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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

 

„Vzpomínky: domácí kachny zkoušející si 

na prahu podzimu křídla, aby se neřeklo.“ 
 

(Valeriu Butulescu) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
…Vzpomínáte na společnou literární soutěž dětí a seniorů, o níž jsme dlouze psali v minulém čísle? 

V plzeňském mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM nezapomenou. Budou prý s Plžem 

pracovat při lekcích trénování paměti… 

 

     My si budeme pamatovat, že… 

 

     Novým členem Střediska západočeských spisovatelů se 26. září stal výtvarník, realizátor výstav, 

literát a sběratel Stanislav Bukovský (*1944) z Plzně.  

 

     V letošním ročníku Ceny Miloslava Švandrlíka, kterou vyhlašuje Obec spisovatelů ČR, 

zabodovali také „naši“. Zvláštní cenu na hranici žánru dostali Ivo Fencl a Milan Čechura. Ivo 

za knihu Idealista, romantik, kritik a Marie, Milan za Trolejbus v polích. 

 

     Ivo Fencl se 22. září navíc zúčastnil dalšího Večera přiměřených depresí v pražské kavárně 

Jiný kafe a od pořadatelky Zory Šimůnkové obdržel Diplom za vynikající práci. („Hrňte se taky 

do tohoto pořadu, seznámí vás se spoustou lidí.“) 

 

     A aby toho nebylo málo, „nepolepšitelný trubadúr marné lásky“ Ivo Fencl pronikl ještě 

do rubriky Česká báseň Lidových novin…  
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     Jakuba Katalpa vydala hostům všanc své doupě. Anebo lépe: vydala v Hostu „mnohovrstevnatý 

román ze současnosti“ Doupě  (2017). Na stránkách brněnského měsíčníku o něm následně proběhla 

kritická debata. Tolik pozornosti, tolik prostoru! 

 

     Marek Velebný navštívil řadu akcí: „Ve vědecké knihovně se v rámci Večera knihomilců 

12. září konalo čtení z knihy Vladimíra Párala Milenci a vrazi. Četla Soňa Kratochvílová 

ze souboru Amceth. Ten podvečer se udělalo docela hezky, tak jsem byl jeden ze čtyř diváků vedle 

tří seniorů. Martina Košanová, která to uváděla, rozpoutala i malou debatu o tom, co si tak člověk 

představuje pod červenou a modrou. Ve čtvrtek 21. září proběhla v rámci festivalu beseda 

s redaktorem ČRo Plzeň Miroslavem Buriánkem o Páralovi. Slibovali, že na 90 procent pana 

Párala přivezou, ale když jsem viděl, jak si zkoušejí na notebooku zvuk s nahrávkou, vytušil jsem, 

že pan Páral nepřijede. I když pan Buriánek byl fajn, vyslechli jsme nahrávku jeho posledního 

rozhovoru s panem Páralem a mezi skoro třiceti diváky byla například i herečka Monika Švábová, 

trochu jsem byl zklamaný, že pan Páral nedorazil. To jsem mohl jet raději na vernisáž fotografické 

výstavy do Holýšova. Tak aspoň v úterý 19. září jsem byl na projekci filmu Soukromá vichřice 

v Měšťanské besedě, kde jsem se skvěle bavil výkony Josefa Somra, Pavla Landovského a Daniely 

Kolářové. (Plzeň, 24. 9. 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). 

 

* 

LISTOVÁNÍ 
* VÍTÁME: 

     Tvrdit zde, že jsme v Ason-klubu právě objevili novou autorku Peggy Kýrovou (*1970), 

by bylo poněkud nepoctivé. Peggy (tak se opravdu jmenuje) má totiž na svém kontě už jednu 

vydanou knihu – cestopis Amerika aneb Velká země českýma očima (Plzeň: Dimenze AZ, Koniáš, 

2016), která je podle anotace „čtivá a stále svěží (…), psaná s lehkostí a humorem, nabitá nejen 

leckdy dobrodružnými až dramatickými nebo humornými příhodami z cest, ale i zajímavými 

informacemi o místech známých i téměř neznámých, a kapitolami z dějin USA“. Od 26. září 2016 

je Paggy členkou Střediska západočeských spisovatelů… A přece! Její cestovatelská vášeň ji 

tentokrát zavedla nejen do jiných krajů, ale i do jiných časů… Kde se to v dnešním plzeňském 

děvčeti vzalo?  

