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MILÝ PŘÍTELI...

„Abys zůstal tam, kde jsi nyní,
musíš běžet nejrychleji, co můžeš...
A pokud se chceš dostat na jiné místo,
měl bys běžet nejméně dvakrát tak rychle.“
(Lewis Carrol)

*
BYLO NEBYLO
…Během tohoto července a srpna se mnozí vůbec nepohnuli z místa, přesto se ale pořádně zapotili.
Nejen při čtení titulů jako například Vedro na paletě, Léto, Rozmarné léto, Zamilované léto, Krvavé
léto, Tradiční české léto, Dlouhé léto…
Členové Střediska západočeských spisovatelů dvakrát přátelsky poseděli ve stínu kavárny hotelu
Continental a Daniela Kovářová v úterý 10. července pokřtila na dvorečku Západočeské galerie
v Plzni „dovolenkovou“ knížku Podivné povídky.
Přátelé knihovny a literatury se potom 11. července vydali na svůj tradiční, letos už dvacátý
literární výlet…

Od STANISLAVA BUKOVSKÉHO: Tóny a povzdechy habsburské monarchie:
(Podle některých šťouralů prý povzdechy monarchie skončily až v r. 1937!?)
Tak jsme se zas zúčastnili zájezdu za poznáním s Knihovnou. Dopadlo to jako vždycky.
To znamená dobře. Cesta uběhla v naprosté pohodě, počasí nebylo nudně jednotvárné. Bílá
oblaka a černá mračna vytvářela po celou cestu neustále se měnící fantastické obrazce hodné
nějakého Mistra romantismu. I duha byla.
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Nejdříve jsme navštívili Nelahozeves. Cestou jsme řešili problém, jak rozdělit naše tři největší
hudební skladatele do dvou skupin. Jeden dnes již nežijící muzikolog dával do první, pouze
jednočlenné skupiny, Bedřicha Smetanu a do té druhé Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Jiní zas
řadí do jedné skupiny Smetanu a Dvořáka a do druhé zbývajícího Janáčka. Přiklonili jsme se spíš
k této druhé variantě.
Pak přišel na řadu Terezín. Pevnost tam mají pěknou a pevnou, ale s restauračními zařízeními
jsou tam na štíru. Alespoň že pivo tam mají dobré. Nakonec jídlo není pro nás, přátele Knihovny,
naší hlavní potřebou, poněvadž před nakrmením těla dáváme přednost nasycení ducha.
Zlatým hřebem zájezdu byla návštěva míst spojených s Ulrikou von Levetzow – Třebívlic
a Mostu. Dozvěděli jsme se, že nabídku k sňatku od nestárnoucího velikána zahrála Ulrika do autu
prostřednictvím koflíku s břečťanem. Pak už jen stárla a stárla, až docela zestárla. Krásu si však
až do pozdního věku podržela. Zřejmě ji kvůli tomu koflíku s břečťanem tížilo svědomí, a tak se už
nikdy neprovdala a zasvětila zbytek svého dlouhého života konání dobrých skutků.
Zhrzenému nestárnoucímu básníku se na stará kolena z nitra vydraly tyto verše:
Já sebe sama ztratil jsem a hynu;
miláčkem bohů jsem byl dříve sic,
kteří mi dali skříňku Pandořinu,
v níž bylo dobra dost, však nástrah víc.
Jen políbit mi dali ústa její –
hned berou je, a tím mě zabíjejí.
Nakonec jsme navštívili Siřem, místo, kde se léčil a pro svou příští tvorbu inspiroval Franz
Kafka. Ozdravný pobyt mu zde znepříjemňovali kohouti, krávy a myši. Aby se zbavil aspoň myší,
pořídil si kocoura. Kocour mu pomohl od myší, ale kdo ho zbaví kocoura, vyvstala po úspěšné
deratizaci otázka. Z rozmrzelosti zrušil se svou nastávající zasnoubení. Zkrátka Žid patří do
kavárny a ne na venkov.
Ozdravný pobyt v Siřemi Kafkovi přesto prospěl a dokonce zde přibral trochu na váze. Ale aby
se zcela uzdravil, potřeboval by, tenkrát dosud neobjevená, antibiotika. Kdo však ví, co by ho bylo
čekalo, kdyby se uzdravil. Asi to, co potkalo jeho sestry.
A tak jsme si z toho vzali poučení, že co Bůh činí, dobře činí, a že člověk nikdy neví, co je pro
něj dobré a co špatné. Každopádně dobrý nade vši pochybnost byl tento zájezd.
Stanislav Bukovský (Plzeň, 12. 11. 2018)
- S. B. (*1944) je výtvarník, kurátor výstav aj., žije v Plzni.

