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

Ročník XXIII, 2014, letos Listy č. 5 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 200) z 5. 5. 2014. Strany 4, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 5/2014 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

Existují pouze dva dny v roce,  

kdy nemůžeme udělat vůbec nic.  

Jedním z nich je včerejšek a druhým zítřek.  

Proto je dnešek tím správným dnem,  

kdy má člověk milovat, konat a žít. 
  

(Dalajláma) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
 

… Máj, lásky čas…  

     Miroslav Valina konečně znovu oživil a zaktualizoval svoje webové stránky (www.valina.cz) 

a pozval všechny k jejich návštěvě. Také na facebookový profil, který je s jeho webem volně 

propojen (https://cs-cz.facebook.com/miroslav.valina). 

     Nejpilnějším autorem byl ale jistě Marek Velebný, který v posledních týdnech fotograficky 

zdokumentoval i slovem popsal několik literárních večerů. Každý se o tom může přesvědčit 

na stránkách http://velebny.rajce.idnes.cz/literarnivecer.SZS.pocta.Provance.11.3.2014 nebo na 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Literarnivecerantidivadla.27.3.2014, anebo… 

     Knihovna města Plzně zahájila novou řadu večerních programů, tentokrát s tajemným obsahem. 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: V úterý 8. dubna se v Polanově síni konala beseda z cyklu 

„Záhady a záhadologové“ s Pavlem Toufarem, kterou moderoval Ivo Fencl. Pavel Toufar 

vyprávěl o svých začátcích, o studiu, o publikování v časopisech, o popularizaci projektu Apollo, 

o multidisciplinárním experimentu Štola - 88, o práci na mezinárodním experimentu Mars 500. 

Ivo Fencl se ho vyptával na některé knihy. Pavel Toufar promluvil také o Ludvíku Součkovi, 

http://www.valina.cz/
https://cs-cz.facebook.com/miroslav.valina
http://velebny.rajce.idnes.cz/literarnivecer.SZS.pocta.Provance.11.3.2014/
http://velebny.rajce.idnes.cz/Literarnivecerantidivadla.27.3.2014/
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o přehnaném utajování sovětského vesmírného výzkumu nebo o výzkumu a plánech cesty na Mars. 

Tou hlavní záhadou je pro něho, zda existuje ve vesmíru život či jiná civilizace. Po skončení 

besedy jsem s Ivem Fenclem a Pavlem Toufarem poseděl ještě půlhodinu v kanceláři paní 

Horákové. Nemohl jsem se nabažit úžasného vyprávění Pavla Toufara o jeho rodině, psaní, 

spisovatelích apod. Škoda jen, že přišlo asi jen 15 diváků… 

     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/besedasPavlemtoufarem.8.4.2014. (Plzeň, 9. 4. 2014) 

     Další Markova reportáž byla z Prahy… 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Když se blížil termín, kdy měl náš divadelní soubor Sofranza 

vystoupit v Domě dětí Klamovka v Praze, požádal jsem Zoru Šimůnkovou o mediální podporu. 

Zora napsala: „Přijeď na Depky.“ Prý zase jako vystupující. Dala mi na výběr tři termíny v druhém 

čtvrtletí, tak jsem si vybral pátek 4. dubna. Kupodivu to byly výroční , 117. „Depky“, slavily 

11. rok své existence. Vypravil jsem se do Prahy „Pinďulínem“ (Pendolino). Na místě, v podniku 

„Jiný kafe“ v Táboritské ulici, jsem byl necelou hodinu před začátkem. Zora připravovala 

plakátky, občerstvení. Prohlédl jsem si výběr fotek z historie Depek a také krásnou výstavu 

fotografií s arabskou tematikou. Dal jsem se do řeči s Pavlínou, která mne znala z Jabloně. 