 

     Peggy Kýrová: BRZO VSTÁVEJ, POZDĚ LEHEJ 

 

     Ta hanba! Nemanželské děcko. Tak to je ten důvod, proč musela Františka z dobré služby! 

Ani rok u strýce v Budišově nepobyla, když matka vzkázala, že se musí vrátit dom a pomáhat. 

Bez vysvětlení. Františka je nešťastná, ale co se dá dělat. Matka, jen co se sebrala z porodu, 

začala zase chodit s vorkafem, aby nějaký peníz navíc domů přinesla a rodinu uživila, a Františka 

se musí starat o mladší sourozence a nevlastní sestru i o hospodářství. 

     Františčin tatínek zemřel mladý na rychlé souchotě a na familii zůstal kvůli opravě domku velký 

dluh. Část polí se musela propachtovat a výnosy z vlastního hospodaření stačily jen na splácení 

úroků. Poručník dětí sice občas s těžkou prací vypomohl, ale hospodář doma citelně chyběl. A teď 

přibyl do chaloupky další hladový krk.  

     Čas plynul a Františka vyrostla do krásy.  Nebylo divu, že do chaloupky začali chodit nápadníci, 

dokonce i Hoffman až ze Lhoty.  

     „Dejte mně ju,“ prosil hospodyni, „je tak pěkná a pracovitá, u nás se bude mět dobře. 

Nemusíte jí dávat věno, ani duchnu mět nemusí, jen mně ju dejte.“ 

     „Němcovi dceru nikdy nedám!“ odmítla rázně matka. „To tak, za služku by u vás nakonec byla.“ 
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     A bylo po námluvách.  

     Františka si chodí půjčovat k panu faráři do Suchdola knížky, které jí aspoň na chvíli přinášejí 

rozptýlení a útěchu. U pana faráře se scházejí také členové 3. řádu františkánů. A mezi nimi 

i jeden domkář z Kořence.  

     Dnes sedí Františka u stolu proti svému nápadníkovi. Je sice o hodně starší, ale pěkný, urostlý, 

hezky se na ni dívá. 

     „… pracovitý, matku má v úctě, jen kvůli ní se ze služby v klášteře vrátil…“ slyší Františka 

jakoby z dálky slova pana faráře. 

     „… domek se prodá, z utržených peněz se zaplatí dluh na familii, tu připíšeš Francce, 

je nejstarší, necháš si na výměnu napsat krávu…“ plánuje zase poručník. 

     Po svatbě se mají novomanželé usadit podle poručníkova plánu na familii, ale ouha! Matka 

nedopustí žádné změny v domě a stařičká manželova maminka se z malé chaloupky taky stěhovat 

nechce. A tak jde Františka za manželem do malého domku výš v horách, ke kterému patří sotva 

7 měřic kamenitých políček. Tak malé hospodářství nestačí ani na obživu rodiny, natož na splácení 

dluhu na familii, který teď leží na Františce. 

