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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXVI, 2017, letos Listy č. 11 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 238) z 30. 10. 2017. Strany 4, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 11/2017 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Příroda se na podzim zbavuje všech 

připomínek uplynulého léta: listí, ovoce i trávy. 

Také člověk by to měl tak dělat  

a neschovávat staré papíry a listy,  

které mu zabraňují prožívat nové a čisté jaro.“ 
 

(Otto František Babler) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
…Možná proto, že jaro je teď v nedohlednu, se plzeňští čtenáři poezie, spisovatelé a přátelé v úterý 
3. října sešli „ve Třináctce“, aby vzpomínku na Josefa Hrubého uchovali v paměti a uschovali 
v srdci… 
     Paní Libuše Matysíková, jedna z  letošních účastnic Martinskej poetickej jesene, napsala redakci: 
„Velmi mě zaujalo čtení o zesnulém básníkovi Josefu Hrubém. Ještě se budu k tomu vracet. 
Doporučila jsem čtení v Plži o básníkovi a jeho vnímání, hodnocení, pojetí… kolegům, přítomným 
na křtu knihy. Kdo je to básník? Hodnotí se dílo, zařazení do struktur. Básník, který není v Obci 
spisovatelů, je regionální básník… Prostě říjnový Plž je hlubokým zamyšlením nad osobností 
básníka a nad dopadem a hodnocením jeho díla. Je krásné, že jste hodnotili člověka-básníka. Za to 
vám děkuji, Libuše Matysíková.  P. S. Netušila jsem, že pan T. Kůs je jeho vnukem.“ 
 

- [L. M. (*1948) píše básně a příběhy, vystupuje na regionálních kolech slam poetry v Brně, je autorkou několika 

vydaných knih, např. sbírky Kuplet o Brně (Indeart, 2015), je členkou literárního klubu Pegas Mělník a Střediska 

východočeských spisovatelů, pracovala jako učitelka mateřské školy, nyní žije ve Vrchoslavicích.] 

 

     Marek Velebný se podílel na vydání sborníku Literáti na trati, nejenom jako autor textů, 

ale i fotografií: „Ve středu 11. října probíhal na Hlavním nádraží v Praze od 10 hodin křest 
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sborníku. Myslel jsem, že to bude ve Fantově kavárně, tak jsem chvíli bloudil okolo. Zavolal jsem 

organizátorovi, který mne odkázal na první nástupiště. Okouněl jsem na nástupišti a pak jsem 

nakoukl do dveří s plakátkem. Byl jsem už poslední a nezbylo na mě místo k sezení. V přeplněném 

a přetopeném salonku jsem byl jeden z nejmladších. Autor projektu František Tylšar přečetl jména 

autorů. Přítomní povstali, ostatní nepřítomní autoři byli většinou omluveni. Ze SZS přijela ještě 

Peggy Kýrová. Ivo Fencl byl v práci. Alena Vávrová přečetla ukázky a vedle Václava France 

z Nové Paky byla také jedním z kmotrů sborníku. Po křtu pak následoval program s volnou 

zábavou a občerstvením. Stylem pražského šramlu nám k tomu hrálo Řehečské kvarteto. Popovídal 

jsem si se Zorkou Šimůnkovou, Alenou Vávrovou a Václavem Franzem. 

Foto na: http://velebny.rajce.idnes.cz/Literatinatrati.11.10.2017/. (Plzeň, 12. 10. 2017) 
 

     Pěkně to popsal! A ještě přidal odkaz na fotografie z další akce – Večera přiměřených depresí 

v Praze (http://velebny.rajce.idnes.cz/Vecerprimerenychdepresi.13.10.2017/).  
 

