
 1 

Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 

Ročník XXIII, 2014, letos Listy č. 4 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 199) z 1. 4. 2014. Strany 4, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 4/2014 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Jak je ten svět pořád hezčí a hezčí.  

Ne že by byl, ale já ho pořád tak vidím. 
  

(Bohumil Hrabal)  

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

     Na plzeňském literární nebi 14. února 2014 zazářila nová hvězda! Čtrnáctiletá studentka 

Církevního gymnázia v Plzni Karolína Kahounová v nakladatelství NAVA vydala knižní 

prvotinu s názvem Poslání. Příběh prý vymyslela v jedenácti (když se ve frontě na oběd ve školní 

jídelně hrozně nudila) a dokončila ve dvanácti. Hrdinové její fantastické prózy zachraňují svět 

před Krutými bytostmi z temnot a… všechno ostatní je k dočtení v knize, anebo na stránkách 

http://karolina-kahounova.blog.cz. 

     V úterý 4. března se v kavárně Kačaba konala vernisáž výstavy snímků ruské fotografky žijící 

v Plzni Ksany Vakhrushevy. Marek Velebný se zúčastnil a napsal: Tématem výstavy je žena 

v proměnách. Snaží se poodhalit vnitřní svět východní ženy, podnítit úvahu o tom, do jaké míry 

může být svobodná. Na většině fotografii jsou ženy z rusky mluvících zemí, které sice vypadají 

evropsky, ale mají k Evropě dál, než se zdá. Sama autorka dodala: „Co se týče fotografování žen, 

můžu říct, že už mě nebaví fotografování v ateliéru, ale ráda využívám krásu prostředí a přírody 

ve spojení s krásou ženy, kterou obdivuji.“ Ale hlavně: výstava byla spojena s prezentací poezie 

Václava Englera, který se nechal inspirovat zen-buddhismem a klasickou japonskou a korejskou 

lyrikou. Asi patnácti divákům přečetl své básně za hudebního doprovodu klavíristky Boženy 

Englerové. Akci doplnilo chutné veganské občerstvení. Fotodokumentace Marka Velebného je na 

http://velebny.rajce.idnes.cz/vernisazvystavyfotografiizeny.kacaba.4.3.2014/  

     Klatovská autorka Zuzana Dorogiová se na počátku března dočkala elektronického vydání 

svých Pohádek dědečka lampáře (Viking) – viz http://www.kosmas.cz/knihy/192695/pohadky-

dedecka-lampare. A Vhrsti radostně oznámil, že mu právě vychází další knížka pro děti s názvem 

O Vendulce a drakovi. Během Noci s Andersenem z ní budou číst děti na více než tisíci místech 

http://citaty.net/autori/marcel-ayme/
http://karolina-kahounova.blog.cz/
http://velebny.rajce.idnes.cz/vernisazvystavyfotografiizeny.kacaba.4.3.2014/
http://www.kosmas.cz/knihy/192695/pohadky-dedecka-lampare
http://www.kosmas.cz/knihy/192695/pohadky-dedecka-lampare
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světa najednou. Nejprve v Austrálii, pak po časovém posunu v Čechách, na Slovensku, v Polsku, 

Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, v Řecku, Německu, Švýcarsku, Francii, Velké 

Británii a v Českém kroužku v Kodani. Pomyslnou štafetu nakonec ukončí čtení v zámoří… Když 

se starostova dcera Vendulka dozví, že v městské knihovně se usídlila lítá saň, nedá jí to a rozhodne 

se podívat se na ni zblízka… My v Plzni už to trochu známe. První verzi jsme totiž četli už v roce 

2011, dokonce jsme ji chtěli pro malé čtenáře knihovny vydat… 

     14. března ve 23 hodin v nemocnici v Degendorfu ve spánku zemřel originální spisovatel, 

básník a kolážista Karel Trinkewitz…  

     To ale ještě nebylo všechno! Na schodišti Knihovny města Plzně se 28. března usadily papírové 

kočky a na dotykové obrazovce ve výloze se po minutách střídaly moudrosti Bohumila Hrabala. „Kříž 

vznikl průsečíkem čtyř světových stran, aby kdekoliv na světě mohl být na něj přibit nevinný člověk…“ 

 

* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 2. dubna 2014 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně 

(B. Smetany 13) na pořad s názvem Domácí úkoly z pilnosti. Setkání s Bohumilem Hrabalem 

připravili Jiří Hlobil a Jakub Fišer. Vstup volný. 
 

* V pondělí 7. dubna 2014 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) 

na pořad s názvem Mé literární lásky. Účinkuje Antonín Procházka. 
 

* V úterý 8. dubna 2014 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) 

na první díl nového cyklu Záhady a záhadologové (1), tentokrát na téma Záhady vesmíru. 

Účinkuje Dr. Pavel Toufar. Vstup volný. 
 

* Ve čtvrtek 10. dubna 2014 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do Smetanovy síně (Plzeň, Smetanovy sady 2) na přednášku PaedDr. Věry Kubové Proč si na 

Filipínách myslí, že jsme pohádková země.  
 

