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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXVI, 2017, letos Listy č. 12 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 239) z 30. 11. 2017. Strany 4, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 12/2017 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Vánoce jsou časem, kdy si nejsilněji uvědomujeme, 

co nám schází a kdo není mezi námi.“ 
 

(John Irving) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     …Letošní rok byl velmi smutný. U svátečního stolu v Plzni zůstane letos prázdná židle nejenom 
po Josefu Hrubém. Někdy v druhé polovině října nám tiše odešla skromná a statečná prozaička 
Miloslava Ledvinová a teď, v neděli 26. listopadu, básník a textař Jaromír Komorous…    
 
     Jistě, máme i důvody k radosti… O výstavu Střediska západočeských spisovatelů v Plzni Klára 
Becková-Loosová, svědkyně jedné epochy projevilo zájem židovské muzeum v Rize a bude tam 
prý vystavena od poloviny května 2018. Básnířka Jiřina Fuchsová se stala držitelkou Čestné 
plakety hejtmana za odvážné občanské postoje, básník Jakub Fišer získal třetí místo 
v mezinárodní poetické soutěži na Ukrajině a jeho verše byly přeloženy do sborníku. Vladimír 

Novotný v Polanově síni pokřtil Kalendář plzeňský 2018 s podnázvem Orlojík plzeňských vzpomínek 
(http://velebny.rajce.net/Orlojikplzenskychvzpominek.1.11.2017) a nejen Daniela Kovářová při 
uvedení nové knihy Jak se žije padesátkám 20. listopadu „vyprodala“ sál…     
 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Galerie praskala ve švech, před začátkem jsem napočítal něco 
přes osmdesát lidí a ještě přicházeli další, kteří už museli stát na chodbě. Vzadu v šatně spadla tyč 
věšáku přetížením. Takže přítomných diváků mohlo být kolem stovky! Bylo to parádní a vtipné. 
Autoři: Daniela Kovářová a Radim Uzel. Kmotři knihy: Antonín Procházka a Vlaďka Bauerová. 
Fronta na podpis byla nekonečná a na poslední se už knihy ani nedostaly. (Plzeň, 20. 11. 2017) 
Foto: http://velebny.rajce.idnes.cz/Krestknihyjaksezijepadesatkam.Galerie13.20.11.2017.  
 
     V úterý 21. listopadu byl Ivo Fencl hostem pořadu „Čaj o páté“ ve Studijní a vědecké knihovně.  
Tedy vlastně to byl jeho pořad. Iva jsem slyšel mluvit a číst povídky už mnohokrát, mám moc rád 

http://velebny.rajce.net/Orlojikplzenskychvzpominek.1.11.2017
http://velebny.rajce.idnes.cz/Krestknihyjaksezijepadesatkam.Galerie13.20.11.2017/
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jeho styl a atmosféru čtení s vtipem a nadhledem. Měl jsem strach o diváckou účast, ale byl 
zbytečný. Diváků přišlo docela dost, například Gruberovi, Hucl, Jelínek, Pexidr, Drhovský a další. 
Ivo mluvil hodinu a půl, a kdyby se pak knihovna nezavírala, jistě by poutavě vyprávěl třeba přes 
noc. Bylo to o jeho literární tvorbě, o knihách. Všechno, co vydal, přinesl ukázat a nechal kolovat. 
Poprvé v životě ukázal veřejnosti také své ručně psané a ilustrované sešity, které psal v mládí 
a na vojně. I tyto unikátní exponáty své literární sbírky nechal mezi přítomnými kolovat a všichni 
si je se zájmem prohlédli. Neúnavně vyprávěl o svém životě a inspiracích při psaní jednotlivých 
knih. Mnohdy se svěřoval i s velmi osobními věcmi. Mluvil pravdu, anebo fabuloval? Vyprávěl, jak 
pracoval na vlakové poště, jaké měl zvláštní zážitky se spolupracovníky v čase mezi směnami apod. 
To nejde ani popsat. Udělal jsem sice několik krátkých video sekvencí, ale je to jen zlomek 
z báječné a vtipné besedy. (Plzeň, 26. 11. 2017) 
Foto: http://velebny.rajce.idnes.cz/cajopatesivofenclem.svkpk.21.11.2017.  
 
     Od VÁCLAVA GRUBERA: Doporučuji všem, kteří ještě nečetli Srdceryvnosti od Evy 
Válkové (Plzeň: Pro libris, 2017, edice Ulita), aby moc neváhali. Vyšlo to totiž jen v nákladu 200 
výtisků. Že Eva umí psát, vím už dávno, teď jsem pochopil, co znamená moderní termín „hustý“. 
Srdceryvnosti jsou velice koncentrovaný text. A taky něžný a taky jako břitva. Léčivý. Takhle nějak 
pracuje neurochirurg. Něco takového bych chtěl umět napsat. Václav Gruber (Stod, 19. 11. 2017) 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* V pátek 1. prosince 2017 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu Západočeského 
muzea v Plzni (Kopeckého sady 2) na křest knihy publicisty a spisovatele Josefa Kejhy a historika 
Jiřího Janouškovce Toulky českým západem aneb Z historie měst a obcí Plzeňského kraje.  
 

