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

Ročník XXIII, 2014, letos Listy č. 12 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 206) z 27. 11. 2014. Stran 8, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 12/2014 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Stačí mávnout vánoční kouzelnou hůlkou  

nad tímto světem, a spatříte,  

že všechno je jemnější a mnohem krásnější.“ 
 

(Norman Vincent Peale) 

 
 

* 

BYLO NEBYLO 

 
… To vám bylo v listopadu krásných akcí na Plzeňsku! A bylo ještě krásnější, že jsme je spatřili, 

neodmávli je, ba někteří je dokonce velebili… 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: V pátek 7. listopadu od 19 hodin se v Divadélku Jonáš v suterénu 

Měšťanské besedy v Plzni konal slavnostní večer Antidivadla s poezií a prózou. Křtily se tu 

symbolicky i doopravdy dvě útlé knížečky autorů Jana Sojky a Davida Brabce, tj. sbírka povídek 

Jana Sojky s názvem „Povídky o lovcích a venuších“, vydaná v pražském nakladatelství Artes 

Liberales a sbírka Davida Brabce „Mince zpod jazyka“, vydaná v edici Ulita. Po hudebním úvodu 

Jakuba Siegla následovala scénka, kdy Jan Paur v roli uniformovaného příslušníka vězeňské 

eskorty přivedl „vězně“ Vladimíra Novotného, kterého pak společně vyslýchali Jan Sojka 

s Davidem Brabcem. Mohl jsem být v roli bachaře já, ale nemohl jsem to z pracovních důvodů 

Janu Sojkovi potvrdit. A tak nezazněl jako loni divadélkem Jonáš „Cha, cha, cha, cha … potutelný 

smích bachaře Velebného,“ ale hlas bachaře (a maséra) Paura.  David Brabec přečetl doslov, 

který si ke své sbírce sám napsal, a pasoval se v něm na největší spisovatelský, potažmo básnický 

objev celého 20.  a 21. století. Jan Sojka přečetl povídku ze své knihy, ale byl ke konci ukázky 

přerušen Davidem Brabcem, že to již stačí a nikoho to nezajímá. Pak následoval slavnostní křest 
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obou drobných publikací za účasti vydavatelů.  Po prodejní akci knížek pokračoval večer 

neformálně posezením u Žumbery. Fotky a několik krátkých videí na 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Dvojitykrest.Antidivadlo.7.11.2014/. Marek Velebný  

(Plzeň, 12. 11. 2014) 

 

     Ve středu 11. listopadu jsem zašel do Polanovy síně na Laudatio pro Karla Pexidra. Pozval mě 

týden předtím, když se byl podívat na představení jednoaktovky Jana Sojky „Hodina historie“ 

v Dialogu, ve které také účinkuji. Polanka se naštěstí zaplnila. Stolek pro hosta tentokrát nebyl 

jako obvykle na vyvýšeném pódiu, ale nacházel se hned za dveřmi vpravo. Večer k životnímu 

jubileu Karla Pexidra moderoval docela vtipně Václav Malina. Mezi gratulanty byli například 

bývalý senátor Richard Salzmann, bývalý primátor Zdeněk Mraček nebo Nikolaj Demjančuk, 

vedoucí Katedry filozofie ZČU, který zhodnotil Pexidrovu odbornou literární činnost. Jelikož se 

nedostavili Jiří Hlobil s Markétou Čekanovou, požádal Václav Malina o příspěvek za Středisko 

západočeských spisovatelů Iva Fencla. To byl asi nejlepší moment večera - Fencl si vzal slovo 

a svým typickým fabulátorským způsobem popsal způsob vedení schůze SZS s doprovodem 

Pexidrových skladeb. Jubilant se pak snažil vysvětlit svůj pohled. O hudební doprovod z not Karla 

Pexidra se postarali studenti Konzervatoře Plzeň nebo Quartetky, k čemuž měl jubilant vždy 

doplňující připomínky. Pexidr přiblížil svůj život také v básni, kterou nakonec částečně přečetl. 

Pexidrovy knihy byly rozebrány v přísálí ještě před začátkem Laudatia.  