     Manžel je dobrý, pracovitý, šetrný a ani jediným slovem nevyčte Františce, že se musí dřít navíc 

i na její dluh. Kromě práce v hospodářství dělá ještě jako nádeník u sedláků, něco málo dostane 

za práce v lese, zato ale tkalcovina vynáší stále méně. Na oběd bývá kyselo a tvrdé kůrky 

od chleba, na večeři erteple na loupačku a trocha podmáslí, co zůstane po stlučení másla. Jen 

v neděli je na oběd bílá káva z cikorky. Stařičké mamince nedělá podmáslí dobře na žaludek, tak jí 

Františka po dojení tajně odlévá do hrníčku trochu čerstvého mléka. Nadojené mléko v díži 

se nechá sednout, sebere se smetana a z té se stlouká máslo. Máslo vykupuje po dědinách potrák, 

ale když jde Františka sama do trhu v Boskovicích, dostane tam o 80 krejcarů víc. Paničky tady 

chodí s dlouhými tenkými nožíky, másla uždibují a německy se domlouvají, která hospodyně má 

jaké máslo. Františka jim však dobře rozumí a tak ví, jak s nimi jednat. 

     Zjara začínají polní práce. Manžel, aby šaty šetřil, nosí do pole starou sutanu, kterou si přivezl 

ze služby v klášteře. Je na něj zvláštní pohled. 

     „Francko, co sis to vzala za blázna?“ To na ni volá jednoho dne řezník z rodných Labutic, 

který má přes Kořenec cestu. Při pohledu na Františčina muže se smíchy popadá za břicho.  

     V čas žní hledá Františka marně kosu. Na Kořenci se obilí ještě podžíná srpem a sbírá opatrně 

po hrstích, aby se ani klásek nepolámal. Mladá hospodyně žádá muže, aby koupil kosu, ten 

o takové zbytečnosti nechce ani slyšet. Přece se bez ní doteď obešli. Dohadují se tak dlouho, až se 

Františka sebere, sbalí si věci do uzlíku a utíká domů. Za dědinou ji doběhne stařičká maminka 

a její sestra. „Počkej na nás, děvče, jestli jdeš pryč, jdeme s tebou, s tím bláznem tam nebudeme!“ 

Františka hledí nerozhodně na ty dvě udřené milé stařenky, když ji dítě prudce kopne v břiše. 

Uvědomí si, že doma je teď přece tady. Pomalu se vydá zpátky. Za pár dní jí muž kosu koupil. 

A měsíc po žních přinesl radost do malé chaloupky prvorozený syn.  

     A život na Kořenci plyne dál… Do lesa se chodí sbírat listí, aby byla podestýlka pod krávu, 

vyžínat tráva z mýtin, aby bylo čím krmit, na podzim se chodí do panského dvora jednotit řepa – 

za skrojky s listím na krmení. Františčin mladší bratr Josef vystudoval, muselo to stát fůru peněz, 

matka stále ještě chodí hauzírovat, ale když Františka žádá, aby jí alespoň trochu pomohli 

se splácením dluhu na familii, na které sami pro sebe hospodaří, dostane se jí odmítavé odpovědi. 

Prý není z čeho. 

     Bolest. Neskutečná bolest, která hrozí vyrvat srdce z těla a roztříštit ho na tisíc kousků. Bolest, 

která z těla vysává všechen život, bolest, že se ani dýchat nedá. Druhorozený synek ještě jako 

maličký umírá, snad na vřed v bříšku, pořád jen naříkal. Františka pláče, nikdo a nic ji nemůže 

utěšit. Neštěstí však nechodí nikdy samo. Celkem tři pohřby musí Františka a její muž ten rok 

vypravit. Po synkovi odchází manželova maminka a pak i její sestra. 

     „Byl to strašný rok, ale Pánbůh dá a ten příští bude lepší,“ říká manžel o Vánocích. 