* V pátek 1. prosince 2017 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 
Masné krámy (Pražská 18) na literárně-hudební adventní pořad Dotek zázraku. Účinkuje Poetické 
divadlo, Ivana Bažantová-Jandová (cembalo) a Jan Irving (kytara). 
 

* V sobotu 2. prosince 2017 v 9:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 
Doubravka (Masarykova 75) na Den pro dětskou knihu. Předvánoční dopoledne s pohádkou 
a kreativními dílničkami. Vstup volný.   
 

* Ve středu 6. prosince 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na hudební monodrama Václav III. Účinkuje Michal Boška, uvádí divadelní 
společnost Kostým Příbram. Vstup volný. 
 

* Ve středu 6. prosince 2017 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 
zve do Vzdělávacího centra (Plzeň, Smetanovy sady 2) na přednášku BcA. Marie Svatoňové Vývoj 
knižní vazby.  
 

* Ve středu 6. prosince 2017 v 17:00 hodin Vás básník Jakub Fišer, nejmladší člen literárního 
odboru Umělecké besedy, zve do kavárny a galerie Café Kampus (Praha, Náprstkova 10) na své 
autorské čtení z dosavadních čtyř básnických sbírek. Večer má název Obžaloba lůzokracie. 
Slovem provází Václav Daněk. 
 

* Ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do čítárny Ústřední 
knihovny pro dospělé (B. Smetany 13) na čtení z knihy Kateřiny Jirkové Příběhy naboso.  
 

* Ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 19:00 hodin jste zváni do Kostelíku U Ježíška (Plzeň, U Ježíška 
2712/9) na křest nové sbírky poezie Václava Englera Modrý měsíc. Hudebními hosty pořadu 
Hynek Kočí a Petr Boháč.  

http://velebny.rajce.idnes.cz/cajopatesivofenclem.svkpk.21.11.2017/
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* Ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní 
síně Masné krámy (Pražská 18) na přednášku Česká literatura v období tzv. druhé republiky 
do února 1948. Připravil PaedDr. Jiří Staněk, CSc., z katedry českého jazyka a literatury FPE ZČU.  
 

* V neděli 10. prosince 2017 v 16:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do sklepa 
Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na literárně-hudební pořad Cestou přes most života, inspirovaný 
výstavou Tenkrát v Evropě. Účinkuje Poetické divadlo a Binder Dandet (kytara, zpěv).  
 

* V úterý 12. prosince 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (44), tentokrát s Václavem Větvičkou.  
 

* V úterý 12. prosince 2017 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Plzeň, 
Smetanovy sady 2) zve do 1. patra na výstavu ilustrací a křest publikace Lukáše Urbánka, Jakuba Kaše 
a Milady Rezkové Neboj, neboj! (Velkou knihu o strachu 5. 12. 2017 vydává Yinachi). 
 

* V úterý 12. prosince 2017 v 17:00 hodin jste zváni do Moving Station (Plzeň, nádraží Jižní předměstí, 
Most Ivana Magora Jirouse 1) na besedu s šéfredaktorem časopisu Respekt Erikem Taberym.     
 

* V úterý 12. prosince 2017 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu Obvodní 
knihovny Lochotín (Studentská 22) na přednášku Písemný projev a jeho význam v současnosti 
s lektorkou Ivanou Šmucrovou. Vstupné 30,- Kč.  
 

* Ve středu 13. prosince 2017 ve 20:00 hodin jste zváni do kulturního centra Papírna (Plzeň, 
Zahradní 2) na Slam poetry: Best of the Final. Ti nejlepší z letošního Finále Mistrovství ČR 
ve slam poetry. Poezie versus show, poezie naživo. Účinkují Jiří Juráň, Dave Naslamkejv, Honza 
Dibitanzl, Tukan, Anatol Svahilec, Dr. Filipitch. 
 

* Ve čtvrtek 14. prosince 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 (25) – Stoletý Arthur 
C. Clarke. Připravil a uvádí Ivo Fencl. Vstup volný. 
 

* V pondělí 18. prosince 2017 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na Vánoce plné vzpomínek. Vánoční večer Jiřího Hlobila a jeho hostů. Vstup volný. 
 

* V pondělí 18. prosince 2017 ve 20:00 hodin jste zváni do kulturního centra Papírna (Plzeň, 
Zahradní 2) na Autorské čtení 10. Veselé adventní čtení z jídelních lístků, přepravních podmínek 
či žákovských knížek. Účinkují G.Zs a Dr. Filipitch.  
 

* V úterý 19. prosince 2017 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu Obvodní 
knihovny Lochotín (Studentská 22) na vánoční podvečer Vítaného hosta Z Plzně až na konec světa 
s Václavem Chaloupkem a Pavlem Pavlem. Vstupné 30,- Kč. 
 