     Foto na http://velebny.rajce.net/Laudatio.KarelPexidr.11.11.2014. Marek Velebný  

(Plzeň, 12. 11. 2014) 

 

     Ve středu 22. října jsem se „v polospánku“ vypravil do muzea na křest nové knihy Jitky 

Prokšové „Odvážní a čekatelé“. Stejně jako při minulých křtech bylo na akci Jitky Prokšové 

početné publikum, spousta květin a dárků pro autorku a také možnost koupit si knížku za nižší 

cenu. Jitka četla spolu s Jirkou Hlobilem celkem tři ukázky z nové knížky. Jirka Hlobil jako 

moderátor dával Jitce předem připravené otázky i otázky z publika. Během podvečera se někteří 

z diváků mohli vyjádřit, zda podle názvu knihy a charakteristik patří spíš mezi odvážné, nebo 

čekatele. Už první čtená ukázka z knihy mne pobavila, byla taková svlékací. Dotazy se točily 

klasicky kolem inspirace a dalších plánů na psaní do budoucna. Vrchol akce, křest knihy, jsem už 

vynechal kvůli akutní spánkové deprivaci. Knihu jsem si pak přečetl. Opět čtivá, dobré 

charakteristiky postav a vztahů. Jen prostředí akademické fyziky není úplně mou znalostní 

platformou, proto jsem v některých pojmech tápal. Láska a vztahy jsou zajímavě popsané, osobně 

bych ale spíš dal přednost čtení o heterosexuální lásce, než té lesbické.  

     Foto na http://velebny.rajce.idnes.cz/JitkaProksova.ZCM.22.10.2014/. Marek Velebný  

(Plzeň, 14. 11. 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. 

 

 

 

     Z dalších akcí máme alespoň fotodokumentaci. V sobotu 8. listopadu proběhlo v plzeňské 

restauraci-galerii Artamo vyhlášení výsledků VIII. ročníku literární soutěže Vlny modrého 

delfína (http://velebny.rajce.idnes.cz/Vlnymodrehodelfina.8rocnik.8.11.2014/).  

     Ve středu 19. listopadu se v Polanově síni představil další Kalendář plzeňský 2015. Autor Jan 

„Hafran“ Frána mu dal podtitul Rok pod širákem a pravou trampskou atmosféru kdosi zachytil na 

http://hafran.rajce.idnes.cz/Kalendar_plzensky_2015/. 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Dvojitykrest.Antidivadlo.7.11.2014/
http://velebny.rajce.net/Laudatio.KarelPexidr.11.11.2014
http://velebny.rajce.idnes.cz/JitkaProksova.ZCM.22.10.2014/
http://velebny.rajce.idnes.cz/Vlnymodrehodelfina.8rocnik.8.11.2014/
http://hafran.rajce.idnes.cz/Kalendar_plzensky_2015/
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* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 

* V pondělí 1. prosince 2014 v 17:00 hodin jste zváni do budovy České inspekce životního prostředí 

(Plzeň, Klatovská 48) na vernisáž výstavy s názvem Zahalená krása ženy. Marek Velebný fotografie, 

Václav Engler kresby. Hudební doprovod Duo My tři. Výstava potrvá do 23. 12. Návštěvní doba: 

Po, St 8:00 – 17:00, Út, Čt, Pá 8:00 – 14:00 hodin.  

 

* V pondělí 1. prosince 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 Ohlédnutí. Vzpomínkový večer k 25. výročí úmrtí klatovského rodáka Jana 

Šnobra (*1901 – †1989), básníka, literárního historika, knihovníka a editora. S využitím 

dokumentů klubového archivu připravili členové Hifiklubu. - 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 2. prosince 2014 v 17:00 hodin jste zváni do Západočeské galerie v Plzni – 

Přednáškového sálu „13“ (Pražská 13) na křest knihy Kočkování. Soubor tematicky zaměřených 

povídek a básní členů Střediska západočeských spisovatelů s ilustracemi Romany Štryncl. Uvádí 

Markéta Čekanová, zpívá dětská skupina Gutta. Kmotrem publikace je první náměstek primátora 

města Plzně Martin Baxa. Prý není vyloučeno, že dojde i na živé kočky! Kniha bude zájemcům na 

místě k dispozici za zvýhodněnou cenu 100,- Kč. 