Zanedlouho jako by mu jaro dávalo za pravdu, počasí slibuje dobrou úrodu. 
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     Mobilizace! Jako blesk z čistého nebe přišla nejprve zpráva o zavraždění následníka trůnu 

a na sv. Annu došel do obce telegram o nařízení všeobecné mobilizace. Bude válka. Těžko 

a bolestně se Františka loučí s mužem, a nejen ona. Zrovna nyní, přede žněmi, odvážejí na vozech 

do Boskovic otce rodin i mladé chasníky, aby šli bojovat kamsi do daleké ciziny. Kdo ví, zda se 

vrátí domů. Veškerá práce zůstává na ženách, dětech a starcích. Záhy jsou nařízeny první dodávky 

obilí pro armádu. Nastává doba nejtěžší dřiny. Oči pálí z nevyspání, ruce jsou ztvrdlé mozoly 

a záda bolí tak, že se večer ani rovně postavit nedá. A ráno před svítáním znovu do práce… 

     „Brzo vstávej, pozdě lehej, na cizí pomoc nespoléhej,“ opakuje si Františka pro sebe pořád 

dokola, když zatíná zuby a přemáhá únavu a bolest. 

     V lednu se narodí dcera Márinka. Jak by se ale mladá hospodyně mohla sama starat 

o hospodářství, navíc s malým děckem na krku? Márinku tedy dává zjara na nějaký čas 

do opatrování svojí matce. 

     A čas naplněný tvrdou prací dál plyne svým vlastním tempem pranic se nestaraje o pohyby 

front a činy velkých státníků. 

     „Vojáci! Jdou rekvírovat!“ 

     Františka nelení. Odtáhne desky, kterými je násep o kus prodloužen nad hnoják, nastele sem 

trochu slámy, pytle s obilím na ni. Zahrnout slámou, trochou hnoje, vrátit desky na místo. Stihne to 

jen tak tak, za chvíli už dorazí rakouští vojáci. Malé hospodářství prohledávají důkladně, bodáky 

i do té trochy sena píchají, v komoře však najdou jen sud zpola naplněný žitem. 

     „To není pro tu rodinu ani na přežití, pojď,“ říká polohlasně starší voják mladšímu. 

     Muž dostal dovolenku zrovna na žně, Bohudíky, a tak s malým Frantíkem spolu obilí sklidí 

a do stodoly svezou. Přesto je smutný a ustaraný, dokonce píše závěť. Poslední den jeho dovolenky 

po veliké bouři stodolu zatopila voda. Muž však musí zpátky k útvaru a Františka ho jde 

vyprovodit až za vesnici na kopec, odkud ho ještě kus cesty uvidí. 

     „Bože, děvče, jak tě toť nechávám, jak si s tím poradíš, s takovó hrůzó?“ stará se muž. Těžko se 

mu odchází, mává bílým kapesníkem a Františka čeká, dokud jí on i bílý kapesník nezmizí nadobro 

z očí. 

     „Franz nečekaně zemřel,“ oznamuje za necelý měsíc strohý telegram. Františčino srdce je 

rozbité napadrť. Svět se zastavil. Jak bude hospodařit? Jak bude vychovávat děti bez otce? 

     Konec války o rok později neznamená v praktickém životě v chudém hospodářství skoro žádnou 

změnu. Do vsi se postupně vrací někteří z těch, co rukovali, a někteří se začínají kolem mladé 

pohledné vdovy točit. Ona ale žádného nechce, má strach, že by nový muž neměl rád její děti. 

     Pak za ní začne chodit čerstvý vdovec, otec jednoho z dřívějších nápadníků, o víc jak 30 roků 

starší. Prosí, pláče, dětem med nosí.  

     „Vezmi si ho, však děcka ním mět už nebudeš a prácu zastane,“ radí matka. 

     Františka váhá. Kdyby byl v chlap v hospodářství, Frantík by mohl jít studovat. Je až 

s podivem, jak dobře ve škole prospívá, když mu pro samé povinnosti na učení čas nezbývá. A tak 

Františka nakonec souhlasí. O rok později Frantík nastupuje na reálné gymnázium v Boskovicích. 

Bratr Josef se konečně vrací z ruského zajetí a přiváží si s sebou ženu a synka. Zcela samozřejmě 

se usazují na Františčiném v Labuticích. 