* V úterý 15. dubna 2014 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs (15), tentokrát s hostem Ivanem Binarem (Rádio 

Svobodná Evropa). Vstup volný. 
 

* V úterý 15. dubna 2014 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Smetanovy síně (Plzeň, Smetanovy sady 2) na přednášku prof. Viktora Viktory Váchal záhadný a… 

V rámci výstavy Šumava umírající? Ne. Romantická, která probíhá v přízemí budovy od 1. 4.  
 

* Ve středu 16. dubna 2014 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně KMP 

(B. Smetany 13) na přednášku prof. Viktora Viktory Spory v literatuře - Spory a sváry ve starší 

literatuře. Vstup volný. 
 

* Ve čtvrtek 17. dubna 2014 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 

na Evangelium podle Antidivadla. Ježíšovy zázraky ve světle antidivadelní vědy a jiné 

(ne)smrtelné výjevy. Tímto vystoupením prý Antidivadlo ukončuje jarní sezonu. Vstupné 70,- Kč. 
 

* V sobotu 19. dubna 2014 v 18:00 hodin jste zváni do Duchovního centra a Galerie v brance 

(Rokycany, V Brance 91) na Pověstný večer plný tajemného a humorného vyprávění z Rokycan, 

Dobříva, Staršic a také z brdských lesů. Pověsti vypravuje Tomáš Makaj a Petr Matějka, řadu 

rozverných písní hraje a zpívá Petr Šilhánek. Rovněž bude možné si zakoupit knihu Pověsti 

Středních Brd za cenu 120,- Kč. Vstupné 80,- Kč.  
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* V úterý 22. dubna 2014 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 Přesýpací hodiny. Večer poezie klatovského rodáka Zena Fifky s osobní 
vzpomínkou a výtvarným „laděním“ autorova bratra Gustava Fifky a s hudbou Petra Ebena 
v podání hobojistky Marlen Vavříkové připravili a uvádějí Eva a Jan Kosovi. - 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 pátek 25. dubna 2014 v 10:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 

pro děti a mládež (B. Smetany 13) na další pokračování cyklu Čtení pro nejmenší.  
 

* V úterý 29. dubna 2014 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na přednášku PaedDr. Věry Kubové Moderní upíři – o Jakubovi Arbesovi. Vstup volný. 
 

* V úterý 29. dubna 2014 v 19:00 hodin Vás mladá herecká a autorská dvojice Edita 

Jarošíková a Miroslav Herejk zve do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na další reprízu 

autorské hry s názvem Pan Kačaba zasahuje. 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 středu 30. dubna 2014 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní 

síně „13“ (Pražská 13) na komponovaný pořad studentů Masarykova gymnázia s názvem Aprílová 

škola. Uvádějí Andrea Řeháčková a Jiří Hlobil. 
 

* Ve středu 30. dubna 2014 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KMP (B. Smetany 13) na večer s názvem Mladé tužky literárního západu (3). Uvádí Miroslav Valina. 

Vstup volný.   

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* KAFE V PĚT 2014. Nakladatelství Filipa Čenžáka Pan Nakladatel vyhlašuje literární soutěž 

s názvem Kafe v pět. Soutěž je určena těm autorům, kteří by na svou tvorbu rádi upozornili, 

a přiblížili se tak možnosti stát se profesionálním spisovatelem. Lze zaslat povídku na dané 

téma o rozsahu 10.000 – 20.000 znaků včetně mezer. Každý Autor může přihlásit pouze jeden 

text. Uzávěrka je 30. dubna 2014. Povídku (nejlépe ve formátu *.doc) zašlete spolu s přihláškou 

na adresu: soutez@pannakladatel.cz. Přihláška je ke stažení na stránkách www.pannakladatel.cz, 

autor uvede jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, telefon, e-mail a něco o sobě. Osm nejlepších 

autorů bude zařazeno do stejnojmenné povídkové sbírky Kafe v pět, která bude vydána na podzim 

roku 2014 v nakladatelství Pana Nakladatele. Každý výherce dále získá pět výtisků knihy.  
 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽE TVARU NA TÉMA CHUDOBA 2014. Literární obtýdeník Tvar 

vyhlašuje veřejnou literární soutěž na téma Chudoba. - Chudoba, často ideologicky okupovaná 

zleva nebo zprava, je vnímána jako společenský fenomén. Mluví se o ní v médiích, je tematizována 

v ekonomických, sociologických, ale i náboženských textech. Nevytratila se však ze současné 

beletrie? Není dnes sociální tematika uměleckou výzvou par excellence? – Soutěž je určena všem 

zájemcům bez věkového a jiného omezení. Lze zaslat povídku o rozsahu 7 – 14 normostran. 

