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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXVI, 2017, letos Listy č. 5 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 233) z 28. 4. 2017. Strany 4, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 5/2017 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Budoucí čas?! – Zítřejší den?! – 

Co přes něj dál, pouhý to sen.“ 
 

(Karel Hynek Mácha: Máj) 

 
 

* 

BYLO NEBYLO 

 
… Zdálo se, zdálo, že letošní zima je už minulá, navzdory kalendáři i pranostikám však Plzeň ještě 
na konci dubna notně zchladila. Prvního máje půjdem do háje... Jen aby nešla do háje celá ta naše 
literatura! 
 

     Básník Vít Procházka z Horažďovic nám poslal povelikonoční pozdrav a spolu s ním poslední 
báseň, co vznikla jako meditace pod Křížem…   
 

VELIKONOČNÍ PĚTIHAIKU 2017 

 
Kříže u cesty 

nevěstí zbytečný mrak 
jen návrat hosta 

 

Zvony uslyšíš 
jak spáč zjevení němých 

v TOM odpoledni 

Návštěva hrobu 
Smuteční kondolence 

bez adresáta 
 

„Pokoj vám!“ žehnáš 
dlaněmi o posledních 

prstech – jedenáct 
Kříže u cesty 

Neviňátko Hřeb škrtí 
naši oprátku 

 

(19. 4. 2017) 
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     Pro elektronické vydání Literárních novin Ivo Fencl podrobně vyzpovídal dvě čerstvé laureátky 
plžích ocenění - Terezu Čermákovou (http://literarky.cz/blogy/ivo-fencl/24050-zpovidejme-
zainajici-tvrkyni) a Karolinu Tetzeli (http://literarky.cz/blogy/ivo-fencl/24082-rozhovor-s-
karolinou-tetzeli-literatura-by-nemla-destruovat-ivot).   
     V dubnovém Hostu na téma Psaní bez papíru se Jakuba Katalpa přiznala, že píše romány 
inkoustem na papír („Dvě otázky pro Jakubu Katalpu“, s. 49) a zveřejnila ukázku ze svého nového 
románu Doupě, který má vyjít letos v září v Brně.   
     Marek Velebný za nás navštívil a zachytil literární pořady:  

 Čaj o páté (http://velebny.rajce.idnes.cz/KamilaSprachalova.cajopate.SVKPL.30.3.2017) 

 Nad šálkem kávy (http://velebny.rajce.idnes.cz/Poeticke.divadlo.trinactka.31.3.2017)  

 Prach prázdna (http://velebny.rajce.idnes.cz/VecerIvohucla.Movingstation.18.4.2017) 
 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* V úterý 2. května 2017 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 
do Anglické knihovny (Plzeň, nám. Republiky 12) na přednášku Slovní hříčky v americké 
literatuře a kultuře. Účinkuje Jennifer Riddle Harding. 

 
* V sobotu 6. května 2017 ve 13:00 hodin jste v rámci Dne otevřených dveří věnovaného 
osvobození ČR v roce 1945 zváni do budovy Českého rozhlasu v Plzni (nám. Míru 10) 
na autogramiádu a prezentaci knihy Bohuslava Balcara Z Normandie přes Ardeny až k nám.  

 
* V úterý 9. května 2017 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 
do Sálu beletrie své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na další setkání Klubu knihomilců. – 
Tentokrát Gabriel García Márquez: Láska za časů cholery. 

 
* Ve středu 10. května 2017 od 18.00 do 23:00 hodin Vás Česká centra a partneři zvou 
k návštěvě XI. ročníku Noci literatury - na veřejná čtení evropské literatury v překladu 
na atraktivních, běžně nedostupných místech. Zapojeno je 57 českých měst a 23 měst 
zahraničních. V Plzni se bude letos číst na 6 místech: Hudební kabinet Studijní a vědecké 
knihovna PK (koordinátor akce; čte Lumír Olšovský), Bibliobus Knihovny města Plzně přistavený 
v Kopeckého sadech (čte Anatol Svahilec), Archiv města Plzně (čte Vlasta Korec), Loosův interiér 
v Bendově ulici (čte Petr Vizina), Petákův sál Magistrátu města Plzně – radnice (čte Martin Baxa, 
později Pavel Horváth) a Západočeské muzeum v Plzni (čte Pavel Batěk). Součástí bude noční 
literární hra o ceny. (Podmínkou hry je navštívit minimálně 5 čtecích míst a získat razítko do mapy 
stanovišť, doplnit jméno, kontakt a vhodit mapu do boxu v hlavní budově SVK. Všichni úspěšní 
účastníci obdrží drobných dárek, v pátek 12. 5. ve 12:00 hodin z nich potom bude vylosováno 10 
výherců, kteří získají bonusové odměny. Živý přenos losování bude možné sledovat 
na Facebooku.) Více na www.nocliteratury.cz, www.svkpl.cz.   

