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

Ročník XXVI, 2017, letos Listy č. 2 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 230) z 31. 1. 2017. Strany 4, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 2/2017 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Někde v nás vždy zůstane malá radost 

- jsou květiny, které rostou i v zimě.“ 

 

(Neznámý autor) 
 
 

* 

BYLO NEBYLO 

 
…Plzeň po létech překvapila bílá zima. „Kdo tu skákal hop a hop,/ sníh nám poví podle stop…“ 

Čárky jako od Jana Čarka.  

 

     Ne běžky, ale Mimoběžky (2017) Petra Šváchy. Nová sbírka s doslovem Karly Erbové 

a s podtitulem Výňatky z korespondence.  Přišla poštou. 

     To šestnáctiletá Eva Filipová svou prvotinu Zpovědník času (2016) poslala do knihovny 

po milované bábince Ivaně Friedlové. Jednu z kapitol nazvala „Jak jsem se bál“. Sama se ale jistě 

ničeho nebojí. Knížku napsala, ilustrovala a dokonce si i navrhla optimisticky žlutou obálku. 

     Lednovým objevem se ale stala Hana Šimrová. Jedna z úplně prvních členek Ason-klubu, 

která před čtvrtstoletím, v patnácti, doprovázela na literární schůzky Terezu Jandovou (Jakubu 

Katalpu) a psala příběhy, na které se už nikdo nepamatuje. Nyní se vrací jako autorka 

křesťanstvím inspirované poezie. Útlý svazeček básní s názvem Vzkříšené (2016) působí vážně, 

tíživě i krásně, umocněn ilustracemi Jitky Mísařové v černém, šedém a bílém tónu.             

 

     Marek Velebný za nás v úterý 24. ledna navštívil pořad s představením nových knížek Roberta 

Jandy v Plzni na „Jižáku“ (Moving station): „Pěkná akce, spousty přátel. Více jak 50 diváků. 

Nad básnickými protagonisty a violoncellovými mezihrami u stropu dokreslovala zvláštní 

atmosféru hypermoderní klimatizace, která připomínala mýtického olgoje chorchoje.“  

Foto na http://velebny.rajce.idnes.cz/Ultimatnibasnik.RobertJanda.Movingstation.24.1.2017/. 

 (Plzeň, 30. 1. 2017) 

      

http://velebny.rajce.idnes.cz/Ultimatnibasnik.RobertJanda.Movingstation.24.1.2017/
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     A hned ve středu 25. ledna v Polanově síni Marek zvěčnil společný křest pěti loňských 

publikací edice Ulita. Foto na http://velebny.rajce.idnes.cz/Krestpublikaciulita.Polanka.25.1.2017/.  
 

- 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. 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 7. února 2017 jste zváni do prostor Moving Station (Plzeň, Nádraží Jižní předměstí, Most 

Ivana Magora Jirouse 1) na večer s názvem Zóna P. První číslo scénického časopisu na téma Jak 

(by) slušela Plzni opravdová Pěší zóna? Slovo, hudba, rozhovory, vtipy i fejeton.  

 

* Ve středu 8. února 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Ceny Plže 2016 – udílení výročních literárních cen měsíčníku Plž. Uvádějí 

Vladimír Novotný a Helena Šlesingerová, hudební doprovod Hynek Kočí. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 9. února 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 (16) – Všestranný 

Ondřej Neff. Připravil a uvádí Ivo Fencl. Vstup volný. 

 

* V pátek 10. února 2017 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad s názvem Už zase ten Valentýn. Veselý literárně-

dramatický pořad zaměřený na milostné vztahy, jak je zobrazuje klasická literatura. Účinkují 

Poetické divadlo a Duo Musette. 

 

* V úterý 14. února 2017 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve do své 

hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na setkání Klubu knihomilců. Hostem předsedkyně Střediska 

západočeských spisovatelů Markéta Čekanová. Vstup volný.  

