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

Ročník XXIII, 2014, letos Listy č. 10 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 204) z 30. 9. 2014. Strany 4, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 10/2014 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„K topení je nejlepší staré dřevo, k pití  

staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé  

a ke čtení staří autoři.“ 
 

 (Francis Bacon) 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
…Na konci září se vrátilo babí léto… Nebylo třeba dřeva k topení. A literární sezóna dosud 

doopravdy nevypukla, proto nebylo třeba ani nikomu zatopit. Jenom 3. září odpoledne ve Slovanu 

tradičně poseděli staří přátelé ze Střediska západočeských spisovatelů a možná popili i toho starého 

vína (mají tam totiž stále v nápojovém lístku Cechovní pohár pro pamětníky)… Václav Engler 

v kostele U Ježíška vystoupil 24. září s autorským čtením. A četlo se rovněž na ulici před Studijní 

a vědeckou knihovnou v rámci poněkud opožděného Hrabal festu…         

 

* 

 OZNÁMENÍ 
 

* VELKÝ KNIŽNÍ BAZAR „ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM“. Ve středu 1. října 2014 Obvodní 

knihovna Skvrňany KMP zahajuje už X. ročník populární akce Čtenáři čtenářům. Komu je líto 

vyhodit knihy, které už nepotřebuje a nechce, může je zanechat ve vestibulu skvrňanské knihovny 

a zdarma si z nabídky odnést všechny publikace, které ho zaujmou. Knižní bazar na adrese 

Macháčkova 28 bude otevřen až do 31. října, každý pracovní den kromě středy od 9:00 do 18:00 

hodin, ve středu od 9:00 do 12:00 hodin a také vždy během trvání akcí v M-klubu. Více informací 

na http://okskvrnany.webnode.cz/products/a1-10-31-10-2014-knizni-bazar-ctenari-ctenarum/ a  

https://www.facebook.com/pages/Obvodn%C3%AD-knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526. 

http://okskvrnany.webnode.cz/products/a1-10-31-10-2014-knizni-bazar-ctenari-ctenarum/
https://www.facebook.com/pages/Obvodn%C3%AD-knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526
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* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* V úterý 7. října 2015 v 10:30 hodin jste zváni do Obvodní knihovny Doubravka KMP (Plzeň, 

Masarykova 75) na besedu s oblíbenou dětskou spisovatelkou Ivonou Březinovou. Vstup volný.  

 

* V úterý 7. října 2014 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(Bedřicha Smetany 13) na další díl nového cyklu Záhady a záhadologové (3) – Fantastické 

záhady. Arnošta Vašíčka uvádí Ivo Fencl. Vstup volný. 

 

* Ve středu 8. října 2014 v 11:00 hodin jste zváni do Obvodní knihovny Doubravka KMP 

(Plzeň, Masarykova 75) na besedu se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem. Vstup volný. 

 
* Ve středu 8. října 2014 v 11:00 hodin jste zváni do M-klubu Obvodní knihovny Skvrňany KMP 
(Plzeň, Macháčkova 28) na pořad s názvem Nad knížkami Františka Nepila. Besedu připravil 
a uvádí Jan Albrecht. Vstup volný. 
 
* Ve středu 8. října 2014 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KMP (B. Smetany 13) na představení Revizor. Volné úryvky z her N. V. Gogola v dramatickém 
ztvárnění Josefa Nechutného. Vstup volný.  

 

* Ve čtvrtek 9. října 2014 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Plzeňská strašidla. Pořad pro děti M. B. Karpíška a J. Kubištové a křest jejich 

nového CD Plzeňský čertí, hastrmaní a hejkalové. Vstup volný.   

 
* Ve čtvrtek 9. října 2014 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně „13“ 
(Pražská 13) na pořad s názvem Bedřich Smetana – Plzeňská zastavení. Literárně-hudební večer 
u příležitosti otevření Nového divadla v Plzni. Účinkuje Poetické divadlo PoDiv, uvádí Jiří Hlobil. 

 
* V pátek 10. října 2014 v 10:00 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 úterý 14. října 2014 v 19:00 hodin jste zváni do M-klubu Obvodní knihovny Skvrňany KMP 

(Plzeň, Macháčkova 28) na autorské čtení a písňový recitál Richarda Pachmana Tylda. Vstupné 

100,-/140,- Kč.   

 
* Ve čtvrtek 16. října 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. 

 
* Ve čtvrtek 16. října 2014 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 
Masné krámy (Pražská 18) na představení knihy Zmizelá Plzeň. Publikaci vydanou jako Plzeň I., 
historické jádro (Paseka, 2014) v rámci edice Zmizelé Čechy představí její spoluautor Petr 

Domanický a šéfredaktor nakladatelství Paseka Stanislav Škoda. 