 
* Ve čtvrtek 11. května 2017 v 10:00 (pro studenty gymnázia) a v 17:00 hodin (pro veřejnost) Vás 
Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. s., zve do Městské knihovny Boženy Němcové 
Domažlice (B. Němcové 118) na program s názvem Oheň a touha. Audiovizuální kompozice 
věnovaná 130. výročí narození českého malíře a básníka Josefa Čapka (*23. 3. 1887). Připravili 
Eva a Jan Kosovi.  

 
* Ve čtvrtek 11. května 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 (19) – Jaroslav Rudiš: 
Léčba smutku depresí. Připravila a uvádí Jitka Prokšová. Vstup volný. 

 

http://literarky.cz/blogy/ivo-fencl/24050-zpovidejme-zainajici-tvrkyni
http://literarky.cz/blogy/ivo-fencl/24050-zpovidejme-zainajici-tvrkyni
http://literarky.cz/blogy/ivo-fencl/24082-rozhovor-s-karolinou-tetzeli-literatura-by-nemla-destruovat-ivot
http://literarky.cz/blogy/ivo-fencl/24082-rozhovor-s-karolinou-tetzeli-literatura-by-nemla-destruovat-ivot
http://velebny.rajce.idnes.cz/KamilaSprachalova.cajopate.SVKPL.30.3.2017
http://velebny.rajce.idnes.cz/Poeticke.divadlo.trinactka.31.3.2017
http://velebny.rajce.idnes.cz/VecerIvohucla.Movingstation.18.4.2017)
http://www.svkpl.cz/
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* Ve čtvrtek 11. května 2017 v 19:00 hodin jste zváni do kulturního prostoru Plzeň zastávka 
(Přeštická 4) na vystoupení básníků Roberta Jandy a Jaromíra Typlta, kteří kromě svých textů 
připomenou i tvorbu Zdeňka Barborky (1938-1994).   
 

* V úterý 16. května 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (41), tentokrát s ústavním právníkem 
Václavem Pavlíčkem.  
 

* V úterý 16. května 2017 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu Západočeského 
muzea v Plzni (Kopeckého sady 2) na veřejné představení knihy Vlastislava Tomana Zlatá kniha 
komiksů II – Příběhy psané střelným prachem.   
 

* Ve středu 17. května 2017 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. Vstup volný. 
 

* Ve čtvrtek 18. května 2017 v 15:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 
do videosálu Rakouské knihovny a Německé knihovny (Plzeň, nám. Republiky 12) na autorské čtení 
Friedricha Achleitnera ze sbírek miniatur Einschlafgeschichten a Und oder oder und.  
 

* Ve čtvrtek 18. května 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na přednášku Stanislava Bukovského a prof. Viktora Viktory Bolevecká 
katastrofa v muniční továrně. (Událost podnítila Karla Čapka k napsání románu Krakatit.)  
 

* V pondělí 22. května 2017 v 10:30 a ve 12:00 hodin  zve Studijní a vědecká knihovna 
Plzeňského kraje do Románské knihovny (Plzeň, nám. Republiky 12) na dvě literární dílny pro 
školy Nové hlasy karibské literatury.   
 

* Ve středu 24. května 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na Večer konzervatoře. Své studenty uvádí Blanka Hejtmánková.  
 

* Ve čtvrtek 25. května 2017 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 
zve do Vzdělávacího centra své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na Meeting Literature. 
Roswitha Schieb a Václav Petrbok. 
 

* Ve dnech 26. května od 10:00 hodin až 27. května 2017 do 0:00 hodin jste zváni 
do kulturního centra Papírna (Plzeň, Zahradní 2) na akci Charitativní antikvariát aneb Čteme 
na dřeň. Výtěžek poputuje Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Vstup volný. 
 

* V sobotu 27. května 2017 od 12:00 do 20:00 hodin jste zváni do Café Papírna (Plzeň, Zahradní 2) 
na Bazar knih, autorská čtení Oldřišky Ciprové.  
 