 

* V pondělí 20. února 2017 ve 20:00 hodin jste zváni do kulturního centra Papírna (Plzeň, 

Zahradní 2) na Autorské čtení vol. 3. Prý se opět můžete těšit na „kvalitní autory lokálních měřítek 

a v lokálech známé“.   

 

* V úterý 21. února 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (38), tentokrát s Danou Drábovou.  

 

* V úterý 21. února 2017 v 18:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu Obvodní 

knihovny Lochotín (Studentská 22) na představení divadelního spolku Jezírko Krysař. Komedie 

Jakuba Kolára v režii Petry Bartičkové o tom, jak to doopravdy bylo s Krysařem ve městě 

Hammeln. (Loví ten člověk opravdu krysy, nebo loví spíš mladé ženy?) Hra je určena dospělým 

divákům. Vstupné 60,- Kč. 

 

* V úterý 28. února 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Spory v české literatuře, tentokrát Spor o Seifertovu Viktorku. 

Uvádí Literárněvědná společnost. Přednáší prof. Viktor Viktora. Vstup volný. 

 

* V úterý 28. února 2017 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na autorské čtení básnířky Jaroslavy Málkové Francie 

mnoha tváří. 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Krestpublikaciulita.Polanka.25.1.2017/
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*  

SLÁVA HRDINŮM  

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
…S těmi kavárenskými stolky to v tomto případě nebude až tak trefné. Totiž: 

 

     Od EVY PROCHÁZKOVÉ: Listopadové Dny poezie jsme v Knihovně Bolevec oslavili řadou 

akcí pro děti. My jsme na oplátku vyslechli recitaci básniček Jaroslava Seiferta, Jiřího Žáčka, 

Karla Jaromíra Erbena a dalších známých autorů v podání našich dětských čtenářů. Současně 

jsme vyhlásili soutěž „Básnička pro radost“. Od žáků třetích až pátých tříd 1. ZŠ jsme obdrželi 

celkem 18 soutěžních prací. Potěšte se s některými z nich i vy! (Plzeň, 6. 12. 2016) 
 

- E. P. (*1961) píše básně, povídky, písňové texty a divadelní hry, žije v Plzni,  

po absolvování Fakulty humanitních studií ZČU pracuje v Knihovně Bolevec KMP. 

 

 

Zuzana Horká (3. A) 

*      *      * 
 

Jednou táta v listopadu 

řekl, jdeme na zahradu. 

Co tam budem dělat vlastně 

vždyť počasí není krásné? 

Uhrabeme listí spadlé 

vytrháme kytky zvadlé. 

Když list na zem upadne 

táta ho hned popadne 

uhrabem ho na hromadu 

má to ale jednu vadu 

listí stále padá dál 

táta svoji snahu vzdal 

listopad je ideál. 

 

 

 
 

Marek Švehla (3. A) 

LISTOPAD 

 

Co je to listopad? 

Měsíc, který musí listy svát. 

Kdy že to je? V podzimu, 

přinese to větší zimu. 

Zvířátka se schovají 

do svých skrýší potají. 

A co děti? Skáčou v listí 

a hodně to šustí. 

Hrábě vemte, 

listí shrabte, 

ať to trochu vypadá, 

To je prostě paráda. 

Tomáš Horský (5. B) 

HOKEJISTA 
 

Byl jeden kluk, 

ten měl rád puk. 

Denně cvičil, trénoval, 

vůbec nikdy nefňukal. 

 

Při zápasech bojoval 

a z gólů se radoval. 

Od malička hokej hrál, 

úkoly pak večer psal. 

 

Skvělou partu kluků měl, 

nikdo z nich tam netrpěl. 

Navzájem si pomáhali 

a díky tomu vyhrávali. 

 

 

 

Radek Kupec (5. B) 

ÓDA NA VÁNOCE 

 

Ježíšek k nám dárky nese, 

zatím co jsme v bílém lese. 