Později jsem si vzpomněl, že to bylo v rámci festivalu a čtení nakladatelství Mezera. Příjemně jsem 

si popovídal i s Kamilem Marcelem Hodáčkem. Jelikož jsem druhý den šel do práce a na Depky 

jsem vyrazil jen na otočku, byl jsem jako první vystupující, abych stihl vlak ve 21:15 hod. Zora na 

úvod shrnula historii Večerů přiměřených depresí a připomněla výročí narození Bohumila 

Hrabala. Měli jsme každý tak 10 minut na vystoupení, tak jsem přečetl tři mikropovídky a tři 

básně. Skoro po každé části textu následoval potlesk. Ostatní autoři již byli hodně technicky 

vybaveni - četli prozaické či básnické texty z notebooku, iPadu, jeden trochu drsnější autor 

dokonce četl své nekonečné variace vulgarismů ze svého mobilu. Trochu se zpožděním dorazila 

krásná Zořina dcera, která je také neodmyslitelnou součástí Večerů přiměřených depresí. Když 

jsem vstoupil do podniku „Jiný kafe“, překvapil mne velmi malý prostor. Ale po zahájení pořadu 

se docela pěkně zaplnil a vytvořila se milá, báječná atmosféra. Po oficiálním autorském čtení se 

konala tradiční tombola pro autory a návštěvníky večera, kde hlavní cenou byl obraz od Kamila 

Marcela Hodáčka. Bohužel jsem pak byl nucen odejít na vlak, abych měl časovou rezervu, a nemohl 

jsem déle zůstat v příjemné atmosféře klubu. (Plzeň, 10. 4. 2014) 

     Fotografie: http://velebny.rajce.idnes.cz/Vecerprimerenychdepresi.Praha.4.4.2014. 

 
- 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. 

 

* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve čtvrtek 1. května 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 Máj. Výběr z mistrovské básnické skladby génia novodobé české literatury 

Karla Hynka Máchy v přednesu Rudolfa Hrušínského z unikátního zvukového dokumentu pražské 

Violy. Večer vč. obrazového doprovodu připravili Eva a Jan Kosovi. Vzpomínka na významného 

českého herce k 20. výročí jeho úmrtí. - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu 

k dispozici: Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla 

regionálních autorů aj. 

 
* Ve středu 7. května 2014 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 Jsem sestra 

http://velebny.rajce.idnes.cz/besedasPavlemtoufarem.8.4.2014/
http://velebny.rajce.idnes.cz/Vecerprimerenychdepresi.Praha.4.4.2014.
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
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Arnošta Lustiga. Pozvání přijala a v pořadu hovoří paní Hana Hnátová - Lustigová, sestra slavného 
spisovatele. Ukázky z tvorby a písně na texty židovských dětí a dospívajících zhudebnil a živě 
interpretuje hudební skladatel a klavírista Daniel Dobiáš.  
 

* V úterý 13. května 2014 v 19:00 hodin Vás Západočeské muzeum v Plzni zve do Přednáškového 
sálu na autorské čtení Jana Buriana. Ukázky z tvorby vydané i nevydané na témata aktuální 
i nadčasová. 
 

* Ve středu 14. května 2014 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy 
síně Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na Večer konzervatoře. Své studenty představuje 
Blanka Hejtmánková. Vstup volný. 
 

* Ve čtvrtek 15. května 2014 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. Vstup volný. 
 

* V úterý 20. května 2014 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně (16), tentokrát s hostem Adamem Drdou 
(ČRo 2). Vstup volný. 
 

* V pátek 23. května 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. Vstup volný. 
 

* V neděli 25. května 2014 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Masných 
krámů (Pražská 18) na komponovaný pořad z tvorby českých básníků s názvem Lásky a poezie 
čas. Uvádějí Jiří Hlobil a Jakub Fišer. 
 

* Ve středu 28. května 2014 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů v Plzni 
zve do kaple sv. Barbory Muzea církevního umění (Františkánská 11) na autorské čtení v rámci 
IV. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice umělců. Letošním tématem je Světlo. Hudební 
doprovod dívčí flétnové kvarteto QuarTETKY. 
 

* Ve středu 28. května 2014 v 18:00 hodin Vás KPKK zve do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 
na další díl cyklu Hrady a zámky – Březnice. Uvádějí Karel Drhovský a prof. Viktor Viktora. 
Vstup volný. 
 