 

* Ve středu 3. prosince 2014 v 17:30 hodin zve Kruh přátel knižní kultury do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) všechny své členy na výroční shromáždění. 

 

* Ve středu 3. prosince 2014 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy 

síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) na další díl cyklu Spory v literatuře, tentokrát Spor o Máchu. 

Přednáší prof. Viktor Viktora.  

 

* Ve čtvrtek 4. prosince 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.  

 

* V pátek 5. prosince 2014 v 16:00 hodin jste zváni do Galerie Evropského domu (Plzeň, nám. 

Republiky 12) na autorské čtení. Spisovatel Hannes Stein čte ze své knihy Der Komet. 

 

* V pátek 5. prosince 2014 v 16:00 hodin Vás Archiv hlavního města Prahy, Scriptorium, 

spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, a Západočeské muzeum v Plzni zvou do 

Přednáškového sálu ZČM (Plzeň, Kopeckého sady 2) na křest knihy archivářky PhDr. Jitky 

Janečkové Mráz kopřivu nepálí. Život a dílo Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška ve vzájemné 

korespondenci z let 1905–1954.  

 

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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* V úterý 9. prosince 2014 v17:00 hodin jste zváni do Galerie Evropského domu (Plzeň, nám. 

Republiky 12) na zahájení projektu Meeting Literature. Tentokrát Shakespearův Kupec 

benátský. Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.    

 

* V úterý 9. prosince 2014 v 17:00 hodin Vás Mladá fronta a Knihcentrum.cz zvou do 

Západočeské galerie v Plzni – Přednáškového sálu „13“ (Pražská 13) na křest nového ironického 

minirománu Daniely Kovářové Advokátka v šoku. Kmotry knihy jsou sexuolog Radim Uzel a advokát 

Marek Görges. Uvádí Jiří Hlobil, zpívá Vlaďka Bauerová. 

 

* Ve čtvrtek 11. prosince 2014 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní 

síně „13“ (Pražská 13) na představení nových básnických sbírek Karly Erbové Večery s koroptví 

a Mrtvému zimník. Uvádí Jiří Hlobil. 

 

* V pátek 12. prosince 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 17. prosince 2014 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy 

síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) na tradiční Vánoční večer Jiřího Hlobila a jeho hostů. 

 

* Ve středu 17. prosince 2014 jste zváni do prostor Městského kulturního a informačního 

střediska v Poběžovicích na křest nové knihy Marie Špačkové Bílá gumovka a další příběhy 

s detektivní zápletkou. Autorka vydala publikaci v listopadu 2014 vlastním nákladem. 

 

* Ve středu 31. prosince 2014 v 17:00 a 19:30 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, 

Smetanovy sady 9) na Hodinu historie, jednoaktovou absurdní tragikomedii Jana Sojky. Klade si 

v ní jednoduchou otázku: je šílený profesor, nebo svět? Chovanec ústavu pro duševně choré se 

totiž vydává za profesora historie. Vetře se na univerzitu a vede přednášku, kterou však neustále 

narušují dva neschopní školníci a svérázná uklízečka. Jelikož autor sám je vystudovaný učitel 

dějepisu, nabízí se ještě jedna otázka: nakolik je tato inscenace autobiografická? Hrají: Jakub 

Zindulka/ František Šimánek, Ivo Hýbl, Olga Ženíšková a Marek Velebný. 

 

* 

KDE PUBLIKOVAT, KDE SE PREZENTOVAT 

 

* VEČERY PŘIMĚŘENÝCH DEPRESÍ. 

 

     Od ZORY ŠIMŮNKOVÉ:  Na vědomost se dávají NOVÉ TERMÍNY DEPEK. Kdo chce 

vystoupit se čtením, muzikou, divadlem atd., ať se rychle nahlásí. Kdo dřív přijde, ten dřív mele! 

23. ledna, 20. února, 20. března, 17. dubna, 22. května, 5. června. Všechno jsou to pátky, začátek 

v 19 hodin. Koná se v klubu Jiný kafe, Táboritská 9, Praha 3. Podrobnosti na www.primerenedeprese.cz. 