Pak zdobíme stromeček, 

dostaneme dáreček.  

 
Pečeme i perníčky, 

Také sladké rohlíčky. 

Kapra máme všichni rádi, 

zatím plave doma v kádi. 

Pak si dárky rozdáváme, 

radost velkou všichni máme. 

Zuzana Bednářová (3. A) 

USÍNÁNÍ 
 

Listopade, listopade, 

už je listí opadané? 

A ze stromů košťátka, 

už jsou v norách zvířátka? 

A co ptáci, už jsou fuč? 

Jakpak by ne, větře, fuč! 

Kaštánky už opadaly, 

dětičky je posbíraly. 

Listopade milý, 

ty jsi roztomilý! 

I když někdy foukáš, 

vesele se koukáš. 

Jsi jako to sluníčko,  

zahřeješ mi srdíčko. 

Já ti přeji hlavně moc, 

dát přírodě dobrou noc! 

 

Anna Šůhová (5. B) 

VÁNOCE 
 

Budou svátky vánoční, 

těšíme se na ně, 

upečeme cukroví, 

vytáhneme saně. 

 

Připravíme stromeček, 

pak se půjdem schovat, 

až zazvoní zvoneček, 

půjdeme dárky rozbalovat. 
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Jan Kaňák (5. B) 

ZIMA 
 

V zimě nenajdeme poddubáka, 

ale můžeme si postavit sněhuláka. 

Hlavně ať napadne sníh, 

ať můžeme jezdit na saních. 

Můžeme si zahrát koulovanou, 

s mámou, tátou, babi, dědou… 

Také se těším na Vánoce, 

sehnat dárky – těžká práce. 

Už máme doma stromeček, 

je krásný jako perníkový věneček. 

A já nedočkavě čekám, 

až zazvoní zvoneček. 

Adéla Hezinová (5. B) 

PEJSEK 
 

Když jsem šla dnes do školy, 

potkala jsem pejska. 

Pejsek na mě haf, haf, haf, 

že se mu moc stejská. 

 

Ocáskem hned mrňoulil, 

pak se ke mně přitulil. 

A tak mám malého pejska, 

kterému se již nestejská. 

 
 

 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
 

* ZLATÁ ZEBRA 2017. Sci-fi & Fantasy klub Zebra vyhlašuje XVIII. ročník literární soutěže 

Zlatá zebra, letos na téma „Špitál na konci vesmíru.“ Lze zaslat původní, v oficiálním tisku 

dosud nepublikované povídky žánru sci-fi o max. rozsahu 50 normostran (toleruje se publikování 

ve fanzinech). V textu musí být alespoň jednou použito slovo „zebra“ v jakémkoli významu. Vaši 

šanci na ocenění může zvýšit ilustrace, nejlépe pérovka (takzvaný povolený lobbing). SFK Zebra 

si vyhrazuje právo na publikaci příspěvků – nesouhlasíte-li s publikací na webu, upozorněte na to 

pořadatele. Uzávěrka je 15. května 2017. Adresa: zlata.zebra@arbez.cz, případně SFK Zebra, 

Pavel Štarha, Stružinec 16, 582 63 Ždírec n. D., www.zz.arbez.cz. Hodnocení bude provedeno 

anonymně. Výsledky včetně předání cen přítomným autorům budou slavnostně vyhlášeny 

v průběhu Parconu 2017 v Pardubicích.  Vítěz obdrží pamětní plastiku Zlaté zebry ´17, sborník 

zdarma a několik knih. Autoři umístění na 2. a 3. příčce dostanou věcné ceny a sborník zdarma. 

Každý z dalších účastníků soutěže má nárok na jeden sborník za poloviční cenu. Ve sborníku 

budou otištěny minimálně první tři povídky, následující pak do celkového rozsahu 50 stran. 

 

 
 
 

 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 20. 2. 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 

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

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