*
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY
* V úterý 4. září 2018 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového sálu
Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na křest knihy Radka Popelky Vochov – Procházka staletími.
Publikace vyšla k příležitosti oslav 700 let od první písemné zmínky o obci Vochov. Uvádějí starosta
obce Bohuslav Ebermann a Jiří Hlobil.
* Ve čtvrtek 6. září 2018 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do čítárny Ústřední
knihovny pro dospělé (B. Smetany 13) na program Copa čtete, Plzeňácí? Povídání nejen
o knížkách. Vstup volný.
* V pátek 7. září 2018 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny Bory
(Klatovská 109) na další Čtení pro nejmenší. Vstup volný.
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* V úterý 11. září 2018 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovny Plzeňského kraje (Plzeň,
Smetanovy sady 2) zve do svých prostor na vernisáž výstavy autorských koláží Miroslava
Horníčka ze soukromé sbírky pana Tomšů a zároveň na oficiální zahájení literárního festivalu
k 100. výročí narození Miroslava Horníčka.
* Ve středu 12. září 2018 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve na dvorek Výstavní
síně „13“ (Pražská 13) na Kouzlo českého humoru. Pořad plný anekdot a humoristických povídek.
Účinkuje Poetické divadlo a Lukáš Wilhelm (zpěv).
* Ve čtvrtek 13. září 2018 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve
do Vzdělávacího centra své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na další Literární čaj (číši
vína) o páté, tentokrát s Pavlem Koppem. Tématem společná kniha Chvilky s Itálií – 127
Koppových fotografií s originálními texty Miroslava Horníčka. Pořadem provází Zdeňka
Mlýnková.
* V pondělí 17. září 2018 v 18:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve
do Sálu beletrie své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na autorské čtení Václava Englera
z poslední sbírky Tma. Hudební doprovod Jazzindustry.
* Ve středu 19. září 2018 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve
do Vzdělávacího centra své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na uvedení nové knihy
Josefa Štogra Periferie středu. Výběr článků z Revue Trivium 2008-2018 (Knihovna Kardinála
Berana).
* Ve čtvrtek 20. září 2018 ve 13:00 hodin jste zváni do prostoru U Branky (Plzeň, Smetanovy
sady 2) na Maraton čtení z díla Miroslava Horníčka v podání studentů knihovnictví ze SOŠ prof.
Švejcara.
* Ve čtvrtek 20. září 2018 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do čítárny Ústřední
knihovny pro dospělé (B. Smetany 13) na další díl cyklu Copa čtete, Plzeňácí? Povídání nejen
o knížkách. Vstup volný.
* Ve dnech 21. – 22. září 2018 od 10:00 do 18:00 hodin jste zváni do areálu DEPO 2015 (Plzeň,
Presslova 14) na 1. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy
Plzeň. Regionální bratr pražského veletrhu má letos motto Literaturou ke vzdělání a zaměřuje se
na pořady a autory žánru non-fiction, na oblast výchovy a vzdělávání, ale i beletrie. Na veletrhu
se představí řada spisovatelů a osobností, např. Josef Formánek, Jiří Grygar, Galina Miklínová,
Tomáš Sedláček, čínský disident Liao I-wu, prý nejoblíbenější švédský spisovatel Jan Guillou
či izraelský básník a esejista Amir Or. V programu budou zastoupeni také členové Střediska
západočeských spisovatelů, přistaven bude i bibliobus Knihovny města Plzně. Plné vstupné 80,- Kč,
zlevněné 40,- Kč a 20,- Kč (pro školní skupiny).
* V úterý 25. září 2018 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně
(B. Smetany 13) na vernisáž malé výstavy Miroslav Horníček: Biblioskicář a jiné.
* V úterý 25. září 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně
(B. Smetany 13) na Hovory o H – divadlo. Šestý díl cyklu besed o knížkách Miroslava Horníčka,
tentokrát nad díly Poznámky o divadle a Dva muži v šachu. Účinkují Jaroslav Someš, Ilona a Josef
Gruberovi, moderátorkou večera je Markéta Čekanová. Součástí celoroční divácká anketa
o nejoblíbenější Horníčkovu knihu. Vstup volný.
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* Ve středu 26. září 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně
(B. Smetany 13) na pořad Regionální kuchyně Plzeňského kraje. Filmový dokument Vladimíra
Nového (ZČU). Vstup volný.
* Ve středu 26. září 2018 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve na dvorek Výstavní
síně „13“ (Pražská 13) na Poetický dvoreček, komponovaný pořad poezie a hudby za účasti pražských
a plzeňských básníků. Uvádějí Jaroslava Málková a Jiří Hlobil.
* Ve dnech 29. – 30. září 2018 od 14:00 do 20:00 hodin Vás společnost Grafia, s.r.o., zve na třetí
Víkend otevřených ateliérů v Plzni – putování po ateliérech výtvarných umělců. Otevřený bude též
L-klub Obvodní knihovny Lochotín KMP (Studentská 22), kde se představí 15 tvůrců, mezi nimi
též knihovnice KMP, členky Klubu tvořivých knihovníků. Vstup volný.