 
* V úterý 21. října 2014 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(Bedřicha Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs –Aktuálně (18), tentokrát s publicisty televize ZAK.   

 

* V úterý 21. října 2014 v 18:00 hodin Vás Obvodní knihovna Lochotín KMP zve do L-klubu 

(Plzeň, Studentská 22) na přednášku Ivany Šmucrové Písmo, děti a my. Rukopis každého dítěte se 

stává zdrojem informací o rozvoji jeho motorické koordinace, emocionální stability, duševního 

růstu, jazykového vzdělání apod. Vstupné 30,- Kč. 
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* Ve středu 22. října 2014 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu Západočeského muzea 
v Plzni (Kopeckého sady 2) na autorské čtení Jitky Prokšové z knihy Odvážní a čekatelé (MOBA).  
 

* Ve středu 22. října 2014 v 18:00 hodin Vás KPKK zve do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 
na další díl cyklu Hrady a zámky – Blatná. Připravili a uvádějí Karel Drhovský a prof. Viktor Viktora.  
 

* Ve středu 22. října 2014 ve 20:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 3) 
na derniéru představení Evangelium podle Antidivadla, kde soubor naposledy předvede divákům 
svůj náboženský světonázor. Vstupné 100,- Kč. Po dvaceti letech trvání Antidivadlo ukončuje svou 
pravidelnou činnost, a bude-li v budoucnu ještě někdy hrát, tak prý jen velmi zřídka a příležitostně. 
(Do konce roku ho pak bude možné spatřit ještě třikrát – 7. 11. v Měšťanské besedě, 22. 11. a kolem 
20. 12. v Divadle Dialog…)  
 

* V pondělí 27. října 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 večer s názvem Otava – perla mezi řekami.  Povídání s obrazovým doprovodem nejen o nové 
stejnojmenné knížce s jejím autorem Janem Kavalem, známým fotografem a milovníkem 
Šumavy. - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k  dispozici: Magazín Klubu 
Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj. 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 
* LITERÁRNÍ CENA KNIŽNÍHO KLUBU 2015. Nakladatelství Knižní klub, člen společnosti 
Euromedia Group, k. s., vyhlásilo jubilejní XX. ročník Literární ceny Knižního klubu, jejímž 
cílem je podpora domácích autorů. Lze přihlásit původní, dosud nepublikovaný a v jiném 
nakladatelství smluvně nevázaný rukopis novely nebo románu, psaný v českém jazyce, v jednom 
exempláři. Autor uvede jméno a příjmení, název díla, žánr, adresu bydliště a e-mail. Uzávěrka je 

31. prosince 2014. Adresa: Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 32, 150 00 Praha 5. 
Příspěvky lze rovněž vložit prostřednictvím formuláře na stránkách www.lckk.cz. Zaslané 
rukopisy se nevracejí a nelektorují. Texty bude anonymně hodnotit odborná porota ve složení: 
Pavel Brycz (prozaik, předseda poroty), Tereza Brdečková (publicistka a filmová kritička), Petra 
Soukupová (prozaička), Pavel Janáček (literární kritik a historik) a Jiří Seidl (člen představenstva 
Svazu českých knihkupců a nakladatelů). Důraz bude kladen na uměleckou hodnotu díla, nikoliv 
na možnou komerční úspěšnost. Výsledky soutěže budou oficiálně vyhlášeny v září 2015, autoři 
o nich budou již na jaře informováni. Vítěz obdrží peněžní prémii ve výši 100.000,- Kč a bude mu 
garantováno knižní vydání.  

 
* O KNIHOVNÍKŮV BANÁN 2015. Klub Terryho Pratchetta vyhlašuje další ročník literární 

soutěže O knihovníkův banán. Soutěž je otevřena všem autorům bez omezení. Lze zaslat původní, 
dosud nepublikované a do jiné soutěže dosud nepřihlášené povídky inspirované Zeměplochou 

Terryho Pratchetta, např. takové, které se na Zeměploše odehrávají nebo ve kterých hraje 
Zeměplocha či její postavy nějakou roli. Jeden autor smí přihlásit max. 2 příspěvky o rozsahu 
1.000 – 25.000 znaků včetně mezer (titulek se nezapočítává), ve formátu .doc, .docx, .org nebo 
.pdf., v českém nebo slovenském jazyce. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, osobní údaje 
autora uveďte v textu e-mailu (název soutěžní povídky, jméno a příjmení, případně také 
přezdívku). Do předmětu e-mailu vepište „Literární soutěž“, přílohu s povídkou pojmenujte stejně 
jako povídku. Přihlašujete-li více prací, musí být každá uložena v samostatném souboru. Zasláním 
díla do soutěže autor zároveň dává souhlas s publikováním textu na webových stránkách 
www.discworld.cz, případně ve sborníku.  Uzávěrka je 31. prosince 2014. Adresa: 
knihovnikuvbanan@discword.cz. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci Trpasliconu 2015. 
Jména autorů budou zveřejněna až po vyhlášení vítězů. Vítěz obdrží exkluzivní věcné ceny.  

