou muset vystupovat, říkám: mladá paní, nic vám nechybí? Dívá se na 
manžela a říká: manžela mám, dítě také, nic mi nechybí… Dívá se po těch taškách, najednou vyvalí 
oči a říká: taška, pane Bože, taška, říkám: jaká byla? Obyčejná hnědá taška na zip? Byly tam dva 
poukazy do Itálie a 6 500 Kč, a to bylo tehdy dost peněz. Chudák, ona mně nepřestávala děkovat, 
šla tenkrát až za ředitelem. Vím, že jsem dostala pochvalu, ale já jsem to považovala za svoji 
povinnost.  
     Když také do Plzně nakoukla revoluce, lidé dostávali zpátky zabavené majetky. Bylo to, jako 
když se mávne kouzelným proutkem, Plzeň omládla a zkrásněla. Vidím to, když se vracím 
z kterékoli strany, ty domy jsou vyštafírované, i ty paneláky mají krásný háv. Je to teď krásné město, 
s krásným okolím, prstenci rybníků. Zvykla jsem si tu, je tu můj domov a moc ráda tady žiju. 
 
     Paní Jarmila Bohuslavová: O PLZNI 
 
     Jsem rodilá Plzeňačka, ale vztah mé rodiny k tomuto městu se začal vytvářet již na počátku 
minulého století. Moji prarodiče pocházeli z Turnovska. Dědeček začínal svoji kariéru ještě 
za „Rakouska“, na ředitelství pošt a telegrafů pro Dalmácii v Zadaru. Onemocněl malárií a hledal 
místo v Čechách.  V roce 1906 byl jmenován učitelem na české státní průmyslové škole v Plzni, 
kde vyučoval matematiku, strojní obor a elektrotechniku až do roku 1935, kdy zemřel. Stýkal se 
s místními podnikateli v technických oborech a připravoval žáky pro konkrétní uplatnění 
v některých závodech. 
     Moje maminka byla jeho nejmladší dcerou, která se narodila na počátku 1. světové války. 
Rodina slavila její křtiny v den úmrtí následníka trůnu. Po dobu války byla v Plzni i okolí bída. 
Dědeček koupil chalupu na hypotéku v malé osadě poblíž Plzně, kde měla rodina i kozu a drobné 
zvířectvo jako potravinový zdroj. Přes zimu žili v plzeňském bytě a na jaře se i s peřinami 
stěhovali do chalupy, na konci září zpět do Plzně. 
     Jeden z babiččiných bratrů padl na frontě. Mladšímu také hrozil odchod na frontu. Babička mu 
nabídla bydlení v Plzni, kde může pracovat pro mocnářství ve Škodovce. Ke konci války přišla 
epidemie tzv. Španělské chřipky. Několik členů rodiny ji odstonalo, dvaadvacetiletý František 
ze samoty v Českém ráji měl zřejmě slabou imunitu a španělské chřipce podlehl 26. října 1918. 
Tolik očekávané svobody se nedočkal. 
     Narodila jsem se na prahu 2. světové války. Mé dojmy z časného mládí jsou tudíž spojeny 
s tímto obdobím. Tma. Přísně kontrolované zatemnění oken, aby světlo neumožnilo orientaci 
letadlům. Nálety. Viděla jsem jeden z prvních náletů na Škodovku, kdy výbuchy bomby ničily 
konstrukce, plameny a dým stoupaly do výše a tlakové vlny rozbíjely okna stojících budov v okolí. 
Pokud nás hlas sirény, ohlašující nálet zastihl na ulici, bylo nutno se ukrýt v nejbližším krytu 
civilní obrany. Tak jsem se seznámila s různými sklepeními ve městě, např. v Měšťanské besedě 
nebo v Dívčím reálném gymnáziu. Spolu se stoupající intenzitou náletů na strategické cíle, 
bohužel přibývalo trosek zřícených civilních domů a leckde zely krátery a v nich i bomby. Opět 
přišla ke cti chalupa, v níž se dalo alespoň částečně žít životem venkovských licí, i když detonace 
často doléhaly i sem. Byly zde každodenní vycházky do přírody, do lesa, i kvůli palivu, kterého 
nebylo nazbyt. Byli zde kamarádi a kamarádky ze sousedství, s nimiž se dlouhé hodiny hrály 
dětské hry na zahradě i v nejbližším okolí. V zahradě bylo ovoce, zelenina, včely, v chlívku se 
krmila husa. Zde jsem zahájila školní docházku do obce vzdálené asi 2 km. Vyučování však 
bývalo kvůli poplachu přerušováno a nakonec byli ve škole ubytováni Němci, prchající z východu 
do své země, a vyučování zcela přestalo. 
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     Konečně přišlo osvobození. Cituji z malé fotopublikace, vydané již v květnu 1945. „Dne 
6. května 1945 dosáhla americká armáda města Plzně, rychle přemohla a odzbrojila části německé 
posádky, jež dosud kladly odpor. Vaším příchodem do našeho, pro nás tak památného města, přišel 
opět úsměv a klid do našich tváří a příští doby míru budou vyplněny vzpomínkou na Vás.“ 
     Opravdu bouřlivé a srdečné bylo přivítání amerických vojáků v Plzni i okolí a srdečné byly 
reakce příslušníků americké armády.  Lidé je zvali do svých příbytků, hostili je, fotografovali se 
s nimi. Líbily se nám jejich stejnokroje, a že vojáci jsou čistí a upravení. V sadech Pětatřicátníků 
měli zásobovací středisko, kde fasovali různé předměty denní potřeby. Viděla jsem z okna, jak přivezli 
veliké bedny, zřejmě dopravené loďmi do Evropy, rozebrali je na menší a menší balení. Vojáci 
stáli ve frontě a každý si nakonec odnášel třeba čistou košili nebo kartáček na zuby. Když ve škole 
zase začalo vyučování, byli američtí vojáci ochotni vozit nás děti ze školy domů. Když jsme 
s kamarádkou řekly, že chceme na májovou pobožnost, odvezli nás i do kostela a zpět. 
     Po válce bylo velké nadšení, že nadešel konečně mír, a všichni lidé se velice snažili co nejdříve 
odstranit škody napáchané válkou. 
     Tak Plzeň pomalu vstávala z trosek. Podařilo se uvést do chodu některé provozy Škodovky, 
nádraží, železniční tratě i některé budovy. 
     O Plzni se říkávalo, že je černá. Skutečně také léta zůstávalo město šedé a zasmušilé. Na nové 
investice nebylo dost prostředků a se zvětšujícím se objemem výroby na město dopadalo stále více 
popílku a ležel věčný smog. 
     Dnes už je v Plzni znát, že lidé chápou, že jejich činnost musí brát v úvahu i kvalitu životního 
prostředí, v němž žijí. Že je nutno podporovat vědeckotechnický rozvoj a hledat takové 
technologie, které budou zlepšovat kvalitu jejich života. 
     Plzeň má bohatou a pestrou historii, v níž hrála roli celá dlouhá řada významných osobností, 
které zde žily, tvořily, ovlivňovaly atmosféru města a zároveň byli všichni městem ovlivňováni.   
Ať už to byli vědci, technici, politici, umělci, filosofové či řemeslníci, mnozí dosáhli úspěchů 
a věhlasu nejen v Plzni, ale i jinde ve světě. Přála bych Plzni, aby měla stále dost tvořivých lidí, 
kteří rádi pracují k obecnému prospěchu a pěstují kulturní mezilidské vztahy. 
 