     Rok po Frantíkově nástupu na gymnázium umírá Františčina maminka. Františka usoudí, že je 

konečně na čase, aby šla hospodařit na familii. 

     „Tam máš svý na Kořenco, tož si seď na svým,“ brání se sourozenci. Bylo z toho ještě půl roku 

mrzení, než se Františka mohla usadit v rodném domě. Od mladší sestry musela zpět vykoupit pole, 

které jí kdysi připsala jako její zákonný podíl. A ještě ručit švagrovi na stavbu domku. Z výnosu 

z prodeje hospodářství na Kořenci se doplatil dluh na familii a začalo se se stavbou stodoly. Když 

se jednoho dne žene bouřka, Frantík skáče po trámech nehotové stavby a deskami ji zakrývá, aby 

voda stavbu neponičila. Při jednom skoku se mu smekne noha, spadne shůry a zůstane ležet jak 

bez života. Sousedé jen trudně hlavami přikyvují. „Ten je juž v Pánu.“ Ale Františka nedbá, 

nastele na vůz duchen, Frantíka na ně uloží, zapřáhne koně, co druhý muž koupil kvůli stěhování, 

a žene se se synkem do Prostějova do nemocnice – celých pětadvacet kilometrů.  



 5 

     „Bože, vzal jsi mi už jednoho syna, Frantíka mi neber!“ 

     Lékaři v nemocnici přivedli Frantíka zpátky mezi živé. 

     Frantík bývá u sousedů na Kořenci, aby mohl dojíždět do gymnázia, avšak od kvarty musí bydlet 

v Knínicích a později v Boskovicích. I když si přivydělává kondicemi, náklady na jeho studium se tak 

zvyšují. Otčím už jen posedává, Františce žárlivé scény tropí a vykřikuje, že se na mladého 

„herfóna“ dřít nebude. A tak Františka s těžkým srdcem oznamuje synkovi, že se studiem je konec. 

Není to však tak jednoduché, Františka sama musí dojet za paní profesorkou. Ta si ji teď prohlíží 

pohledem upřeným, zkoumavým, ale bez odsudku. 

     „Máte snad na Hané grunt, abyste takového nadaného chlapce ze studií stáhla a život mu 

zkazila?“ ptá se klidně. 

     Ne, grunt Františka opravdu nemá, ale druhý muž dělá peklo, vyhrožuje dokonce, že odejde, 

vysvětluje profesorce. 

     „No tak dědka nechte, ať si jde,“ opáčí klidně paní profesorka a Františce jako by spadl 

ze srdce těžký balvan. Už ví, co je správně. A když druhý muž po čase skutečně demonstrativně 

odchází, nechá ho jít. Však řeči sousedů nezakusí poprvé.  

     Frantík odmaturoval a pokračuje na učitelském ústavu v Brně, dluhy jsou doplaceny. Zdá se, 

že se konečně blýská na lepší časy. 

     „Na Vaší gruntovní knížce jest dluh ve výši 17 tisíc korun československých,“ stojí v dopise 

ze záložny v Suchdole. Švagr zbankrotoval, Františce ani vědět nedali. Dokud se jim dařilo, 

turecké hospodářství vedli, třeba i maso z celého prasete zapařit nechali a vyhodit museli, dluh se 

splácet nesnažili a švagr postupem času ani o zákazníky nedbal. Sestra i švagr přestali pro 

Františku jednou provždy existovat.  

     Mobilizace! Už zase. Hitler chce naše pohraničí, budeme se bránit, bude válka! Frantík 

odchází plnit svou vlasteneckou povinnost, ani se nemůže přijít rozloučit. A Františka vidí, jako by 

to bylo dnes, jak Frantíkův otec odcházel do války, z které se už nevrátil. „Bože, neber mi syna!“, 

prosí. 

     Vláda ustoupila, mladí muži se vracejí domů. A Labutice se náhle stávají součástí Třetí říše. 