* Ve čtvrtek 29. května 2014 v 18:00 hodin Vás Knihovny města Plzně zve do L-klubu 
Obvodní knihovny Lochotín (Studentská 22) na pořad s názvem Den vítaných hostů s Vítaným 
hostem. Setkání čtenářů s tvůrci časopisu Vítaný host. Vstup volný.  
 

* Ve středu 4. června 2014 v 19:00 hodin jste zváni do kostela U Ježíška na komponovaný pořad 
slova a hudby s názvem Květy okamžiků. Účinkují Václav Engler (autorské čtení) a Aneta 
Dortová (flétnový koncert). Vstupné 40,- Kč, snížené 20,- Kč. K vstupence návštěvníci dostanou 
stejnojmenný výbor autorské poezie. 
 

* 

DNY POEZIE 
* DEN POEZIE 2014. 

  

     Od SPOLEČNOSTI POEZIE: Milí přátelé, dovolte, abychom Vás vyzvali k účasti na 16. ročníku 

festivalu Den poezie, který se každoročně  odehrává v desítkách měst celé České republiky a již 

několik let je počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi. 16. ročník festivalu Den 

poezie se letos uskuteční v období od 9. do 23. listopadu 2014. Dlouho jsme přemýšleli nad tématem, 

neboť letošní rok patří řadě výročí – nakonec  jsme vymysleli téma: Řezaná poezie – po vzoru 
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oblíbeného řezaného piva Bohumila Hrabala a stříhaných koláží Jiřího Koláře. Festival Den 

poezie je ukázkou vzájemné propojenosti lidí, kteří mají rádi kulturu a poezii především. Festival 

je ukázkou, že když se chce, lze s nepatrnými prostředky oživit velkou část českých měst. Na většinu 

akcí festivalu je vstup zdarma. Koordinátor festivalu, Společnost poezie, každoročně tiskne seznam 

všech pořadů, a ty následně zdarma rozesílá jednotlivým aktérům. Všichni je pak společně šíří 

po kulturních místech ve svém regionu. Pozvánky se nejen touto cestou dostávají ke všem, kterým 

je poezie blízká. Touto cestou se programy aktérů dostanou do desítek regionů po celé naší 

republice. Na stránkách http://www.denpoezie.cz naleznete jako obvykle přihlašovací formulář. 

Uzávěrka přihlášek je 10. září 2014. Za Společnost poezie Vás srdečně zdraví a přejí Vám krásné 

jarní dny Bernie Higgins (bernie.higgins@gmail.com), Martin Zborník (martinzbornik@post.cz) 

a další. (Praha, 2. 5. 2014) 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  
Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* IVO FENCL: Že pábím? Ani moc ne: 

     Nepábím. Já si to pamatuji, tak to tenkrát bylo (tak jako v Plzeňském deníku, v článku 

Dvanáctiletá v knihovně. K výročí Plže…). 

 

     K reportáži Marka Velebného v Listech Ason-klubu. Je vážně milá. I mé mámě se líbila. I tátovi. 

Ale Marek je tak strašně emotivní. Jednou, jednou jedinkrát za uherský rok jsem syna vzal do  

TECHMÁNIE, Marek žije na trase od nádraží ke Škodovce, tak jsem mu zavolal, šel s námi, no, a já 

mám syna rád, ale pokud jsou lidi tři (a to asi platí i pro rodinu), je to lepší, protože jeden může 

dělat baviče pro zbylé dva. Tj. já pro Marka a Filipa. Aby táta sám na ulici šaškoval a pábil před 

synem, to nějak není přirozené. Takže TO Marek zažil, nicméně trvalo to JEN pár desítek minut 

a díky tomu, že byl on tím třetím. A on to v článku emotivně zobecnil na celý můj život. Ale bohužel, 

většinu času jsem úplně nudný, protože výše popsaná konstelace nenastává.  

(Starý Plzenec, 10. 4. 2014) 
- I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 26. 5. 2014. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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

KONTAKT: 

Ason-klub 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  

 

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

http://www.denpoezie.cz/
mailto:bernie.higgins@gmail.com
mailto:martinzbornik@post.cz
http://www.knihovna.plzen.eu/