 

 
 
 
* ZEMĚ, KDE ŽIJI. Je to vážně jen náhoda, že název druhé literární soutěže, jejíž výsledky dnes 
představujeme, se tolik podobá předchozímu. Země, kde žiji však nebyla určena plzeňským 
seniorům, ale dětem ve věku 6 – 16 let, které žijí v zahraničí a mají jako mateřštinu či druhý jazyk 
češtinu. Pořadatelem prvního ročníku byl Spolek Čeština na Islandu (CENI) za podpory řady 
partnerů (Ministerstva zahraničních věcí ČR, Knihovny města Plzně, Českého rozhlasu Plzeň, 
CK Periscope, Mladé fronty a. s., Metra ČR a. s., českých škol ve světě a dalších). Přihlásilo se 
celkem 86 dětí z 10 zemí - Francie, Islandu, Německa, Norska, Rumunska, Ruska, Švédska, 
Švýcarska, USA a Velké Británie. Práce posuzovala 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). Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 
13. června 2013 v 13:30 v Polanově síni v nepřítomnosti oceněných dětí, zato za přítomnosti pana 
Stanislava Kázeckého, zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních 
věcí ČR, předsedkyně CENI paní Renaty Emilsson Peškové a dalších zhruba třiceti převážně 
dospělých diváků. Do veřejného čtení vítězných povídek se zapojily i pracovnice KMP - Ladislava 
Hyláková, Jana Maixnerová a Helena Šlesingerová. V kategorii 6 – 8 let zvítězil Jesse O´Donovan, 
(USA) s povídkou Rohlík Pavlík a cesta do Ameriky, v kategorii 9 – 12 Martin Höög (Švédsko) 
s povídkou Zima v Laponsku a v kategorii 13 – 16 let Matilda Höög (Švédsko) s povídkou Sama. 
Více na http://tungumalatorg.is/tekkneska. 
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     Julinka Traband: JŮLINKA  
     (12 let, Česká škola Baltimore, USA) 
 