Tady vždycky byla Morava, odnepaměti, ještě než svatí Cyril a Metoděj přišli rozžehnout světlo 

víry našim otcům, a najednou prý německá obec - vždyť jsou tady jen tři smíšené rodiny! Přesto se 

ze dne na den na dohled od chalupy objevuje hraniční závora a obyvatelé Labutic jen nevěřícně 

hledí na věž kostela v nedalekém Jednově, kde se všechny svatby, křtiny a pohřby odbývaly, kde 

kosti jejich předků spočívají na místním hřbitově a kam teď náhle nesmějí. 

     Frantík se uchytil na Hané a Márinka s manželem také zůstala ve vnitrozemí. Františka je 

na dlouhých šest let na celé hospodářství úplně sama, děti do Říše nesmějí. Ani ona nesmí 

do Protektorátu, ale lahvička domácí slivovice hlídce vždy zaručí možnost průchodu kolem závory.  

     Je po válce a Františka věří, že konečně už bude dobře. A tu přichází znovu ta bolest, 

neskutečná, nesmírná, která všechen život z těla vysává. Márinčin jediný synek, Františčin dědic, 

nečekaně tragicky umírá. Spěchal, aby v rádiu stihl přenos z pohřbu prezidenta Beneše a vletěl 

zpoza stodoly na kole rovnou pod autobus. Márinka je bez sebe a jen Františka ví, jak jí je, 

a že taková bolest se utišit nedá a nikdy zcela nepřebolí. Po dítěti zůstane v srdci jen prázdné 

a bolavé nic. 

     Koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje… Ale Bože, ten kříž už je těžký až k neunesení…  

Ještě víc jak dvacet let Františka svůj kříž statečně nese. 

 

     „Milý Frantíku, 

… já jsem těžko a v samé práci ten život prožila a chtěla do poslední chvíle vám zděděné 

po rodičích zachránit…  Nemám chuti ani k jídlu ani k práci, jakpak já se toho dočkám, až mě pán 

Bůh ze světa zavolá…“ 

 
 

 



 6 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* VELKÝ KNIŽNÍ BAZAR „ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM“. Ve dnech 2. – 31. října 2017 Vás 

Obvodní knihovna Skvrňany KMP zve na už XIII. ročník populární akce Čtenáři čtenářům. 

Komu je líto vyhodit knihy, které už nepotřebuje a nechce, může je zanechat ve vstupní hale 

skvrňanské knihovny a zadarmo si z nabídky odnést, co se mu bude líbit. Knižní bazar na adrese 

Macháčkova 28 bude otevřen až do konce října, každý pracovní den kromě pátku od 9 do 18 hodin, 

v pátek od 9 do 13 hodin a vždy během trvání akcí v M-klubu. Více informací na 

http://okskvrnany.webnode.cz/products/a2-31-10-2017-knizni-bazar-ctenari-ctenarum. 

 

* V pondělí 2. října 2017 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci Týdne knihoven zve 

do Knihovny Bolevec (Západní 18) na Veselé čtení pro nejmenší. Vstup volný. 

 

* V úterý 3. října 2017 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s Knihovnou 

města Plzně a Studijní a vědeckou knihovnou PK zve do přednáškového sálu Výstavní síně „13“ 

(Pražská 13) na pořad s názvem Býti básníkem. Vzpomínka na Josefa Hrubého. Vstup volný. 

 

* Ve středu 4. října 2017 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci Týdne knihoven zve 

do Ústřední knihovny pro děti a mládež (B. Smetany 13) na další pokračování cyklu Čtení pro 

nejmenší. Vstup volný. 

 

* Ve středu 4. října 2017 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci Týdne knihoven zve 

do Knihovny Bolevec (Západní 18) na tradiční akci Malý knihovník pro dětskou veřejnost. 

 

* Ve středu 4. října 2017 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci Týdne knihoven zve 

do Polanovy síně (B. Smetany 13) program Dědo, táto, babi, mami, pojďte do knihovny s námi. 