Tradiční a zavedený pořad, nyní už 13. sezonu! Kontakt: perlickanadne@seznam.cz. Zora  

(Praha, 7. 11. 2014) 

- Z. Š. (*1965) píše básně a povídky, je organizátorkou literárního života, žije v Praze a pracuje jako knihovnice 

v Knihovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

http://www.primerenedeprese.cz/
mailto:perlickanadne@seznam.cz
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* LITERÁRNÍ CENA VLADIMÍRA VOKOLKA 2014. Statutární město Děčín a Městská 

knihovna Děčín vyhlašují jubilejní XVIII. ročník soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka. 

Cílem soutěže je objevovat nové básnické talenty a připomenout tak významného děčínského 

básníka a esejistu Vladimíra Vokolka (*1913 - †1988). Soutěž je určena mladým autorům, kteří 

trvale žijí v ČR, a bude hodnocena ve věkových kategoriích: 15 – 18 let, 19 – 24 let, 25 – 35 let 

včetně. Lze zaslat poezii o max. rozsahu 10 textových stran, ve třech vyhotoveních. Soutěž je 

anonymní. Práce nepodepisujte. Na zvláštní list papíru uveďte jméno a příjmení autora, datum 

narození, adresu trvalého bydliště, školu či zaměstnání, číslo mobilu a e-mail. Připište souhlas se 

zařazením osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. 

Uzávěrka je 15. prosince 2014 (rozhoduje razítko pošty). Adresa: Městská knihovna Děčín, 

ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, K. Čapka 3, 406 55 Děčín I, tel./fax.: 412 530 728, 412 530 976, e-

mail: reditel@dcknihovna.cz, http://www.dcknihovna.cz/literarni-cena-vladimira-vokolka-2014/. 

Obálku označte heslem „LCVV 2014“. Pětičlenná odborná porota bude hodnotit zejména 

tematickou a formální úroveň, styl textů a jejich myšlenkovou naléhavost. V každé kategorii 

budou uděleny 3 ceny, případně čestná uznání. Soutěžící, který v minulých ročnících již dvakrát 

za sebou získal ocenění, nebude opětovně zařazen mezi vítěze. Všichni účastníci budou na počátku 

roku 2015 pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků do nové děčínské knihovny, kde budou 

oceněné texty reprodukovány a rovněž k této příležitosti bude tradičně vydán tištěný sborník 

nejlepších prací.  

 

* NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2014. Památník národního písemnictví vyhlašuje 

50. ročník tradiční soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Lze zaslat knihy vydané v českých 

nakladatelstvích v roce 2014 a vytištěné v českých tiskárnách. Knihy se do soutěže přihlašují 

prostřednictvím elektronické přihlášky (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/prihlaska/) 

a přihlásit je může pouze nakladatel (s výjimkou studentských prací). Podmínkou přijetí je 

zaplacení zápisného 500,- Kč za každý přihlášený titul (převodem z účtu, v hotovosti nebo 

složenkou). Uzávěrka je 16. ledna 2015.  Adresa: Památník národního písemnictví, Strahovské 

nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1.  

 

* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
* IVO FENCL: Literární putování Prahou s jinochem: 

     Se synem jsem v létě žil sedm dní v Praze: v době, kdy Pražani naopak prchají „ven“. 

Metropole je magnet, jenž mě odnepaměti přitahuje. Hlavně pravý břeh Vltavy. Miluji Prahu 

takřka jako Joriku, kdo však ví, zda by to vydrželo, kdybych si na Letné pronajal byt, který scifista 

Adamovič zrovna nabízí. 

     Obešli jsme na synovo přání bašty Vyšehradu a prošli dole tunelem, ale fajn výhled je i ze střechy 

onoho betonového „stěhovacího vozu“ za Žižkou. Probádali jsme i fascinující tunel pro pěší mezi 

Karlínem a Žižkovem a vylezli na tamní „ošklivou“ věž. Stoupali lanovkou na Petřín a na Malé 

Straně spatřili Jezulátko i pochmurný obraz Sv. Xaveria v Mikuláši, který Arbese inspiroval 

http://www.dcknihovna.cz/literarni-cena-vladimira-vokolka-2014/
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/prihlaska/
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k nejznámějšímu romanetu. Vyšplhali jsme i na Mikulášskou věž a na Sv. Víta, spirála jeho schodů 

mě skoro stála dech. O Muchově Epopeji jsem zvládl udělat solidní výklad. Ale na sousedním 

Výstavišti? Jen Maroldova kruhová Bitva u Lipan s umělým popředím. Funguje tam mimo 

Vodního světa a Kočků vůbec něco? Svítí snad večer Křižíkova fontána? 

