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

Ročník XXV, 2016, letos Listy č. 12 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 228) z 29. 11. 2016. Strany 4, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 12/2016 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Budu slavit Vánoce ve svém srdci  

a snažit se je tam udržet celý rok.“ 

 

 (Charles Dickens) 
 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

     …„Ne dar, ale ta myšlenka je to, co se počítá,“ řekl Henry van Dyke a Plzeň se zamyslela. 
Vždyť v předposledním měsíci roku bylo o čem přemýšlet, mnohé popsané listy dopadly 
na chladnou půdu a mnohé akce dopadly skvěle. Všechno se ale do redakce nedoneslo. Platí také 
pro literaturu, že žádné zprávy - dobré zprávy?  
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: V pondělí 31. října jsem měl pozvánku na křest sbírky 
z pozůstalosti Luboše Vinše. Byl jsem docela unaven, ale představa setkání s prima partou kluků 
a přátel (Sojka, Charvát, Brabec, Šíp, Paur, Janda) mi vlila trochu svěží krve do žil a následoval 
jsem je na Zastávku. Zde již byla malá společnost z komunity Zastávky i s milými malými děcky. 
Příjemný prostor se zaplnil a modrou knížku z edice Ulita uvítal proslovem Vladimír Novotný 
s Robertem Jandou. Ve druhé části večera četl, někdy zpaměti recitoval Zdeněk Malina. Jeho hlas, 
interpretace byly tak úžasně procítěné, že člověka skoro mrazilo, jakou fantazii to Luboš Vinš měl. 
V duchu jsem si vzpomněl na setkání s ním na Dnech poezie ve Velharticích nebo na čtení 
v Jabloni, krátce před jeho nečekaným odchodem. Zážitek z nádherného podání Vinšovy poezie 
zůstal ještě chvíli po skončení, kdy jsem v blízkosti krásného kavárenského barda a maséra Honzy 
Paura ochutnával domácí muffinky z připraveného malého občerstvení. 
     Foto na: http://velebny.rajce.idnes.cz/Krestsbirkylubosevinse.zastavka.31.10.2016/.  

(Plzeň, 12. 11. 2016) 
 
     Posezení po Polance: V pátek 11. listopadu jsem nakonec čas i měl, ale nějak jsem úplně 
netoužil po formální a slavnostní akci udílení Ceny Bohumila Polana na radnici. Přišel jsem tedy 
mimo jiné o raut. Dorazil jsem až na neformální posezení, které se konalo v nové restauraci 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Krestsbirkylubosevinse.zastavka.31.10.2016/
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Buffalo Burger Bar (v bývalém Dominiku) za rohem. Povídal jsem si s Ivem Fenclem a Tamarou 
Kopřivovou. Když se po chvíli objevil hlavní host, předseda Obce spisovatelů Tomáš Magnusek, 
musela se od vedlejšího stolu ještě donést židle, abychom se tam všichni vešli. Ačkoliv bar je 
stylově laděn do černa, nálada byla příjemná. Když pak někteří odešli na další akci, trochu jsme se 
mohli srazit blíže k hlavnímu hostu a já byl poctěn možností být trním mezi dvěma překrásnými 
růžemi, tj. dámami Danielou Kovářovou a Helenou Šlesingerovou, s nimiž byla i příjemná diskuse 
o divadle. Milou atmosféru dotvořilo dobré Rulandské šedé i další povídání s Tomášem 
Magnuskem. Foto na: http://velebny.rajce.idnes.cz/Posezenistomasemmagnuskem.11.11.2016/.  

(Plzeň, 14. 11. 2016) 
 
     Plzeňský literární festival byl v plném proudu. To už se vědělo a žaslo, že Cenu Bohumila 

Polana za rok 2015 dostala Daniela Kovářová za detektivku Mrtvá z golfového hřiště. Porota 
ve složení Ivan Matějka (zástupce šéfredaktora Literárních novin), David Zábranský (šéfredaktor 
portálu Czechlit), Františka Vrbenská a Irena Fuchsová z Obce spisovatelů a Helena Šlesingerová 
z Knihovny města Plzně tentokrát hodnotila jedenáct knih od devíti autorů a hned v prvním kole se 
téměř stoprocentně shodla. Laudatio Ivana Matějky si lze přečíst na 
http://zaspis.webnode.cz/news/cenu-bohumila-polana-poprve-ziskala-detektivka/.  
 
     Po panelové diskuzi Slova, slova, slova… v kavárně Íčko, autorském čtení Básnické dvojhvězdí 
v sobotu 12. listopadu v Divadle Dialog, anebo po večírku k osmdesátinám Jiřího č. Ulricha 
16. listopadu v restauraci-galerii Artamo zůstalo alespoň pá fotografií…                
 

 http://velebny.rajce.idnes.cz/beseda.slova.icko.12.11.2016  

 http://velebny.rajce.net/Basnickedvojhvezdi.Petrhruska.12.11.2016 

 http://velebny.rajce.idnes.cz/VecirekJirkyUlricha.Artamo.16.11.2016 
 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* V úterý 6. prosince 2016 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na přednášku PaedDr. Věry Kubové První dáma zločinu – životní příběh Agathy 

Christie. Vstup volný.    
 