*
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY
* NAPIŠ POVÍDKU A BUĎ SLYŠET 2018. Společnost Audiotéka.cz vyhlásila I. ročník
beletristické soutěže Napiš povídku a buď slyšet. Soutěž je určena autorům nad 16 let věku.
Lze zaslat povídku libovolného žánru a stylu, o rozsahu 10 až 15 normostran. Úkolem je vymyslet
příběh, jehož hrdinové se jakýmkoliv způsobem a z jakýchkoliv důvodů pokoušejí získat více času
pro život. - (Povídku lze prý např. pojmout jako sci-fi a dotknout se tématu lidské touhy
po nesmrtelnosti, nahlédnout pod pokličku života vrcholových manažerů, lidí, kteří pro svůj úspěch
obětují soukromí a které až zásah osudu donutí hledat více času pro život. Může jít o horor,
válečné nebo rodinné drama, o touhu po přežití, o naději…) - Práce se zasílají v elektronické
podobě, autor uvede jméno a příjmení, korespondenční adresu a telefonní číslo. Uzávěrka je
28. září 2018. Adresa: soutez@audioteka.cz. Texty bude hodnotit odborná porota ve složení Ivana
Chřibková (spisovatelka), Tomáš Kaplan Fojtík (knižní blogger a správce facebookové skupiny
Literární s/n/obi) a vydavatelé audioknih. Nejlépe hodnocené dílo bude s exkluzivní grafickou
obálkou vydáno jako audiokniha v podání profesionálního vybraného českého audioknižního
interpreta. Autor sám se po dohodě může natáčení zúčastnit. Vítěz dostane navíc sedm kreditů na
poslech sedmi audioknih dle vlastního výběru. Více informací na https://audioteka.com/cz/promopage/literarni-soutez/literarni-soutez?_barCol nebo u koordinátora soutěže (tel.: +420 778 747 967,
e-mail: stanislav.cerny@audioteka.cz).



Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 9. 2018. Těšíme se na Vaše příspěvky!
***************************************************************************
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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