     Básník Vít Procházka z Horažďovic nás pozdravil „co nejsrdečněji za prahem podzimu“ a poslal 

báseň o lásce. Prý „schválně nyní, před svátkem Pravdy a Lásky. Však lásky podstatněji…“  (7. 10. 2017) 

 

4x o Lásce  
 

Láska  

Loudá se pod lampiony  

těkajících průvodů  

a neptá se po důvodu  
 

Láska  

zápalky strká do zvonků  

adres, kde Rozum je domovník  

beroucí činži z úlomků 

 

Láska  

na báru zakaluje živé známé  

a odteče se zavřením  

Láva, z níž útrata se nevyláme  
 

Láska  

v zátiší hromu ukrytá  

o holi vchází za krákanci doby  

Do květů, ač mrazem podrytá  

Hořící keř s nespálenými plody 

 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

 

* Ve středu 1. listopadu 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na křest Kalendáře plzeňského 2018 – Vladimír Novotný: Orlojík plzeňských 

vzpomínek. Uvádí Milan Šedivý, účinkují Vojtěch Němec, Miloslav Krist a David Brabec.   

 

* Ve dnech 3. - 12. listopadu 2017 jste zváni na jubilejní 20. ročník festivalu Literární 

Františkovy Lázně. Více o programu na http://www.literarnifrantiskovylazne.cz/.   

 

* V neděli 5. listopadu 2017 v 16:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do 

Přednáškového sálu „13“ (Pražská 13) na pořad z cyklu Poetická neděle v galerii: Láska je 

protijed. Věnováno básnické tvorbě Pavla Šruta, autora se smyslem pro humor i pro romantickou 

melancholii. Účinkuje Poetické divadlo. Hudební doprovod Diana Řeháčková a Vojtěch Frank.  

 

* Ve dnech 8. – 9. listopadu 2017 Vás Knihovna města Plzně zve do své ústřední budovy 

(B. Smetany 13) na 3. ročník akce Plzeňský knižní trh - Festivalu regionálních nakladatelů. Více 

na https://knihovna.plzen.eu/akce/aid_275/plzensky-knizni-trh.aspx.     

 

* Ve středu 8. listopadu 2017 v 15:30 hodin jste zváni do prostor Muzea knihtisku a knihy 

(Plzeň, Plovární 20) na křest publikace Milady Emmerové Případ Sestra smrt (NAVA, 2007).  

 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Literatinatrati.11.10.2017/
http://velebny.rajce.idnes.cz/Vecerprimerenychdepresi.13.10.2017/
http://www.literarnifrantiskovylazne.cz/
https://knihovna.plzen.eu/akce/aid_275/plzensky-knizni-trh.aspx
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* Ve středu 8. listopadu 2017 v 17:00 hodin jste zváni do Pavlovova pavilonu (Plzeň, Lidická 1) 

na přednášku Davida Růžičky Luděk Pik a Velká Plzeň aneb Pokrokový starosta i spisovatel.  
 

* Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do 

Přednáškového sálu „13“ (Pražská 13) na křest knihy Zdeňka Barborky Štamgastovo zešílení. 

Jako hosté vystoupí Robert Janda, Jaromír Typlt, Miloslav Čelakovský a Vladimír Gardavský. 
 

* V úterý 14. listopadu 2017 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně u příležitosti 130. výročí 

narození Bohumila Polana zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) na Dialogy o kritice. Diskuse 

o současné umělecké kritice s teatroložkou Vlastou Smolákovou, literárním teoretikem a kritikem Pavlem 

Janouškem a galeristou a výtvarným kritikem Marcelem Fišerem. Moderátorkou Alena Zemančíková. 
 

* V úterý 14. listopadu 2017 v 19:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do M-klubu Obvodní 

knihovny Skvrňany (Macháčkova 28) na představení Robinson Crusoe. Divadlo jednoho herce 

v podání Víta Marčíka. Vstupné 100,- Kč.  
 

* V úterý 14. listopadu 2017 v 19:00 hodin jste zváni do Domu hudby (Plzeň, Husova 30) na  pořad 

pražského divadla Viola Shakespearova sváteční pošta. Sonety W. Shakespeara v souvislostech. 

Recituje Hana Maciuchová, v roli básníka Miloš Horanský, slovem provází Martin Hilský. 
 