V pohádce Čert a Káča účinkují Jitka a Markéta Kubištovy a Milan Benedikt Karpíšek. 

Po představení návštěva dětského oddělení. Vstup volný.   

 

* Ve středu 4. října 2017 v 19:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do M-klubu Obvodní 

knihovny Skvrňany (Macháčkova 28) na další Koncert mezi knihami. Tentokrát kytarista Petr 

Rímský. Vstupné 50,- Kč. 

 

* Ve čtvrtek 5. října 2017 v 15:00 hodin Vás Knihovna kardinála Berana zve do Vzdělávacího centra 

Studijní a vědecké knihovny PK (Plzeň, Smetanovy sady 2) na závěrečnou část cyklu přednášek 

Historie nejen literární, tentokrát na téma Samizdat a nezávislé iniciativy na Plzeňsku 70. a 80. let. 

V programu vystoupí Mgr. Petra Loučová (Encyklopedie českého literárního samizdatu), Gabriela 

Romanová (Publicistika 30. let jako jeden ze zdrojů samizdatu), Josef Štogr (Jakub Deml jako 

inspirace pro samizdat a prezentace knihy Možnost samizdatu, vydala KKB 2017), PhDr. Jana 

Petrová (Samizdat plzeňský a západočeský), Jan M. Jelínek, Petr Náhlík, Tomáš Novák (Čert má 

kopyto – vzpomínky na nezávislé iniciativy).  

 

* Ve dnech 7. - 8. října 2017 Vás Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích v rámci programu 

k dvoustému výročí nalezení Rukopisů královédvorského a zelenohorského zve do kaple svatého 

Ondřeje (Hradiště 1) na vystavení originálu Rukopisu zelenohorského (pro tuto výjimečnou příležitost 

poskytla Knihovna Národního muzea). Otevřeno od 9:00 do 17:00 hodin, slavnostní zahájení pod 

záštitou náměstka hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Martina Baxy v 9:00 hodin. 

Oba dny kostýmované komentované prohlídky výstavy Dvě století Rukopisů v 10:00, 12:00, 14:00 

a 16:00 hodin (pořadatelé doporučují registrovat se na ně předem telefonicky: +420 371 522 208).  
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* V úterý 10. října 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové (14) – tentokrát Tajné služby a hledání 

pokladů s Milanem Zachou Kučerou. Vstup volný. 

 

* V úterý 10. října 2017 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna PK zve do Sálu beletrie 

své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na další setkání Klubu knihomilců. Tentokrát - v rámci 

Týdne hispánské kultury v Plzni - Roberto Bolaño: 2666. 

 

* V úterý 10. října 2017 v 17:00 hodin jste zváni do průjezdu Národopisného muzea Plzeňska 

(Plzeň, nám. Republiky 13) na vernisáž výstavy Cestou necestou aneb Známé i neznámé památky 

Plzeňského kraje. Ilustrace Václava Englera s texty Davida Růžičky jako reflexe z cest 

západočeským regionem. Známé i takřka zapomenuté památky od hradů a zámků po rozhledny 

a sakrální stavby. Výstava potrvá od 11. října 2017 do 25. února 2018. 

 

* V úterý 10. října 2017 v 18:00 hodin Vás Alliance française zve do Románské knihovny SVK PK 

(Plzeň, nám. Republiky 12) na křest knihy Zbyňka Kašpara Kruté příběhy sladké Francie za účasti 

autora.   

 

* V úterý 10. října 2017 v 19:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna PK v rámci Týdne 

hispánské kultury v Plzni zve do Románské knihovny (nám. Republiky 12) na chilskou poezii 

v originále. – Noches nativas. Aurora Pontigo Arestizábal čte Gabriela Mistral, Pablo Neruda – 

20 poemas de amor y una canción desesperada.  