* V pondělí 29. května 2017 ve 20:00 hodin jste zváni do Café Papírna (Plzeň, Zahradní 2) 
na Autorské čtení vol. 6 za účasti Jana Rosenthlera (cestovatele, básníka a slamera známého jako 
Lef L´Leviathan), Filipa Koryty („miláčka podií a nočních podniků za dne“), Petera Nippela 
(„chlupatého dítěte s výrazem mrtvé srnky“) a dalších. Prý „komu šest, tomu šest“. Vstupné 30,- Kč. 
 

* V úterý 30. května 2017 v 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 
do své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na komentovanou prohlídku pro veřejnost. 
 

* V úterý 30. května 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na přednášku PaedDr. Věry Kubové Dva životy, dva básníci – Seifert a Nezval.  
 

* V úterý 30. května 2017 v 17:00 hodin jste v rámci festivalu Letnice umělců zváni do Kostelíka 
U Ježíška (Plzeň, U Ježíška 9) na koncert a autorská čtení. Vystoupí studenti a pedagogové 
Konzervatoře Plzeň.  
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* Ve středu 31. května 2017 ve 20:30 hodin jste zváni do Zach´s Pubu (Plzeň, Palackého nám. 2) 
na již tradiční básnické klání Poetry Slam. Vstupné 120,- Kč. 

 
* Ve čtvrtek 1. června 2017 v 17:00 hodin jste v rámci festivalu Letnice umělců zváni do kaple 
sv. Barbory v Muzeu církevního umění (Plzeň, Františkánská 11) na autorská čtení členů Střediska 
západočeských spisovatelů. Hudební doprovod Quattro Formaggi. 

 
* 

LITERÁRNÍ VÝLET 
 
* Z LÁZNÍ DO LÁZNÍ. Pro libris, z. s., a Knihovna města Plzně pořádají pro své členy a další 
zájemce z řad veřejnosti opět svůj tradiční letní literární výlet. Tentokrát to bude ve čtvrtek 

13. července 2017 s názvem Z lázní do lázní.  Trasa: Plzeň - Lázně Kyselka (Muzeum Mattoni) - 
hrad Seeberg - Františkovy Lázně (volná prohlídka města, oběd) - Starý Hrozňatov (Loreta) - Cheb 
(GAVU -  expozice retro: design 60. - 80. let) - Mariánské Lázně (fakultativně: park miniatur 
Boheminium) – Plzeň. Odbornými průvodci opět budou prof. PhDr. Viktor Viktora., CSc. 
z Pedagogické fakulty ZČU v Plzni a Ing. Karel Drhovský. Sraz v 7:00, odjezd v 7:15 od nákupního 
centra Plaza, návrat tamtéž v cca 21:00 hodin. Cena vč. vstupného: plná 585,- Kč (s příplatkem 
na park Boheminium 705,- Kč), se slevou pro děti, studenty a důchodce nad 65 let 545,- Kč 
(s příplatkem na park Boheminium 625,- Kč). V ceně jsou vstupy, průvodci a malé občerstvení. 
Písemné přihlášky s úhradou v plné výši se přijímají až do obsazení autobusu v kanceláři Polanovy 
síně KMP (Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň). Storno možné bez poplatku do tří 
dnů před odjezdem, při neúčasti je možno vracet jen nevyužité vstupy a bonusy. Informace: 
Mgr. Jana Horáková, tel.: 378 038 206, e-mail: horakovaj@plzen.eu. Přihláška platí pro jednu 
osobu (v případě potřeby kopírujte).  
 

* 
KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 

 
* VOLNÉ AUTORSKÉ ČTENÍ V RÁMCI FESTIVALU VYŠEHRADSKÁ VYSOČINA 2017. 
Spolek Literární Vysočina, Zora Šimůnková a Radek Lehkoživ Vás srdečně zvou na XV. ročník 

česko-slovenského festivalu (Literární) Vyšehradská Vysočina, letos na téma Nevídáno-neslýcháno 
(u příležitosti 100. výročí narození Josefa Kainara). Festival proběhne na letní scéně Národní kulturní 
památky Vyšehrad (Praha 2, Štulcova 2) v sobotu 13. května 2017 od 13:00 hodin, vstupné na celý 
den je 150,- Kč. Kompletní program je zveřejněn na webových stránkách www.literarnivysocina.com 
a www.vysehrani.cz. Po každém bloku bude dán prostor volnému autorskému čtení a hraní. 
Přijďte a čtěte!      

 
 
 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 26. 5. 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.literarnivysocina.com/
http://www.vysehrani.cz/
http://www.knihovna.plzen.eu/