* V úterý 12. prosince 2017 ve 20:00 hodin jste zváni do Moving Station (Plzeň, nádraží Jižní 
předměstí, Most Ivana Magora Jirouse 1) na autorské čtení a křest knihy Víta Groesla Jít a nevidět.  
 

* Ve středu 20. prosince 2017 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední 
knihovny pro děti a mládež (B. Smetany 13) na Vánoční čtení pro nejmenší. Vstup volný. 
 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ CENA VLADIMÍRA VOKOLKA 2017. Statutární město Děčín a Městská 
knihovna Děčín vyhlašují XXI. ročník soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka. Cílem soutěže 
je objevovat nové básnické talenty a připomenout tak významného děčínského básníka a esejistu 
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Vladimíra Vokolka (*1913 - †1988). Soutěž je určena mladým autorům, kteří trvale žijí v ČR, 
a bude hodnocena ve věkových kategoriích: 15-18 let, 19-24 let, 25-35 let včetně. Lze zaslat 
poezii o max. rozsahu 10 textových stran, ve třech vyhotoveních. Soutěž je anonymní. Práce 
nepodepisujte. Na zvláštní list papíru uveďte jméno a příjmení autora, datum narození, adresu 
trvalého bydliště, školu či zaměstnání, číslo mobilu a e-mail. Připište souhlas se zařazením 
osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. Uzávěrka je 
17. prosince 2017 (rozhoduje razítko pošty). Adresa: Městská knihovna Děčín, ředitel 
Mgr. Ladislav Zoubek, K. Čapka 3, 406 55 Děčín I, tel./fax.: 412 530 728, 412 530 976, e-mail: 
reditel@dcknihovna.cz, http://www.dcknihovna.cz/literarni-cena-vladimira-vokolka-2017/. Obálku 
označte heslem „LCVV 2017“. Pětičlenná odborná porota bude hodnotit zejména tematickou 
a formální úroveň, styl textů a jejich myšlenkovou naléhavost. V každé kategorii budou uděleny 
3 ceny, případně čestná uznání, porota si též vyhrazuje právo ceny neudělit. Soutěžící, který 
v minulých ročnících již dvakrát za sebou získal ocenění, nebude opětovně zařazen mezi vítěze. 
Všichni účastníci budou na počátku roku 2018 pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků 
do děčínské knihovny, kde budou oceněné texty reprodukovány a rovněž k této příležitosti bude 
tradičně vydán tištěný sborník nejlepších prací.  

 
* UCHOVEJ MOU DUŠI 2017. Redaktoři e-magazínu Vanili.cz (Jan Vavřička, Michal Březina, 
Ivo Fencl a Kristina Haidingerová) vyhlásili pro své fanoušky literární soutěž na téma Uchovej 

mou duši. Lze zaslat sci-fi, fantasy nebo hororovou povídku v českém jazyce, o max. rozsahu 
40 000 znaků vč. mezer. Autor musí být fanouškem facebookové stránky Scifi svět Vanili.cz. 
Každý autor smí přihlásit pouze jedno dílo. Texty posílejte výhradně v elektronické podobě, 
bez ilustrací či jiných vnořených objektů a úprav, nejlépe jako přílohu dokument Word. Připojte 
jméno a příjmení, kontakty, věk, čestné prohlášení, že se jedná pouze o vaše autorské, dosud nikde 
nepublikované dílo, a dále souhlas s případným zveřejněním v e-knize a na portálu Vanili.cz. 
Uzávěrka je 30. prosince 2017. Adresa: galerie@vanili.cz. Porota bude anonymně hodnotit dobrý 
příběh, ale i ekvilibristiku. Čtyři nejlepší práce budou zařazeny do e-knihy, kterou vydá 
nakladatelství Martin Koláček: E-knihy jedou a bude volně ke stažení zdarma. Součástí budou 
fotografie a medailonky zařazených autorů. S absolutním vítězem bude realizován rozhovor 
do oblíbené rubriky Sci-fi Quest. Vybraní autoři budou kontaktováni e-mailem.  

 
* NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2017. Památník národního písemnictví spolu 
s Ministerstvem kultury ČR vyhlašuje 53. ročník tradiční soutěže Nejkrásnější české knihy roku. 
Lze zaslat knihy vydané v českých nakladatelstvích v roce 2016 a vytištěné v českých tiskárnách. 
Knihy se do soutěže přihlašují prostřednictvím elektronické přihlášky 
(http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/prihlaska) a přihlásit je může pouze nakladatel 
(s výjimkou studentských prací). Podmínkou přijetí je zaplacení zápisného 500,- Kč za každý 
přihlášený titul (převodem z účtu, v hotovosti nebo složenkou). V soutěži je hodnoceno grafické, 
ilustrační a polygrafické zpracování knih. Uzávěrka je 17. ledna 2018. Adresa: Památník 
národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1. Slavnostní vyhlášení výsledků 
se bude konat 19. dubna 2018 v letohrádku Hvězda. Více na 
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/o-nckr/. 

 
 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 22. 12. 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 
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