
 1 

Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 

Ročník XXVII, 2018, letos Listy č. 10 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 248) z 27. 9. 2018. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 10/2018 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Mezi ,říctʻ a ,udělatʻ leží moře.“ 
 

(Italské přísloví) 
 

„I když si sedneš na dno moře, rybou se nestaneš.“ 
 

(Africké přísloví) 
 

„Malé ryby – taky ryby.“ 
 

(České přísloví) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
 

… Plzeňské literární úlovky… 

      

     Ve středu 12. září 2018 byly v Malém sále Měšťanské besedy slavnostně uděleny Umělecké 

ceny města Plzně za rok 2017. Cenu za významnou kulturní událost roku tam obdrželi Vladimír 

Kožíšek a Martina Kožíšek Ouřadová. Jejich projektem byla krásně graficky provedená kniha 

Šumava Františka Malocha. Po sto letech osobitá rekonstrukce putování plzeňského botanika 

a pedagoga Františka Malocha (1862–1940) k pramenům Otavy v létě 1916, knižně publikovaného 

v roce 1934 pod názvem Ke kolébce zlatonosné Otavy.  

 

     V šestém ročníku literární soutěže Cena Miloslava Švandrlíka o nejlepší humoristickou knihu 

českého autora, vydanou v kalendářním roce 2017, získala Daniela Kovářová spolu s Radimem 

Uzlem 3. místo za knihu Jak se žije padesátkám aneb Čarodějnice neupalovat (Mladá fronta). 

     V desátém ročníku Mobelovy ceny dostala „Mobelovo uznání“ sbírka Josefa Hrubého Ano ne 

a „Mobelovu poklonu“ sbírka plzeňského rodáka Petra Šváchy Ještě jednou. Ještě můžeme 

usilovat o „Mobelovo uznání speciál“ či „Mobelovu pochvalu“…  
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     Už teď jsme ale světoví. Ve dnech 21. – 22. září se totiž v DEPO2015 konal 1. mezinárodní 

knižní veletrh a literární festival Svět knihy Plzeň 2018. Pořadatelé lákali Plzeňany opravdu 

intenzivní propagací – plakáty, letáčky, tlustými novinami s doprovodným programem v příloze 

Plzeňského deníku, v knihovnách, knihkupectvích a na veřejných místech. Ve volném výběru 

provozů Knihovny města Plzně bylo možné v předchozím týdnu objevit tzv. Skryté vstupenky, 

anebo získat volnou vstupenku za účast v anketě na Facebooku. Pořadatelé vyjmenovali deset 

důvodů, proč bychom měli Svět knihy navštívit. To ale ani nemuseli. Všichni jsme se tam potkali. 

Zúčastnila se nejméně polovina Střediska západočeských spisovatelů  v čele s předsedkyní Peggy 

Kýrovou. Někteří měli službu u stánku s knihami, jiní vystupovali v programu – v pátek se 

společně představili básníci, v sobotu navečer prozaici. Ivo Fencl si odtud odnesl šest postřehů 

(http://literarky.cz/blogy/ivo-fencl/27040-6x-mezinarodni-festival-svt-knihy-okem-stediska-

zapadoeskych-spisovatel) a Vhrsti sedm užitečných rad (http://www.vhrsti.cz/sedm-uzitecnych-

rad-ktere-jsem-dostal-na-kniznim-veletrhu/). Marek Velebný zaplnil Rajče z každého 

festivalového dne spoustou fotografií (https://velebny.rajce.idnes.cz/Veletrhknihy.DEPO.21.9.18/,  

https://velebny.rajce.idnes.cz/Svetknihy.DEPO.22.9.18/).  

 
 

 
     Básník Vít Procházka z Horažďovic na nás ani letos nezapomněl, osmělil se a do říjnových Listů 

přidal list s básní a vysvětlením: … neboť na 5. říjen by připadly narozeniny pana prezidenta 

Václava Havla. Má báseň přitom s bohemizovanými haiku motivy odkaz pana prezidenta 

„promeditovává“. Tváří v tvář dnešku... (Horažďovice, 16. 9. 2018) 

 

HAVEL JAKO HAIKU  
 

Za Prahou na vsi  

srazili ořech flóře  

faráři asi  

 

Do Krkonoš vlk  

přibelhal za smečkou zdráv  

zčerstva dárce práv  

 

Úsvitem prší  

slunce na polední spát  

šlo jak tolikrát  

 

U Nepomuka  

kamion obrácený  

Klášter sám celý  

 

A v sličné stáji  

stéla slaví – Václav ne  

lev – obelhá-li 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* VELKÝ KNIŽNÍ BAZAR „ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM“. Ve dnech 1. – 31. října 2018 

Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny Skvrňany (Macháčkova 28) na XIV. ročník 

populární akce Čtenáři čtenářům. Je Vám líto vyhodit knihy, které už nepotřebujete a nechcete? 

Můžete je zanechat ve vstupní hale skvrňanské knihovny a zadarmo si z nabídky odnést, co se vám 

bude líbit. Knižní bazar bude otevřen 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 

https://okskvrnany.webnode.cz/news/ctenari-ctenarum/. 