     Jmenuji se Jůlinka. V březnu mi bylo 12 let. Moje maminka mi říká Julčo nebo Jůlinko. To 
v angličtině nemáme. Anglicky jsem Julia. Tatínek mi říká Jůli. Mám také sestru. Jmenuje se 
Emílie. Je jí 9 let a říkáme jí Emilka. Emilka mi zase někdy řekne Jůlizno. Asi to zná od slova 
babizna z pohádky O perníkové chaloupce. 
     Moje sestra Emilka se učí česky jako já. Když byla malá, myslela, že masopust je, když pustíš 
maso ven… Když viděla na autě nálepku CZ, řekla, že CZ není Česká republika, ale česká 
zoologická. Mamince se to líbilo. Nejlepší bylo, když Emilka myslela, že tučňák je tučný žák. 
Také prohlásila, že nejmenší dům na světě je kadibudka. A když si přála mít k večeři špagátky, 
nevěděli jsme, že chce špagety! 
     Narodila jsem se v Towsonu. Towson je předměstí Baltimore, stát Maryland, USA. Moje 
maminka je Češka. Když jsem se narodila, maminka slíbila, že na mě bude mluvit jenom česky. 
Můj tatínek je Američan. Má maminku rád. Nerozumí česky a stejně se vším souhlasí. Tatínkovi 
v Praze překládám. Je na mě pyšný. 
     Chodím do 6. třídy v americké škole. Mám jenom áčka. To jsou v České republice samé 
jedničky. V české škole chodím do 5. třídy. Už umím vyjmenovaná slova a určování vzoru 
podstatných jmen. Moje paní učitelka se jmenuje Linda. Do české školy chodím každý pátek. 
Učím se tři hodiny a pak ještě doma. Učím se každý den i v sobotu. Od 7. třídy se budu učit 
španělsky, tak budu mít tři jazyky. 
     V české škole každý rok čteme. Čtení se jmenuje „Noc s Andersenem“. V zimě k nám chodí 
Mikuláš a v létě závodíme na olympiádě a slavíme Dětský den. 
     V Baltimoru se narodil známý olympijský plavec Michael Phelps. Bydlel kousek od nás a často 
jezdíme kolem jeho domu. Michael Phelps má v Baltimoru plavecké centrum, kde jsem se naučila 
plavat. Chodím plavat čtyřikrát týdně, každý den, jenom v pátek ne, to mám českou školu. 
     Baltimore je přístavní město. Záliv se jmenuje Chesapeake Bay. Je krásný. Dřív byla 
v Baltimore velká česká komunita. Měli i českou školu. Ta velká budova s vytesaným nápisem 
„Česká škola sv. Václava“ tam pořád stojí, ale už patří někomu jinému. Naše škola „Česká škola 
Baltimore“ byla pro děti založena v roce 2010 a tu máme my. 
     V Baltimoru je také Sokol. Byl založený v roce 1872 a minulý rok oslavil 140 let. Na fotce 
jsem se svojí sestřičkou Emilkou na ambasádě ve Washingtonu. Zpívaly jsme české písně 
k 161. výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. 
     Ve Washingtonu mám dvě české kamarádky. Jmenují se Eliška a Marinka. Byly jsme spolu 
na táboře v Česku. Tam se mi líbilo. Paní vedoucí nás nechala jít samotné nakupovat na náměstí 
v Litomyšli. V Americe by nás nepustili. Jaké je to na Islandu? Jůlinka 
 
     Alexis Měrka: ZEMĚ, KDE ŽIJI 
     (9 let, Slavic American Sokol, USA) 
 