 

* Ve čtvrtek 12. října 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 (22) – Michael 

Cunningham: Soumrak nad domovem. Připravila a uvádí Jitka Prokšová. Vstup volný. 

 

* V neděli 15. října 2017 v 16:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad s názvem Všechny zvony začaly bít. První díl nového 

cyklu Poetická neděle v galerii. Účinkují Poetické divadlo, Diana Řeháčková a Vojtěch Frank.  

 

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

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (42), tentokrát s Terezou Spencerovou 

(Literární noviny). 

 

* V úterý 17. října 2017 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Skvrňany (Macháčkova 28) na pořad s názvem Petr Váša: Mezi knihami. Večer fyzického 

básnictví. Průřez autorovou tvorbou za čtvrtstoletí. (Petr Váša je literát, skladatel, hudebník, 

performer a výtvarník, člen skupiny Ty Syčáci.) Vstupné 140,- a 100,- Kč. 

 

* V úterý 17. října 2017 v 19:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, z. s., 

za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad Bible stále živá – 

Stvoření a příběhy praotců. První část pětidílného cyklu vyprávění biblických příběhů Starého 

a Nového zákona s vazbou na dějiny starověkých národů a přesahem do dnešní doby, s poutavou 

obrazovou prezentací. Připravil a uvádí Mgr. Tomáš Procházka, předseda klatovské skupiny České 

křesťanské akademie a spoluúčinkující hosté. – Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně 

Hifiklubu k dispozici: Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, 

Plž, díla regionálních autorů aj.  
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* V pátek 20. října 2017 v 17:00 hodin Vás Jiří Č. Ulrich u příležitosti svých brzkých 

81. narozenin zve na setkání do restaurace Chaloupka (Plzeň, Macháčkova 20). Křest jeho nové 

knihy Flétnistka a autogramiáda.  

 

* Ve čtvrtek 19. října 2017 v 17:00 hodin jste zváni do Galerie Jiřího Trnky (Plzeň, nám. 

Republiky 40) na Hlasy a ohlasy – setkání výtvarníků, literátů a hudebníků.  

 

* V pondělí 23. října 2017 v 19:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, z. s., 

za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad Jak to vidí…“. 

Manželská dvojice Naďa Munzarová (loutkoherečka a animátorka, autorka vloni vydané 

kouzelné knížky pro děti Starý sad) a Ivan Kraus (spisovatel, publicista, loutkoherec, autor řady 

úspěšných knižních titulů s laskavým humorem). Součástí večera autorské videoklipy.  

 

* V úterý 24. října 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na filmový dokument Vladimíra Nového (ZČU) Otevřená česko-bavorská hranice. 

Vstup volný. 

 

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

Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Srdceryvnosti. Křest knihy Evy Válkové. Uvádí Jiří Hlobil. 

 

* V sobotu 28. října 2017 v 18:00 hodin jste zváni do Moving Station (Plzeň, nádraží Jižní předměstí, 

Most Ivana Magora Jirouse 1) na Plzeňské oslavy vzniku republiky. Netradiční prohlídky prostor 

s významnými českými spisovateli 20. století.    

 

* V pondělí 30. října 2017 ve 20:00 hodin jste zváni do Anděl music baru (Plzeň,  Bezručova 7) 

na tradiční Čítání lidu Divadla MY. Tentokrát čtení z knih o strachu, obavách, fobiích a nočních 

můrách. Hraje a zpívá skupina Tabasker. Vstupné dobrovolné.  

 

* V úterý 31. října 2017 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového sálu 

Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad s názvem Svatý rváč. Hostem pořadu Poetického divadla 

bude Milena Štráfeldová, která představí svůj stejnojmenný historický román o Jeronýmu 

Pražském.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 10. 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, mobil (SMS): 721 281 635, e-mail: asonklub@plzen.eu, 

http://www.knihovna.plzen.eu 

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

mailto:asonklub@plzen.eu
http://www.knihovna.plzen.eu/