     Za večerů jsme však prochodili Střelecký ostrov i Žofín, kde se zrovna konala svatba. 

Procházívali jsme náplavkou v „mládím žijícím“ úseku mezi Mánesem a železničním mostem. 

I s Filipovou babičkou jsme přešli „most inteligence“, kam se kvůli tunelu nevešla druhá kolej, 

a vyšplhali na Branickou vyhlídku od Davida Vávry. Muzeum figurín mě oproti očekávání zaujalo, 

Saudkovo se mi „nějak nezdálo“ a Muzeu lega je napůl maskovanou propagací Hvězdných válek. 

Syn to kvitoval s povděkem. V Muzeu Karla Zemana je vše o tom filmaři, ale neprodávají tu 

vernovský film Na kometě. Kreslíři a muzikanti na Karlově mostě syna zaujali, vždyť sám hraje na 

kytaru a kreslí. Ve Zlaté uličce je hodně k vidění včetně mučírny, ale nasazují nehorázné ceny. To 

je už levnější Židovský hřbitov a josefovské synagogy. Prošli jsme i mnohé pasáže a jednou večer 

jsem Filipa vzal do Faustova domu (chybí jim arkýř) a k Apolináři, kde se před patnácti lety 

narodil. Tamní recepce byla prázdná, takže jsme tento anglicky působící objekt bez ptaní 

prochodili vč. centrálního parku, kde jsem sedával s nebožkou Lídou, když byla těhotná. Nejednou 

jsme prošli i Národní třídu, Františkánskou zahradu a Václavák. Jen jednou klasické obchoďáky 

(Máj, Kotva) vč. těch nových, ohromujících, Palladia a Nového Smíchova. V Bílé Labuti si syn 

koupil něco na sebe, i vyvinul se dík tomu ústřední slogan pražského pobytu: Tfuj, to je ale pěkná 

košile! 

     Jeli jsme výtahem i na věž Staroměstské radnice a dvakrát obědvali v „Konírně“, což jest ideál 

(poblíž Lennonovy zdi, což je dnes paskvil). Metrem jsme však byli až ve Stodůlkách, aby syn 

nezapomněl, že ta dráha nejezdí v povětří jen Nuselákem. 

     Dětský ostrov je, jak jsme zjistili, zavřený, ale právě v tamní věži míval Foglar klubovnu. Prošel 

jsem zato ostrov Veslařský a sousední „poloostrov přístavišť“. I Království železnic u Anděla mě 

nadchlo a je tam i model plzeňského nádraží a bezpočet jiných krajin vč. hradů. V Muzeu hlavního 

města jsem poprvé viděl slavný model a poutavou výstavu o povodních. Prošli jsme hradní zahrady 

a syn se fotil se stráží. V ty dni nemuseli vojáci trčet v budkách. Před Hradem jsme promluvili 

s demonstrantem a byli jsme na Novém Světě i v Loretě, Taky u domů spisovatelů Součka a Foglara, 

který tam má desku. Pustili nás na střechu Tančícího domu, odkud je další báječný výhled, 

nicméně nitro oné stavby není využito a snad ani doděláno. Rovněž Meda Mládková pouští lidi na 

své dvě vyhlídkové terasy (nad Kupkou a Šímou), okolo se řine Vltava a je přeplněna loďkami, 

šlapadly i parníky. U zdymadla čeká fronta. 