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
http://www.discworld.cz/
mailto:knihovnikuvbanan@discword.cz
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* DRÁPANDA 2015. Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje XI. ročník literární soutěže 

Drápanda. Soutěž je určena dětem staršího školního věku a bude hodnocena v kategoriích: 6. a 7. třída 

ZŠ, resp. 1. a 2. třída víceletých gymnázií; 8. a 9. třída ZŠ, resp. 3. a 4. třída víceletých gymnázií. 

V každé kategorii bude hodnocena zvlášť poezie a próza. Lze zaslat původní, neopsané a dosud 

nepublikované básně (3 - 5 textů), povídky nebo reportáže (max. 3 strany A4 o velikosti písma 14), 

psané na počítači, případně čitelně rukou, vždy jen po jedné straně papíru. Fantazii se meze 

nekladou! Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, školu 

a třídu, kterou navštěvuje. Obálku označte heslem „Drápanda“. Uzávěrka je 9. ledna 2015. 

Adresa: Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf. Práce je rovněž možné 

zaslat e-mailem na adresu: detske@mkvdf.cz (do předmětu napište Drapanda_prijmeni). Slavnostní 

vyhlášení výsledků se uskuteční v červnu 2015 v Městské knihovně Varnsdorf. Nejlepší soutěžící budou 

odměněni cenami a jejich práce budou zveřejněny. Více na http://www.mkvdf.cz/index.php/cs/soute. 
 

* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* Ivo Fencl: Karolína Frühbauerová píše a hraje (s díkem Blance Hejtmánkové): 
     …a zdůrazňuje onu hru. Klasickou kytaru studuje na vysoké v Bratislavě, ale čas našla i na pár 
štací. Ještě se mnou vystoupila v úterý 23. září v Praze na Černém Mostě v kavárně Maňána. V srpnu 
to bylo po odmlce v Artamu u Vládi Babniče, který nás osobně uvedl, a na Vinohradech v klubu 
Rybanaruby, kde chovají přítulné kočky (vstupné 60 Kč).  
     Co Karolína hraje? Agustin Mangore Barrios: La Catedral. Johann Kaspar Mertz: An Malvina. 
Dušan Bogdanovič: Šest balkánských miniatur. Široko Paulo Bellinati a Ferdinando Carulli: 
L'Orage. Ale rovněž čte i o skladbách hovoří. A co v pořadech Možná přijde i Jorika předčítám já? 
     Povídku z knížky chystané k letos nedožitým devadesátinám Eduarda Petišky, ve které Joriku 
na Rhodu hledá právě on se synem Martinem Petiškou. Recitovávám i báseň Jsi snad Egon Bondy, 
králíku?, která sice taky mluví o femme fatale Jorice, avšak též o starší její sestře Kate, pro kterou 
navíc nejsem až taková persona non grata (ale taky ). S Karolínou ovšem zvládáme i dialog Jak 
psát na pokračování, jenž jsem sestavil dle sekvence Wittlinova Průvodce grafomana. Čítám i kapitolu 
Diamond Race pana Lorence ze Styků s Jorikou o neprávem démonizovaném rallye milionářů, kde 
porazím Petra Kellnera. Dokonce na plakátcích byla pak v Praze předem avizována nová verze mé 
povídky Jeden milion dolarů tomu, kdo přepere barmanku Joriku, která je parafrází dvou příběhů 
Námořníka Pepka. Ale místo Pepka zápasí Jorika, místo špenátu se dopuje Red Bullem a místo 
miliardáře Mačkala (v českém překladu komiksu) odměnu na ni vypíše právě miliardář Kellner. 
Po vystoupení v Artamu jsme s Karolínou a její kamarádkou Barborou Divišovou ještě navštívili 
Rock ´n´ Wall, kde se příběh odehrává a kde taky bude přečten. 
     Pořadu v Plzni se účastnili i mí kolegové ze Střediska spisovatelů Vláďa Gardavský, Vašek 
Gruber a Karel Pexidr, jenž Karolíně při té příležitosti nabídl čtyři své skladby. Tou nejsympatičtější 
divačkou mi byla jistá Silvie a za vystoupení s námi díky, Blanko Hejtmánková! 

(Starý Plzenec, 3. 9. 2014) 
- I. F. (*1964) píše básně, prózu i publicistiku, žije ve Starém Plzenci. 

 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 27. 10. 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, mobil (SMS): 721 281 635,  

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

mailto:detske@mkvdf.cz
http://www.mkvdf.cz/index.php/cs/soute
http://www.knihovna.plzen.eu/

