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

Ročník XXIII, 2014, letos Listy č. 11 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 205) z 27. 10. 2014. Strany 4, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 11/2014 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Krásný verš je jako smyčec  

klouzající po našich ozvučných strunách.  

Básník v nás nerozeznívá své myšlenky,  

nýbrž naše.“ 
(Anatole France) 

  
* 
 

… Pro dlouhé listopadové večery alespoň jeden dlouhý citát o poezii… Když už máme festival Den 

poezie k uctění památky Karla Hynka Máchy… Když máme dlouhý seznam plzeňských literárních 

pořadů, na kterém žádného Máchu nemáme…   
 

* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 5. listopadu 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.  
 

* Ve středu 5. listopadu 2014 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy 
síně Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na večer s názvem List, který nedojde. K Roku 
české hudby připravila Blanka Hejtmánková a studenti Konzervatoře Plzeň.  
 

* Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní 

síně Masné krámy (Pražská 18) na Čtení z knih Josefa Váchala. Doprovodný pořad k výstavě Josef 

Váchal… uvádí Jiří Hlobil.  
 

* Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v 17:30 hodin jste zváni do foyer Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 

na vernisáž výkresů jubilujícího Vladimíra Líbala Von ještě žije? Výstava potrvá do 14. 1. 2015. 
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* Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 

na autorský pořad Vladimíra Líbala a Jana Jelínka s názvem www.televizebezva.cz.  

 

* Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do M-klubu 

(Macháčkova 28) na pořad s názvem Jen pro nás v rámci projektu Sezení s psychoterapeutem 

Mirkem Jirmanem. Autorské čtení Romana Knížete a přátel.  

 

* V pátek 7. listopadu 2014 v 19:00 hodin jste zváni do divadla JoNáš v Měšťanské besedě 

(Plzeň, Kopeckého sady 13) na večer s názvem Antidivadlo uvádí duet: Poezie x próza. „Mistr“ 

David Brabec zde pokřtí svoji básnickou prvotinu Mince zpod jazyka a „pamistr“ Jan Sojka 

knihu Povídky o lovcích a venuších, která vznikala v letech 2008 – 2013 a jejímž tématem je 

milostný trojúhelník muži – ženy – alkohol.  

 

* V sobotu 8. listopadu 2014 ve 14:00 hodin jste zváni do restaurace-galerie Artamo (Plzeň, 

Čelakovského 5) na vyhlášení výsledků VIII. ročníku literární soutěže a (od 15:30 hodin) na 

přehlídku hudební autorské tvorby platformy Zašití písničkáři. Nechte se unést Na vlnách modrého 

delfína! Dobrovolné vstupné 100,- Kč. Pořadatelé doporučují rezervovat si předem místa.  

 

* V pondělí 10. listopadu 2014 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub 

Klatovy, o. s., za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na setkání se 

spisovatelem Ivanem Klímou. Beseda, autorské čtení a autogramiáda. - 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 úterý 11. listopadu 2014 v 9:00 hodin v prostorách Gymnázia Jaroslava Vrchlického 

v Klatovech (Nár. Mučedníků 347) pobeseduje Ivan Klíma se studenty na téma „Jak se žilo 

spisovatelům v naší zemi v padesátých letech, v době uvolnění před rokem 1968 a za normalizace“.   
 

* V úterý 11. listopadu 2014 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Laudatio pro Karla Pexidra – komponovaný pořad k jubileu plzeňského 

spisovatele a skladatele.  

 

* Ve středu 12. listopadu 2014 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 

na večer s názvem Plzeňští veršotepci. Večer ke Dnu poezie z tvůrčí dílny studentů českého jazyka 

a literatury uvádí Markéta Zvolánková. Hudební doprovod Zdeněk Mikulka. 

 

* V pondělí 17. listopadu 2014 v 19:00 hodin jste zváni do kulturního prostoru Plzeň zastávka 

(Přeštická 4) na křest nové sbírky Jakuba Fišera Obžaloba lůzokracie.    

 
* V úterý 18. listopadu 2014 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs –Aktuálně (19), tentokrát s Václavem Moravcem.   

 

* Ve středu 19. listopadu 2014 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na večer s názvem Jan Frána: Rok pod širákem. Křest Kalendáře plzeňského 

2014 uvádí Petr Náhlík. Hudební doprovod Béďa Šedivka Röhrich. 

 

* V úterý 25. listopadu 2014 v 19:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na autorský pořad Markéty Čekanové a Martiny Samkové František, co nepil pivo.  
 