Autor uvede jméno a příjmení, adresu bydliště a e-mail. Uzávěrka je 30. června 2014. Adresa: 

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, e-mail: redakce@itvar.cz. Tři nejlepší práce budou 

publikovány na stránkách Tvaru a jejich autoři získají celoroční předplatné časopisu. Vítěz navíc 

obdrží autorský honorář ve výši 7.000,- Kč. Více na www.itvar.cz/cz/2014/chudoba-808.html. 

mailto:hifiklub.klatovy@seznam.cz
http://www.hifiklub.uhlava.cz/
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3832682318&to=http%3a%2f%2fwww.hifiklub.klatovynet.cz
mailto:soutez@pannakladatel.cz
http://www.pannakladatel.cz/
mailto:redakce@itvar.cz
http://www.itvar.cz/cz/2014/chudoba-808.html
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* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 

Domek pana Stilburyho: 
     Před pár dny jsem na návštěvě u Iva Fencla dostal od něho jeho nejnovější knihu s názvem „Domek 
pana Stilburyho“. Je vcelku útlá, tak mi nedělalo problém ji svižně přelouskat. Byl jsem upozorněn, 
že je to více kniha o dětech či pro děti. Spíše jsem se více orientoval v první polovině knihy, kde je 
popsán pohled na svět dětskýma očima, fantazií, hrou, přezdívkami, nadávkami, dětskými starostmi.  
     Kluk Ivo, zdrobněle mateřsky oslovován Ivulka (možná Fenclovo alter ego) si vymýšlí na svou 
sestru Evu různé přezdívky a nejvíce používá, že je „Ječna Bublavá“. Někdo by to mohl chápat 
i snad jako přírodovědecké označení rostliny nebo zvířete. Ječna by mohla znamenat snad ječmen. 
Bublavá třeba rostoucí u potoka. Nebo by to mohla být žába nebo jiný druh živočicha. Ale ve 
skutečnosti se dozvídáme, že Ječna je od slova ječet, křičet a bublavá, že prostě vybublá, vypění, 
prská. Takže taková uřvaná prskalka. Jinak jsou v rodině ještě rodiče, otec spisovatel a matka 
herečka v divadle. Opět jako v ostatních Fenclových knihách jsou v textu odkazy na různé spisovatele, 
knihy, literární a filmové postavy, spíše dětského světa. Obdivuji Fenclovu představivost i sečtělost 
a literární obzory, jen nemám tolik znalostí z jeho čtenářského deníku, a proto mi mnoho 
přirovnání, odkazů na literární či filmové postavičky uniká.  
     Druhá část knížky je více o tzv. domku pana Stilburyho, o kterém dětem vypráví otec spisovatel. 
Zde je konfrontována dětská představivost, naivita s fabulací příběhu o Sandy Stilburym. V doslovu 
je mj. uvedeno, že tato kniha volí jinou narativní strategii než ostatní Fenclovy knihy. Například jako 
v jediné z posledních Fenclových knih zde nenajdeme ani zmínku o Jorice a už vůbec ne o Ivaně.  
     Asi nemám tolik fantazie, představivosti k reálnému pochopení Fenclovy tvorby jako autor, který 
může být stále ve fantazii dítětem, nebo si vytvářet svůj vlastní svět, ačkoli zanedlouho, 16. dubna 
oslaví Ivo Fencl, stvořitel Joriky a pomyslný „Muž z Ria a Acapulca“, kulatou padesátku. Takže 
skočíme pro kulaté sušenky, ať můžeme rozdávat medaile, jako ve filmu „S tebou mě baví svět“. 
Tak na zdraví, ať ještě dlouho nás Ivo Fencl baví svým specifickým čtením, interpretací povídek, 
knih. Ať mu slouží dál fantazie a hravost, pozor, kdo se objevíte v jeho blízkosti, překvapí Vás 
různými poskoky, úskoky jako z akčních filmů, začne si vymýšlet příběhy okolostojících domů, 
přezdívky a osudy okolo chodících lidí. Promiňte, zvoní mi telefon. Volá Ivo Fencl, jestli s ním 
a jeho synem nechci jít do Techmánie nebo do kina. Tak ještě jednou , Ivoši, hodně zdraví, živijó 
a třeba zase někdy na společném čtení, na coca cole s Jim Beamem v Rock and Wallu nebo na pivu 
v hospodě Pod Radyní, kde obsluhuje Joričin kluk Jakub. (Starý Plzenec, 11. 3. 2014)  

- [Zasláno „neznámým gratulantem“ z adresy Reception.plz@zf.com... ] 
 

 
 

Eva Vondrášková 

OBRAZOTVORNOSTI 
 

moskytiérou se protáhl sen 
vloudil se na porodní lože 
fantazie 
zasel, co bude sklizeno 
intarzie hvězd 

(Plzeň, 11. 3. 2014) 
- E. V. (*1991) píše básně a drobnou publicistiku, žije ve Zdemyslicích na jižním Plzeňsku,  

po maturitě na Gymnáziu Blovice studuje na právnické fakultě. 

 

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

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 4. 2014. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

KONTAKT: Ason-klub při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, tel.: 378 038 200,  

e-mail: asonklub@plzen.eu, http://www.knihovna.plzen.eu 

http://www.knihovna.plzen.eu/