* Ve středu 15. listopadu 2017 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy 

síně (B. Smetany 13) na vernisáž malé výstavy Bohumil Polan, 130. výročí narození.  
 

* Ve středu 15. listopadu 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Procházku po Plzni literární. Virtuální zastavení s Davidem Růžičkou 

na plzeňských místech dotčených významnými literárními osobnostmi. Vstup volný. 
 

* Ve čtvrtek 16. listopadu 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 (24) – Chvála dne 

poezie. Připravil a uvádí Milan Čechura. Vstup volný. 
 

* V sobotu 18. listopadu 2017 v 15:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve na Ústřední hřbitov 

k pietnímu aktu u hrobu Bohumila Polana. Provází prof. Viktor Viktora.  
 

* V pondělí 20. listopadu 2017 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do 

Přednáškového sálu „13“ (Pražská 13) na křest knihy Daniely Kovářové Jak se žije padesátkám aneb 

Čarodějnice neupalovat. Jako hosté vystoupí Vlaďka Bauerová, Antonín Procházka a Jiří Hlobil. 
 

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

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (43), tentokrát s Ondřejem 

Konrádem, vnukem Bohumila Polana.  
 

* V úterý 21. listopadu 2017 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do Sálu beletrie své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na Literární čaj o páté, 

tentokrát na programu Ivo Fencl.  
 

* Ve středu 22. listopadu 2017 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do Vzdělávacího centra své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na autorské čtení 

a besedu o knize Opravme se. 
 

* Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v 15:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci Dnů poezie 

zve do Ústřední knihovny pro dospělé (B. Smetany 13) na pořad Kdysi spad třpyt. Setkání s poezií 

Josefa Hrubého. Účinkuje Anděla Pechová a studenti.    
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* Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v 10:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do Vzdělávacího centra své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na Konferenci 

Společnosti bratří Čapků.  
 

* V úterý 28. listopadu 2017 v 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na exkurzi pro veřejnost. 
 

* V pondělí 27. listopadu 2017 ve 20:00 hodin jste zváni do kulturního centra Papírna (Plzeň, 

Zahradní 2) na Autorské čtení 9.  
 

* Ve středu 29. listopadu 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 29. listopadu 2017 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do 

Přednáškového sálu „13“ (Pražská 13) na besedu nad knihou Mileny Štráfeldové Trestankyně – 

příběh Růženy Vackové. Uvádí Jiří Hlobil. 
 

* Ve středu 29. listopadu 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Hrady a zámky – Teplá II. Uvádějí Karel Drhovský a prof. Viktor 

Viktora. 
 

* Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do 

Přednáškového sálu „13“ (Pražská 13) na slavnostní představení nového vydání knihy Zdeňka Šmída 

Dudáci a vlčí hlavy. Ve spolupráci s Gymnáziem J. Š. Baara a Muzeem Chodska v Domažlicích. 
 

* Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v 17:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub 

Klatovy, z. s., zve do Městské knihovny Sušice (Klostermannova 1330) na Nadílku moudrých slov 

a přívětivých tónů. Komponovaný pořad s použitím autorského čtení a přednesu významných 

herců (Jiří Suchý, František Nepil, Jaroslav Seifert, Karel Čapek, Jiří Brdečka, Spirituál kvintet). 

Připravili Eva a Jan Kosovi.  
 

* Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v 17:30 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do Galerie Evropského domu (nám. Republiky 12) na pořad s názvem Než skončí nekonečno. 

Čtení básní a setkání s íránskou básnířkou žijící v Čechách Bitou Malakuti a íránistkou Zuzanou 

Kříhovou. 
 

* V pátek 1. prosince 2017 v 17:00 hodin jste zváni do budovy Západočeského muzea v Plzni 

(Kopeckého sady 2) na křest knihy publicisty a spisovatele Josefa Kejhy a historika Jiřího 

Janouškovce Toulky českým západem.  

 

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 11. 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/