     Bydlili jsme týden v chladné střešní přístavbě domu Jezerka s terasou na dvě strany a výhledem 

právě na parníky, Barrandov, Hrad a Vyšehrad. Ráno jsem chodil nakupovat přes ulici k pekaři 

a vedle k Vietnamci. Někdy i na vlastní malý výlet. Pokračovali jsme podle předběžného plánu, 

a pokud něco nevyšlo, nahradili to hned jinou atrakcí (v sobotu jsme se třeba naivně dobývali do 

židovské čtvrti). Filip se někam chtěl i vracet a ovlivní vás i náhody. Např. Týnský chrám mi třikrát 

zavřeli zrovna před nosem. Každý večer jsem se synem ještě někam vyrazil a on byl ve výsledku 

nadšen. Měl, pravda, i nový iPod a brával jej sebou. Dvakrát mu vypadl z kapsy. V Žižkovské věži 

mu ho naštěstí vrátila jedna paní, v muzeu ještě ležel na židli. Bez iPodu jako by žádný mladý muž 

nebyl, avšak tož zbohatlická věta. Naštěstí není všude připojení! 

     Místo manželky (kterou nemám) s námi chodívala Filipova babička z mé strany, takže jsme 

většinou byli tři, což je ten nejlepší počet (a třetí je vždycky  dítě). Filip si zvykl kráčet první. 

Z legrace mu říkám, že chodí „jako mladý Eastwood“ a něco však na tom je. Má i podobně 

přirozeného kohouta z vlasů, a když si vše promítnu, nelze upřít, že nám Filipovo charisma 

pomáhalo. Což je svět. A ženy? Sem tam jsem si řekl: Za tou bych běžel. Ale vnímáte i páry. Muž 



 7 

mi často přijde až moc mužný, i řeknu si: Pokud je oslovím, vedle něj zaniknu. A mlčím. Jeden 

takový pár jel metrem, díval se na nás a vzpomínám, jak mu řekla: „Dneska se cítím příjemně 

unavená.“ Také na náplavce jsou zpěvačky, ale hlavně muzikanti a výčepy. Mám pocit, že tam 

dívky míří ze 70 % lovit kluka, zatímco chlapi tam spíš „razí s partičkou“. I tak to chodí. A jednou 

jsme ve třech obědvali U houbaře a vedle také seděl pár. Mile se bavili. Tu přišel další muž. Ona 

vstala, objala se s ním a on k ní usedl, zatímco ten původní muž, což mohl být bratr, rozvíjel, kam 

půjdou. „A myslel jsem, že bychom se mohli nejdřív vykoupat,“ dodal. Vždy si vzpomenu na Joriku 

a Jakuba, i když se rozešli, a pro mě je divné, že na světě vedle sebe mohou existovat mé knížky 

a její mlčení, a pokud se mě ptají, proč jsem sám a zda nejsem nějak divný, přijde mi, že jsem to 

tím psaním vysvětlil. (Starý Plzenec, 29. 7. 2014) 

- I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 

 

* DAGMAR HERMANNOVÁ: Literární soutěž Městské knihovny Čelákovice „Srdce, 

ve kterém bydlím“: 

     Před déle než měsícem, 9. října krátce po poledni, jsem z okna vlaku pozorovala krajinu 

ubíhající směrem k Praze. Byla jsem pozvána na slavnostní vyhlášení výsledků 9. ročníku literární 

soutěže na téma „Srdce, ve kterém bydlím“ (Eduard Petiška), abych přečetla úryvek ze své vítězné 

povídky. V této krajině českého Polabí jsem zatím nikdy nebyla, o soutěži jsem se dozvěděla z Listů 

Ason-klubu a zúčastnila jsem se proto, že pan Eduard Petiška byl mým velmi oblíbeným 

spisovatelem. Z propozic jsem zjistila, že mezi členy hodnotící poroty je i jeho syn Martin Petiška. 

     Budova Městské knihovny v Čelákovicích stojí naproti budově Městského muzea v krásném 

parku, a v muzeu se ve slavnostním sále Jana Zacha akce konala. Přihlášených prací bylo opravdu 

mnoho, obsazeny byly všechny soutěžní kategorie, a členové poroty přiznali, že bylo dost náročné 

všechno přečíst a vyhodnotit. Tím více mě potěšilo, že moje povídka „Hanzelka“ uvedená a zakončená 

veršem, byla vybrána mezi vítězné práce, a největší radost mi udělalo osobní zjištění, že se všem, 

kdo moji „Hanzelku“ četli, povídka doopravdy líbila. Když slavnostní akce v  muzeu skončila 

a mohli jsme se neformálně bavit, šlo se naproti do knihovny na příjemný raut. Přítomné členky 

hodnotící komise a další ženy, které měly možnost moji povídku číst, se zajímaly, kde jsem vzala 

inspiraci a proč jsem své Hanzelce určila takový osud. Povídku prý četly - jak se říká – jedním 

dechem. Poznala jsem osobně i pana Martina Petišku, který mi přišel podat ruku, a bez nadsázky 

(kterou neměl zapotřebí) mi také řekl, že ho moje povídka opravdu zaujala. Chvíli jsme si povídali 

i o současném literárním dění v Plzni. 