     Existuje hodně zajímavých věcí v Americe. Třeba je zajímavá politika, historie a tak dále. Já 
vám něco řeknu o cestování, protože hodně o tom vím. Už jsem procestovala celou východní 
Ameriku. 
     Cestování v Americe není stejné jako v Čechách. Všechno je nějak dál. Třeba když jedu 
lyžovat v Čechách, tak nám to trvá hodinu, než si můžeme obout lyže. Ale když jedu lyžovat tady 
u nás v Americe, tak to někdy trvá i devět nebo i dvanáct hodin autem. Ale vždycky to za to stojí. 
Anebo cesta za mýma vlastnicema a sestřenicemi trvá v Čechách také až tři hodiny, a tady 
v Americe musíme cestovat osm až deset hodin. 
     Ale na cestách vidíme hodně zajímavých věcí. Například ve West Virginii jsme se zastavili 
podívat se na obrovský skalní oblouk. Nikdo to nevydoloval, vzniklo to přirozeně. Ale i v Marylandu, 
kde bydlím, je krásná zahrada s motýlama a květinama a ani tam nemusíme jet daleko. Tak takové 
je cestování v Americe. 
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* 
 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

„V průběhu několika měsíců se vyskytnou pouze tři společenské události,  
které za něco stojí. Zákonitě pak všechny připadnou na týž den večer.“ 

(Murphyho zákony) 
 

* Ve čtvrtek 11. července 2013 Vás Kruh přátel knižní kultury zve na svůj tradiční letní literární 
výlet, tentokrát 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 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. 
 
* V úterý 16. července 2013 v 17:00 hodin Vás Občanské sdružení Karel Klostermann - 
spisovatel Šumavy zve u příležitosti 90. výročí úmrtí Karla Klostermanna na setkání u hrobu 
spisovatele na Ústředním hřbitově v Plzni (čestný hrob č. 3., pod kaplí sv. Václava, vpravo). 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* HOROROVÁ SOUTĚŽ NECRONOMICONU 2013. Hororový internetový magazín 
Necronomicon vyhlašuje II. ročník literární soutěže o nejlepší povídku na téma Hororová 
dovolená. Soutěž je určena všem autorům. Lze zaslat původní strašidelné a originální hororové 
povídky v českém jazyce, o max. rozsahu 10 normostran (tj. cca 18.000 znaků). Příběh se musí 
odehrávat na dovolené, případně může zachycovat přípravy na dovolenou či návrat z dovolené. 
Jsou-li hlavními postavami děti, může se jednat o prázdninovou cestu. Povoleny jsou jakékoli 
prvky hororu, pořadatelé se nebrání ani násilí, gore, naturalismu či erotickým scénám, odmítají však 
propagandistické texty a čistou pornografii. Zasláním povídky do soutěže autor zároveň vyjadřuje 
souhlas s jejím zveřejněním na serveru http://www.horor-web.cz. Uzávěrka je 30. září 2013. 
Adresa: martin.stefko@horor-web.cz. Texty bude hodnotit tříčlenná porota. Tři nejlepší povídky 
budou odměněny reklamními předměty a peněžní částkou (1.000,- Kč za 1. místo, 500,- Kč za 2. místo). 
Vyhlášení výsledků proběhne 31. října na Halloweenu 2013.  
 