* V úterý 25. listopadu 2014 v 19:30 hodin se v Knihovně městyse Chudenice (Kvapilova 215) 

uskuteční program s názvem Na cestě do Stockholmu. Večer unikátních filmových dokumentů: 

Udělení Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi (10. prosince 1984), rozhovor literárního 

http://www.televizebezva.cz/
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historika Pavla Kosatíka s Janou Seifertovou v básníkově soukromí a výstava fotografií z pohřbu 

Jaroslava Seiferta komentovaná jejich tvůrcem Jaroslavem Krejčím. V závěru večera představení 

knihy Bytí s básníkem Jaroslavem Seifertem vydané Hifiklubem Klatovy. 
 

* Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní 

síně „13“ (Pražská 13) na večer s názvem Z moudrosti učitele národů. Křest nové knihy Jan Amos 

Komenský – O vzdělání, výchově a lidském soužití, jejíž texty vybral a uspořádal Jan Kumpera. 
 

* V pátek 28. listopadu 2014 v 15:00 hodin bude v obřadní síni plzeňské radnice slavnostně 

předána Cena Bohumila Polana.  
 

* V sobotu 29. listopadu 2014 v 19:00 hodin Vás Antidivadlo zve do Divadla Dialog (Plzeň, 

Smetanovy sady 9) na „obnovenou“ derniéru autorské trilogie o holičství, ukradené židli a prvním 

soudu Vůně včel a bzukot medu. Hostem Jakub Zindulka. 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ KRAJSKÉ KNIHOVNY KARLOVY VARY 2015. Krajská 

knihovna Karlovy Vary v rámci letošního Týdne knihoven vyhlásila VIII. ročník Literární 

soutěže pro začínající autory. Soutěž je určena neprofesionálním autorům od 14 let z celé ČR. Lze 

zaslat původní, dosud nepublikovanou prózu o max. rozsahu 5 normostran. Každý autor může 

přihlásit pouze jediný příspěvek. Práce se přijímají v elektronické podobě (v programu Word) 

prostřednictvím webového formuláře na stránkách http://www.knihovnakv.cz/o-knihovne/literarni-

soutez-p36.htm. Pořadatel si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit příspěvky se závadným obsahem 

(tzn. pornografické, xenofobní, rasistické, antisemitské apod.). Uzávěrka je 31. prosince 2014.  

Patronkou letošního ročníku je česká spisovatelka, rodačka z blízkého Hroznětína, novinářka, 

propagátorka vědy a kritického myšlení Věra Nosková, která v 60. a 70. letech publikovala básně 

v časopisech Divoké víno a Literární měsíčník, v roce 1988 vydala sbírku básní Inkoustové pádlo, 

od roku 1996 pak 10 knih beletrie (Ten muž zemře, Obsazeno, Proměny, Ať si holky popláčou aj.). 

Z románu Proměny bylo vybráno motto letošního ročníku soutěže: „Býváme hořcí i zlí, když příliš 

dlouho a beznadějně po něčem toužíme a o čemsi sníme, zatímco se nám lhostejnost světa 

vysmívá.“ Přihlášené práce musí z tohoto motta vycházet! - Autor uvede jméno a příjmení, datum 

narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, medailon (charakteristiku) autora, název povídky, souhlas 

s uchováním osobních dat pro potřeby soutěže a souhlas s případným uveřejněním soutěžního textu. 

Práce bude hodnotit odborná porota, 10 nejlepších povídek bude otištěno ve sborníku. Tři nejlepší 

autoři budou odměněni knihou s podpisem Věry Noskové. Z nich sama spisovatelka vybere hlavního 

vítěze a určí pořadí. Za první místo bude porcelánová plastika Vlaštovka a poukázka na knihy dle 

vlastního výběru, za druhé a třetí místo poukázka na knihy dle vlastního výběru. Partnerem soutěže 

je firma Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v únoru 2015.  

 

* 

LITERÁRNÍ DÍLNY, ŠKOLY A KURZY 

 
* JAK VZNIKÁ AUTORSKÁ KNIHA? Odpověď na tuto otázku slibují pořadatelé Kurzu 

tvůrčí práce s textem, obrazem a knižní vazbou, který se uskuteční o víkendu 8. – 9. listopadu 

2014 (v sobotu 9:00 – 19:00, v neděli 9:00 – 14:00) v kulturním prostoru Plzeň zastávka (Přeštická 4).  