* Ve čtvrtek 8. prosince 2016 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 
do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na pořad z cyklu Řeknu ti, co čtu (14) – Náš Plzeňák 
Miroslav Horníček. Připravil a uvádí Jiří Hlobil. Vstup volný. 
 

* Ve čtvrtek 8. prosince 2016 v 18:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do 
přednáškového sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na představení knihy Markéty Maškovské 
Staré plzeňské hostince aneb Kde se v Plzni jedlo, pilo a veskrze dobře žilo. Uvádí Jiří Hlobil. 
 

* V pátek 9. prosince 2016 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 pátek 9. prosince 2016 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do sklepa 
Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Vánoce s Péťou Bajzou. Literárně-dramatický adventní pořad. 
Účinkuje Poetické divadlo. 
  
* V sobotu 10. prosince 2016 Vás Středisko západočeských spisovatelů zve na literárně-vycházkovou 
akci k výročí narození otce moderní architektury Adolfa Loose a Jana Hanče, spisovatele 
a architektova přítele. Sraz účastníků je v 16:00 hodin před domem č. 6 v Plachého ulici. Odtud 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Posezenistomasemmagnuskem.11.11.2016/
http://zaspis.webnode.cz/news/cenu-bohumila-polana-poprve-ziskala-detektivka/
http://velebny.rajce.idnes.cz/beseda.slova.icko.12.11.2016
http://velebny.rajce.net/Basnickedvojhvezdi.Petrhruska.12.11.2016
http://velebny.rajce.idnes.cz/VecirekJirkyUlricha.Artamo.16.11.2016/
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povede trasa kolem domů spjatých s osobnostmi žijícími v Plachého ulici a okolí (dům Vendelína 
Budila, operní divy Elly Noëmi Koppové, Loosových klientů a dalších). Program vyvrcholí 
v 18:00 hodin v Loosově interiéru (byt Krausových) v Bendově ulici 10. Minutové romány 
Loosova blízkého přítele, spisovatele Petera Altenbera, v překladech plzeňského rodáka Jana 

Hanče čte Martina Samková. Vstupné na celý program Loos-Altenberg-Hanč přímo v den 
Loosových narozenin: 100,- Kč. Předprodej v Il Mio Caffé pod vodárenskou věží v Pražské ul..   

 
* V pondělí 12. prosince 2016 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do M-klubu 
Obvodní knihovny Skvrňany (Macháčkova 28) na pořad Smích je živá voda. Předvánoční setkání 
s písničkářem a spisovatelem Josefem Fouskem.    

 
* V pondělí 12. prosince 2016 v 19:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. s., 
zve do klubovny ve Vrchlického sadech na Nadílku moudrých slov, přívětivých tónů a laskavého 
obrázkového vtipu. Karel Čapek, František Nepil, Jiří Suchý, Spirituál kvintet a Jiří Brdečka 
v ukázkách. A také jablkový závin.   

 
* V pondělí 12. prosince 2016 v 19:30 hodin jste zváni do kavárny kulturního centra Papírna 
(Plzeň, Zahradní 2) na autorské čtení s názvem Slovoda. Účinkují: Filip Koryta (Plzeň) - 
frontman skupin diCaprio a Glajstr Duo, v nichž zároveň funguje jako textař a skladatel; básník, 
autor sbírek Chlípnost a S tebou a bez tebe, slamer známý jako Dr. Filipitch; Jan Paur (Plzeň) - 
prozaik, jehož tvorba je inspirovaná skutečnými a až neuvěřitelně obyčejnými událostmi, 
divadelník (člen někdejšího Antidivadla), masér, slamer známý jako Kňour. Klára Soukupová 
(Plzeň) - básnířka, která si na autorském čtení odbude svou premiéru, choreografka a tanečnice 
působící ve skupině NoTa Plzeň, kreslířka a grafička, zakladatelka módní značky Chlípný hadry, 
civilním povoláním produkční. Vstupné 30,- Kč. Vstupenky k zakoupení v Café Papírna. 

 
* V úterý 13. prosince 2016 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (36), tentokrát s Milanem Vidlákem, 
šéfredaktorem časopisu Šifra, o mystifikaci v médiích. Vstup volný!  

 
* Ve středu 14. prosince 2016 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu 
Obvodní knihovny Lochotín (Studentská 22) na Setkání s Vítaným hostem. Další z řady oblíbených 
pořadů vydavatelství RegionAll Hany Voděrové. Vstupné 30,- Kč. 