* LITERÁRNÍ AUDIOVIZUÁLNÍ SOUTĚŽ „ZE ŠUPLÍKU“ 2013. Redakce Literárních 
novin vyhlásila netradiční audiovizuální básnickou soutěž s názvem Ze šuplíku. Soutěž je určena 
profesionálním i začínajícím autorům prózy a poezie. Lze zaslat video-ukázku autorského čtení. 
Původní a dosud nepublikovaný úryvek o max. délce 5 min. autor sám vybere, přečte a pořídí 
videozáznam, ve výjimečných případech lze o natočení požádat redakci. Takto pořízené video 
bude vystaveno na serveru www.literarky.cz a na příslušném kanále www.youtube.com. Příznivci 
literatury budou moci pro každé video hlasovat na serveru. Soutěžící se přihlásí odesláním 
registračních údajů (jméno a příjmení, kontaktní e-mailová adresa, telefonní číslo, případně věk, 
povolání, současné zaměstnání, záliby, oblíbené knihy, literární vzory, již publikované texty apod.) 
na e-mail: katerina.nechvilova@gmail.com. Jako předmět uvedou „Ze šuplíku“. Vítězné video 
bude vybráno porotou složenou ze zástupců redakce Literárních novin s přihlédnutím k hlasování 
čtenářů webu www.literarky.cz/zesupliku a facebookového profilu 
www.facebook.com/literarninoviny. Každý měsíc soutěží min. 4 a max. 8 videí. Každý měsíc bude 
vyhlášen vítěz, odměnou bude jeho prezentace na jedné půlstraně tištěných Literárních novin. 
Všichni soutěžící obdrží informaci, který měsíc budou nasazeni a informaci o vítězném videu. Více 
informací na http://www.literarky.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=14561.  
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* BRNĚNSKÁ SEDMIKRÁSKA 2013. Brněnský literární měsíčník a nakladatelství Host vyhlašují 
V. ročník básnické soutěže Brněnská sedmikráska. Zatímco v předchozích ročnících se soutěžilo 
dvakrát o nejkrásnější báseň o Brně, dále o nejkrásnější brněnskou báseň o Praze a o nejkrásnější živě 
přednesenou báseň o Brně, pro tento rok pořadatelé vymysleli soutěž Nejkrásnější živě 
přednesená brněnská báseň o Adamově. Vzdávají tím básnický hold městu, „v němž rychlík 
Gustav Mahler z Vídně do Prahy nikdy nezastaví…“ Podmínkou je přednes básně autorem před 
odbornou porotou – u deseti vybraných finalistů bude tedy hodnocena nejen kvalita textu, ale i jeho 
živé provedení. Lze zaslat báseň o max. rozsahu 2 strany A4. Uzávěrka je 31. srpna 2013. 
Adresa: Host, Radlas 5, 602 00 Brno, e-mail: sedmikraska@hostbrno.cz. Zásilku označte heslem 
„Sedmikráska“. Vítěz obdrží peněžní odměnu ve výši 10.000,- Kč a další hodnotné ceny. 
Slavnostní finále s vyhlášením výsledků proběhne ve čtvrtek 26. září 2013 v rámci V. ročníku 
festivalu Brněnské kulturní HOSTování v prostorách Kabinetu múz.  Více informací na 
www.hostbrno.cz. – Vítězi předešlých ročníků byli Petr Petříček (2009), Jan Spěváček (2010), 
Sára Venclovská (2011) a Stanislav Biler (2012). 

 
* STAŇ SE NOVOU E. L. JAMES 2013. Nakladatelství XYZ, s. r. o., člen společnosti Albatros 
Media, a. s., vyhlašuje letní literární soutěž o nejlepší původní českou povídku inspirovanou 
románem E. L: Jamesové Fifty Shades. - Četli jste Padesát odstínů? Milujete je, nebo nesnášíte? 
Chcete na román odpovědět po svém? Nechte se inspirovat a napište svou vlastní povídku 
libovolného žánru a stylu a těšte se, že své dílo uvidíte v knižní podobě! – Soutěž je určena 
autorům starším 18 let s trvalým bydlištěm či dlouhodobým pobytem v ČR a SR. Lze poslat 
vlastní romantickou až lehce erotickou povídku, anebo literárně zpracovat své zážitky při čtení 
a po přečtení Fifty Shades..., o max. rozsahu 10 – 25 stran. Jména postav musí být jiná než Ana 
a Christian, zapovězena je vysloveně pornografická tematika. Autor uvede jméno a příjmení, 
kontaktní adresu, telefon, e-mail, název soutěžní práce a souhlas se zpracováním osobních údajů 
a s případným vydáním či jiným využitím práce (viz přihláška na webu). Uzávěrka je 31. srpna 
2013. Adresa: Nakladatelství XYZ, Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4. Výsledky budou 
vyhlášeny u příležitosti vydání třetího dílu trilogie Fifty Shades Freed: Padesát odstínů svobody 
počátkem září 2013. Povídky bude hodnotit odborná porota v čele se spisovatelkou Barbarou 
Nesvadbovou, novinářem Tomášem Poláčkem a šéfredaktorkou XYZ Markétou Šlaufovou. Deset 
nejlepších děl se dočká vydání v povídkové antologii. Autor na 1. místě navíc obdrží finanční 
odměnu ve výši 10.000,- Kč, autor na 2. místě 8.000,- Kč a autor na 3. místě 7.000,- Kč. Zbylí 
autoři z první desítky dostanou knihy z produkce Nakladatelství XYZ v celkové hodnotě 2.000,- Kč. 
Více informací na www.albatrosmedia.cz, www.xyz-knihy.cz, www.fiftyshadesofgrey. 
 
 

 
 
 
 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 20. 8. 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  
 

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


