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

Ročník XXVI, 2017, letos Listy č. 1 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 229) z 2. 1. 2017. Strany 4, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 1/2017 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Lidi by k sobě mohli být slušní a laskaví 

po celý rok. Ale kde na to mají brát čas?“ 

 
 (Vladimír Jiránek) 

 
 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     …V předvánočním čase neměl na psaní nikdo čas. Naštěstí aspoň Marek Velebný 

zdokumentoval čtení v nové plzeňské kavárně Caffe Diem v Palackého ulici 

(http://velebny.rajce.idnes.cz/cteni.Cafediem.16.12.2016/) a též vánoční setkání členů 

Střediska západočeských spisovatelů s knížkami, jablky, vínem a cukrovím 

(http://velebny.rajce.idnes.cz/Vanocni_schuze_SZS.12.12.2016/). 

 

     Jakub Fišer dostal vánoční dárek s malým předstihem a podělil se o tu radostnou zprávu:  

 

     Zúčastnil jsem se Mezinárodní slovanské básnické soutěže za rok 2016, kterou vyhlásil 

Svaz spisovatelů Ukrajiny. Do soutěže jsem na požádání zaslal pět lyrických básní v českém 

originále spolu s překladem do ruštiny. Samotná účast v soutěži byla pro mne velikou výzvou, 

ještě nikdy jsem se na mezinárodní úrovni podobné akce neúčastnil. V porotě zasedalo sedm 

literátů z Ukrajiny, Ruska, Polska, Bulharska, Srbska a České republiky. Předsedou poroty 

byl ukrajinský básník Sergej Šelkovyj. Velkou radost mi udělalo vyhlášení výsledků soutěže, 

protože jsem nečekaně ve velké konkurenci slovanských básníků obdržel 3. cenu. Překlady 

mých básní se tak objeví ve sborníku vítězných prací. Slavnostní vyhlášení a předání ocenění 

proběhne v únoru 2017 v Charkově. (Plzeň, 11. 12. 2016) 

 
- J. F. (*1981) píše básně, nyní žije v Plzni a působí jako právník v rodinné advokátní kanceláři. 

http://velebny.rajce.idnes.cz/cteni.Cafediem.16.12.2016/)
http://velebny.rajce.idnes.cz/Vanocni_schuze_SZS.12.12.2016)
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* 

LISTOVÁNÍ 
* ZNOVU VÍTÁME:  
     Jméno básníka Víta Procházky (*1988) z Horažďovic není pro Ason-klub úplně nové. 
Objevili jsme ho a tiskli už v roce 2005, kdy ještě studoval na strakonickém gymnáziu a jeho 
verše zněly v rozhlasovém pořadu Mirka Kováříka Zelené peří. Nicméně potom nastalo jeho 
„víceleté poetické odmlčení“. Radujeme-li se z návratu ztraceného syna, proč bychom se 
nemohli radovat z návratu ztraceného básníka? Od podzimu 2014 prý opět píše… „Často 
v souvislosti s cestami do zahraničí, zejména východoevropského. Napadlo mne, že právě mé 
básně z cest by Vás mohly zaujmout…“ (Horažďovice, 12. 12. 2016) 

 

Saint-Raphaël 
 

To město povstávalo z moře 
Vždy jak tenkrát navečer 
Byvší svět 
od šumu posté stvořen 
posté slunci odvlečen 
 

Pozdě je. Pozdě tak, že 
bójka v bójce nezapustí kořen 
 

Hranicí z nohou písek 
prosévá se 
Tradicí chorou píseň 
rozlévá se: 
 

„Bez líčidel obnažený 
 

- 
 

bez mučidel vysvlečen.“ 
 

Píseň racků 
v ní nořen 
v ní mořen 
 

Vždy jako tenkrát navečer 
 

Jako tenkrát 
jak vždycky zní 
skřek za výhní polední 
na sníh přitom žárlení 

 
 

 

West-Ost-Los 
 

„Was?!“ Gas Graf von Graz. 

„Maria-Theresien-Platz?!! 

Wo Donuts?!!! Donbass?!!!!“ 

Камароўскі рынак (пашырэнне) 
 

Na Komarovském rynku 
stíny se učí násobilku. 
Kolik že duše váží? 
Tolik, kolik andělů stráží 
tebe, vábíš-li slabou chvilku. 
Stačí na vteřinku, 
perutí do sebe vráží. 
 

Na Kamarovském rynku 
snímá málu navštívenku 
závan, který nezanáší. 
Nepozvedne, neodnáší. 
Saze snáze na popílku 
strouhá, kdežto ty, bloud, škvírku 
kolauduješ betonáží. 
 

Na KomaKamarovském rynku 
opuštěnec mor - milenku 
oblíbne, hned peláší 
od pahorku za salaší 
žití planost za pastilku. 
Dluh sečtem jak na papírku 
пад героя po vitrážích. 
 