     Cením si opravdového a neokázalého zájmu, přičemž vycházím z úvahy, že jsem se ještě nikdy 

zde soutěže neúčastnila, jsem poměrně zdaleka, nepatřím k místnímu autorskému klubu, soutěž 

byla anonymní, a i kdyby nebyla, moje jméno je v těchto kruzích neznámé, tedy zcela určitě nešlo 

o „hubomazné“ řeči. Pro každého, kdo se snaží psát se snahou zaujmout případné čtenáře, je 

poznatek, že se jeho dílo opravdu líbilo, více než jakýkoliv honorář.  

     Nepíši tento článek s úmyslem se vytahovat. Kdybych se chtěla vytahovat, mohla jsem již 

v červnu zmínit i literární soutěž knihovny v Brandýse nad Labem pod názvem Polabská vrba 

v rámci projektu „Napiš svůj příběh“. V porotě byl též regionální autor, a zase jiná moje povídka 

byla zde vybrána mezi vítězné práce. Do Brandýsa nad Labem jsem se na slavnostní vyhodnocení 

soutěže bohužel nedostala. 

     K prohlídce Čelákovic jsem neměla dostatečný čas, ale i po cestě do muzea jsem zaznamenala, 

že mi město (spíše městečko) něčím připomíná romantiku minulých časů – nevím přesně čím, asi to 

tam tím dýchá. Okolí muzea i knihovny je též charizmatické, pod dřevěným přístřeškem složené 

staré kočáry a další předměty - i odtud dýchají časy minulé. Knihovna je krásná, vyzdobená 

obrazy minulých i současných místních malířů a různými artefakty z dob minulých i současných. 
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K akci samotné bych ještě uvedla, že dosti velký sál byl zaplněn do posledního místa, s významným 

podílem mládeže a dětí. Čtení prací doplňovalo pečlivě připravené pásmo hudby na klasické 

hudební nástroje, předváděné také dětmi, a ze zájmu o literární dění lze usoudit, že tam literatura 

opravdu žije. Ostatně to bylo možné zjistit i ze sborníků oceněných prací z dřívějších ročníků 

soutěže. I ukázky poezie jsou jedinečné, některé vzhledem k věku dětí obdivuhodné. Děti a mládež 

mají v Čelákovicích dobré kulturní vedení, hlavně jsou vedeny k úctě k našim národním básnickým 

tradicím. 

     S budovou muzea sousedí malý hřbitůvek, a stačila jsem si prohlédnout pár prastarých 

pomníků. Na jednom z nich jsou v kameni vytesána slova: „Příroda je naší učitelkou. Nechceme-li, 

anebo snad nemůžeme-li se řídit jejími zákony, stane se naší mučitelkou“… K tomu není co dodat. 

Dagmar Hermannová (Plzeň, 21. 11. 2014) 

- D. H. (*1945) píše básně a povídky, žije v Plzni. 

 

     Redakce k tomu dodává: IX. ročníku výše zmíněné soutěže se zúčastnili 93 autoři se 107 

pracemi. Texty v Čelákovicích hodnotila porota ve složení výtvarník Libor Havel, redaktor deníku 

Právo Josef Koukal, spisovatelé Petr Kukal, Martin Petiška, Vendula Vartová a členka Státního 

fondu kultury Marcela Turečková. Paní Dagmar Hermannová získala 3. místo v kategorii prózy 

dospělých. Její (pro Listy bohužel příliš dlouhá) povídka Hanzelka je k přečtení na 

http://knihovna.celakovice.cz/cs/fotogalerie-z-akci/literarni-souteze/soutez-2014.html. (A paní 

Hermannová je tam také k vidění.) Blahopřejeme!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 19. 12. 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  
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