 
* Ve středu 14. prosince 2016 v 19:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. s., 
zve do Café AdAstra (Praha 2, Podskalská 8) na pořad s názvem Seifertova kometa. Prezentaci 
knihy a AV přílohy Bytí s básníkem Jaroslavem Seifertem připravil Hifiklub Klatovy. Spisovatel 
a literární historik Pavel Kosatík představí připravovanou knihu Básník a jeho lid. Pořádá Obec 
spisovatelů za podpory Ministerstva kultury ČR.   

 
* V neděli 18. prosince 2016 v 17:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. s., 
zve na nádvoří jezuitské koleje pod Černou věží na Poetické dostaveníčko u Poesiomatu. Přátelské 
setkání se zájemci o unikátní přístroj ve veřejném prostoru s malým výkladem o jeho vzniku a obsahu.  

 
* Ve středu 21. prosince 2016 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci Kruhu přátel 
knižní kultury zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) na Vánoční večer Jiřího Hlobila. 
Spoluúčinkují Milan B. Karpíšek, Jitka Kubištová a Bedřiška Koželuhová. Vstup volný.  
 
* Ve středu 21. prosince 2016 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu 
Obvodní knihovny Lochotín (Studentská 22) na pořad s názvem Jaroslav Seifert – básník života. 
Předvánoční zastavení s vyprávěním o životě a díle nositele Nobelovy ceny. Účinkují Romana 
Neumannová a Antonín Kaška. Vstupné 30,- Kč. 
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2017. Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň vyhlašuje 
XXVIII. ročník literární soutěže O Stříbřitělesklý halmochron. Lze zaslat původní a dosud 
nepublikované povídky žánru sci-fi v českém nebo slovenském jazyce. (Porotci neoblibují texty 
žánru čisté fantasy a hororu, zato prý upřednostňují povídky na téma „Cestování časem“). Počet 
soutěžních příspěvků od jednoho autora je omezen na tři práce, v součtu všechny příspěvky 
dohromady nesmějí přesáhnout 40 normostran (řádkování 1,5, písmo Times New Roman 
o velikosti 12, výchozí okraje 2 cm). Soutěž není anonymní, tzn. že příspěvky by měly být 
označeny jménem autora či značkou, pod níž mají být uváděny. Texty musí být dodány ve dvou 
exemplářích, psaných strojem nebo oskenovaných, vytištěných na kvalitní tiskárně. Ještě větší 
radost způsobí zaslané v elektronické formě v běžném textovém editoru (ve formátu *.doc, *.docx, 
*.odt, *.txt apod.), zaslané e-mailem nebo na CD/DVD - je větší šance na zveřejnění ve sborníku. - 
V TOMTO PŘÍPADĚ NENÍ NUTNÉ ZASÍLAT PŘÍSPĚVKY V PAPÍROVÉ PODOBĚ. Soubory 
by neměly obsahovat viry známého či neznámého původu. Nezapomínejte na zpáteční adresu. 
Nevyžádané písemné příspěvky se nevracejí. SFK ANDROMEDA si vyhrazuje právo na jedno 
vytištění ve svém klubovém fanzinu. Prosí autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého 
příspěvku na Internetu, nechť na to laskavě upozorní. Uzávěrka je 30. dubna 2017. Práce zašlete 
na adresu: endymion@email.cz. V písemné podobě na: Petr Kaufner, Kralovická 41, 323 00 Plzeň. 
Pořadatelé se zavazují, že sdělené osobní údaje neposkytnou žádné třetí osobě a využijí je pouze 
pro komunikaci s účastníky soutěže. Vyhlášení výsledků proběhne v září 2017. 
 

* 

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

 
* MAREK VELEBNÝ: Smrt v justičním paláci: 
     Nová kniha Daniely Kovářové se mi četla dobře. Samozřejmě trvalo několik stránek na začátku, 
než jsem se začetl, neboť úvodní scéna se smrtí skokem z balkonu mi jaksi nekorespondovala 
s justičním palácem. Ale měl bych si vlastně přečíst zadní obálku před otevřením knihy a ne až po 
jejím přečtení. Příběh je živý, moderní s aktuálními reáliemi z politického života. Oceňuji velmi 
precizní popisy míst a situací, které pak člověk opravdu vidí v hlavě při čtení. Příběh má spád, 
nechybí ani zapojení mezilidských vztahů, lidských kladů i záporů. I popis ženských postav včetně 
oblečení je dokonalý. A také popis justičního prostředí je doveden k dokonalosti, např. například 
práce justiční stráže, bezpečnostních pracovníků, bezpečnostního a kamerového systému apod. 

  (Plzeň, 12. 11. 2016) 
- 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 Orákulum 

(Osoby rádoby kulturně umělecké). V současné době je zaměstnán u firmy HLS. 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 12. 2016. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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

KONTAKT: 

Ason-klub při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, 

tel.: 378 038 200, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

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

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