 

Na Kosovo 
 

Vzpomínka ještě na jeden den 
Jeden den v jedné zemi 
Uznané a neuznané 
V zemi, která je a není 
Jak Tvé „Jdi si“ skřehotavé 
Jak telefon položený 
Naše louky pospásané 
Modlitba za nevzpomnění 
 

Vzpomínka ještě na jeden den 
Jeden den v jediné zemi 
V Republice česky Kosovské 
Bližní o smilování - neproste! 
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 3. ledna 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové (12), tentokrát Tajemství 

megalitického období pravěké Evropy v podání Pavla Kroupy. Vstup volný!  

 

* Ve středu 4. ledna 2017 v 16:30 hodin jste zváni do Galerie Jiřího Trnky (Plzeň, nám. 

Republiky 40) na Tah dámou. Tah střelcem. Tamara Kopřivová, Martin Kopřiva a jejich 

literární partie. Hudební doprovod Petra Brabcová. 
 

* Ve středu 4. ledna 2017 v 19:00 hodin jste zváni do Café restaurantu Kačaba (Plzeň, 

Prokopova 17) na vernisáž instalace ilustrací a lyrických textů Václava Englera Tiché jsou 

hory. Hudební doprovod Hynek Kočí. 

 

* V úterý 10. ledna 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (37), tentokrát s „internetovým 

vlkem“ Josefem Šlerkou. Vstup volný!  

 

* V úterý 10. ledna 2017 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad s názvem Arnošt Lustig – Krásně jsem si 

početl. Představení knižního vydání korespondence s Otou Pavlem, maminkou Terezií 

a sestrou Hankou. Besedují Petr Kotyk a Tomáš Pavlíček. Uvádí Jiří Hlobil. 

 

* Ve středu 11. ledna 2017 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. 

 

* Ve čtvrtek 12. ledna 2017 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 

do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na pořad z cyklu Řeknu ti, co čtu (15) – Peter Hoeg 

a Richard Powers: Cit pro sníh a stopy v duši. Připravila a uvádí Jitka Prokšová. Vstup 

volný. 

 

* Ve čtvrtek 12. ledna 2017 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Laudatio pro Plzeň. Autorské čtení členů Střediska 

západočeských spisovatelů.  

 

* V pátek 13. ledna 2017 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na druhý pořad z cyklu Večer s poezií - Uprostřed všeho, 

tentokrát věnovaný tvorbě Jaroslava Seiferta. Účinkuje Poetické divadlo, Diana Řeháčková 

a Vojtěch Frank. 

 

* Ve středu 18. ledna 2017 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední 

knihovny pro dospělé (B. Smetany 13) na křest publikace Kroje Plzeňského kraje autorů 

Karoliny a Jiřího Tetzeli. 

 

* Ve středu 18. ledna 2017 v 16:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Večer s nositelkou literární ceny Bohumila Polana 

Danielou Kovářovou. Uvádí Jiří Hlobil. 

 



 4 

* Ve středu 18. ledna 2017 ve 20:00 hodin jste zváni do kulturního centra Papírna (Plzeň, 

Zahradní 2) na regionální kolo Slam poetry. Novodobí básníci a jejich představení. 

 

* V úterý 24. ledna 2017 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Brdy literární. Přednáška Tomáše Makaje 

představuje autory inspirované krásou Brd a je spojena s promítáním.  

 

* V úterý 24. ledna 2017 jste zváni do prostor Moving Station (Plzeň - Jižní předměstí, Most 

Ivana Magora Jirouse 1) na křest knihy Roberta Jandy.  

 

* Ve středu 25. ledna 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na křest publikací edice Ulita 2016 – Milan Čechura: Trolejbus v polích, 

Luboš Vinš: Hroutící se tíže, Petr Kersch: Roztomilý diblík, Filip Koryta: S tebou a bez 

tebe, Martin Šíp: O poezii plzeňské. Uvádí Vladimír Novotný. Vstup volný. 

 

* V pátek 27. ledna 2017 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na představení knihy Lubomíra Mikiska Za obzorem 

jiný svět. Uvádějí Hana Kopáčková a Jiří Hlobil.   

 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* CENA JIŘÍHO ORTENA 2017. Svaz českých knihkupců a nakladatelů opět přijímá 

přihlášky na Cenu Jiřího Ortena. Tato prestižní literární cena se od roku 1987 udílí mladému 

autorovi prozaického či básnického díla, napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání 

díla nebylo více než třicet let. Cena je spojena s finanční prémií ve výši 50 000,- Kč. 

Kandidáty mohou nominovat nakladatelé, veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, 

rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením. 

Podmínkou nominace je knižní vydání díla během roku 2016. Uzávěrka je 31. ledna 2017. 

Přihlášená díla je třeba v šesti výtiscích spolu s přihláškou (ke stažení na 

http://www.sckn.cz/docs/orten_prihlaska.doc) zaslat poštou na adresu: Sekretariát SČKN 

(4. patro), Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5. Více informací: Marcela Turečková (výkonná 

tajemnice) – tel.: 604 200 597, e-mail: tureckova@sckn.cz, http://cenajirihoortena.cz/. 

 

 
 

 

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 1. 2017. 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 

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