Kniha od A do Z. Inspirace nádražní budovou. Možnost prezentace výstupů kurzu v prostoru 

nádraží. Lektory budou Ladislav Sedlák (tvůrčí psaní) a Helena D. Šimicová (ilustrace a knižní 

vazba). Kurzovné činí 500,- Kč, v případě jednodenní účasti 300,- Kč. V ceně je zahrnutý společný 

http://www.knihovnakv.cz/o-knihovne/literarni-soutez-p36.htm
http://www.knihovnakv.cz/o-knihovne/literarni-soutez-p36.htm
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sobotní oběd. Uzávěrka přihlášek je 4. listopadu 2014. Adresa: e-mail: simicova.h@seznam.cz, 

tel.: 777 793 735. Více informací na https://www.facebook.com/pages/Plze%C5%88-

Zast%C3%A1vka/225769997612434.  

 

* 

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

 

* Ivo Fencl: Skrz detektor do Senátu: 

     Letošní Festival spisovatelů Praha byl už dvacátý čtvrtý a proběhl 2. - 3. října v Senátu. Pokračoval 

projekcí filmu v Městské knihovně 4. 10. a 7. 11. skončí setkáním s běloruskou autorkou Světlanou 

Alexejevičovou. Gró se nicméně zaobíralo Marokem a konflikty lásky s nenávistí ventilovanou i 

sebevražednými atentáty v hotelu v Casablance roku 2003, kdy tam bylo zavražděno 41 lidí. 

     Do Valdštejnského paláce (a tam se hostů sešlo víc než čtyřicet) jsem mířil s bývalým 

šéfredaktorem časopisu ABC. Chápavě jsem u vstupu skládal kožený kabát na pohyblivý pás a utkání 

s detektorem šťastně dopadlo. Co víc? Ještě jsem jak Mirek Dušín ochranku i upozornil na portmonku 

na zemi. „Ta je vaše?“ vypálili na Tomana (šel první) a jeho až chlapecky znějící „ano“ jim postačilo. 

     Úvodní konference festivalu se odehrála bez alkoholu v Koženém salónu. Říká se mu podle 

cenných tapet. Usadili jsme se přímo proti nim a Valdštejnovu jezdeckému portrétu. Jakýmsi 

přesunem se vedle mě po chvíli ocitl také básník Petr Kukal, ale tu jeho reportáž (paralelně ji 

vysílal z laptopu na Facebook) jsem studoval až večer doma. 

     Ne Petr, nýbrž Martin Vopěnka představil prezidenta Unie marockých spisovatelů a snad to 

bylo tím hlavní, ale nevím. Dosti paušálně totiž Vopěnka označil za  marnou Obec spisovatelů 

a prozradil, že už svolal šedesát jejích nečlenů a chce zbudovat něco čerstvějšího. „Asi ale dnes 

mají všichni pocit, že nemá nic cenu: přišlo jich sedm.“ 

     K ustavení výboru by jich rád měl jedenáct. Další projevy pominu. Kávu a pohoštění jistil v ten 

čtvrtek hrdý Julius Meinl. I navzdory tomu, že zrovna co firma přišli v Praze o barák. Vlasta 

Toman (85 let) využil uvolnění, ptal se na podrobnosti a vrátil se zhrzen. „Preferují mladý,“ 

sděloval mi. Povídám: „Nepruď, on to přece míní obrazně! Mladé duchem!“ 

     Nechce se mi však brát doslova ani Vopěnkovo tvrzení, že všichni, co „za něco stojí“, v Obci 

dávno, dávno už nejsou. A kromě toho... Africký host se dověděl dokonce i to, že někdejší Svaz byl 

jen ideologický nástroj a leda v šedesátých letech se mezi jeho členy mihlo pár mužů, co snad něco 

znamenali. Umění zkratky? Jistě! Ale marná sláva, z rozcuchaného spisovatele Vopěnky pod 

kopyty koně v tu chvíli stejně víc sálal vizionář Albrechtova typu nežli matematicky přesný historik. 

     Dali jsme si s Tomanem na Malostranské ještě po poháru zmrzliny. Za dvě stě korun. Vytáhl 

onu vrácenou tobolku, že platí za oba, a já nějak věděl, že mu ty peníze opravdu náleží, ale nevím 

už tak jistě, k jakým spolkům se dnes může připočítat normální nezávislý autor.  

(Starý Plzenec, 12. 10. 2014) 
- I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 

 

 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 11. 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  

mailto:simicova.h@seznam.cz
https://www.facebook.com/pages/Plze%C5%88-Zast%C3%A1vka/225769997612434
https://www.facebook.com/pages/Plze%C5%88-Zast%C3%A1vka/225769997612434
http://www.knihovna.plzen.eu/