 

* V úterý 2. října 2018 v 10:00 a 17:00 hodin Vás Univerzitní knihovna Západočeské univerzity 

v Plzni v rámci Týdne knihoven zve do Knihovny Bory (Univerzitní 20, kampus ZČU Bory) 

na komentované prohlídky pro veřejnost. Prohlídky (cca 60 minut) jsou zaměřené na architekturu, 

zázemí a představení fondu a služeb. Případné bližší informace a rezervace míst na tel.: 377 637 707. 

http://literarky.cz/blogy/ivo-fencl/27040-6x-mezinarodni-festival-svt-knihy-okem-stediska-zapadoeskych-spisovatel
http://literarky.cz/blogy/ivo-fencl/27040-6x-mezinarodni-festival-svt-knihy-okem-stediska-zapadoeskych-spisovatel
http://www.vhrsti.cz/sedm-uzitecnych-rad-ktere-jsem-dostal-na-kniznim-veletrhu/
http://www.vhrsti.cz/sedm-uzitecnych-rad-ktere-jsem-dostal-na-kniznim-veletrhu/
https://velebny.rajce.idnes.cz/Veletrhknihy.DEPO.21.9.18/
https://velebny.rajce.idnes.cz/Svetknihy.DEPO.22.9.18/
https://okskvrnany.webnode.cz/news/ctenari-ctenarum/
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* V úterý 2. října 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na vzpomínkový večer s prezentací publikace Svět na prknech Polanovy síně. 

Uvádí Antonín Kaška, účinkují Ilona a Josef Gruberovi, Jan Pouska, Vladimír Babnič, Petr 

Vrobel, členové výboru Kruhu přátel knižní kultury a další. Vstup volný. 

 

* Ve středu 3. října 2018 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 

pro děti a mládež (B. Smetany 13) na další Čtení pro nejmenší. Vstup volný.  

 

* Ve středu 3. října 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Šumavské příběhy v knihách Martina Sichingera. Beseda s autorem. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 4. října 2018 ve 14:00 hodin Vás Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni 

v rámci Týdne knihoven zve do Pedagogické knihovny (Klatovská 51, budova ZČU) na komentovanou 

prohlídku pro veřejnost. Případné bližší informace a rezervace míst na tel.: 377 637 707. 

 

* Ve čtvrtek 4. října 2018 ve 14:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Galerie Evropského domu (Plzeň, nám. Republiky 12) na autorské čtení: Hans-Henning Paetzke.  

 

* Ve čtvrtek 4. října 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.  

 

* Ve čtvrtek 4. října 2018 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do čítárny dětského 

oddělení Ústřední knihovny pro děti a mládež (B. Smetany 13) na další Knihofon aneb Co nás 

baví číst – čtení s dětmi a pro děti do mikrofonu. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 4. října 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na čtvrtý díl cyklu Československé historické osmičky – Rok 1968.  Přednáší Lukáš 

Novotný, vzpomíná paní Taťána Kořenková.  

 

* Ve čtvrtek 4. října 2018 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Německé knihovny (Plzeň, nám. Republiky 12) na povídání o knize s Kateřinou Kovačkovou: 

Böhmisches, Allzuböhmisches.   

 

* Ve čtvrtek 4. října 2018 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad Dobře utajený Miroslav Horníček. Půlstoletí nahrávek 

Miroslava Horníčka. Komentuje Přemysl Rut. 

 

* V pátek 5. října 2018 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Bory (Klatovská 109) na další Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 

 

* V pátek 5. října 2018 v 10:00 hodin Vás Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni 

v rámci Týdne knihoven zve do Filozofické a právnické knihovny (Sady Pětatřicátníků 16) 

na komentovanou prohlídku pro veřejnost. Případné bližší informace a rezervace míst na tel.: 

377 637 707. 

 

* V pondělí 8. října 2018 v 16:30 hodin jste zváni do prostor Alliance française (Plzeň, 

nám. Republiky 12) na L´heure du Conte. Hry, písničky, pohádky a příběhy pro nejmenší 

ve francouzštině a češtině.  
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* V úterý 9. října 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové (17). Tentokrát Záhady obyčejného života. 

Připravil a uvádí Ivo Fencl. Vstup volný.    

 

* V úterý 9. října 2018 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Skvrňany (Macháčkova 28) na Koncert mezi knihami. K poslechu a opatrnému tanci hraje Inženýr 

Vladimír – jednočlenné veřejné prospěšné sdružení pro šíření nepopulární hudby. Písně prý tak 

tklivé, že by snad mohly být i veselé (a naopak). Akustický rock, písničkářský rock, folkrock…? 

Vstupné 50,- Kč. 

 

* Ve čtvrtek 11. října 2018 „lehce po osmé hodině“ jste zváni do Čajovny u Pekla (Plzeň, sady 

Pětatřicátníků 29, https://www.cajovnaupekla.cz) na pohodový hudebně-poetický večírek. Čaj, blues, 

swing, skoropoezie, vodní dýmka. Účinkují: Daniel Mikeš a Radka Prokopová, hudební doprovod 

Plzeňské bluesové trio Jana Máchy. Vstupné dobrovolné. - Nastal čas podzimu / blázni se těší 

na zimu / Mikeš ale blázen není / a plánuje své skoročtení / přijďte na dobrý čaj, na vodnici / 

zapálíme si i vonnou svíci / zazní blues, swing možná jazz / skoropoesie s humorem i bez / těší se 

na vás Radka Prokopová, Honza Mácha a jeho trio / a hlavně se těší MIKEŠ - skorobásník 

a skoropoeta  / co pak zanedlouho letí do světa… 

 

* V pátek 12. října 2018 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na literárně-dramatický pořad k 100. výročí vzniku republiky 

s názvem Pocta TGM a první republice. Účinkuje Poetické divadlo, hudba Duo Musette.  

 

* V pondělí 15. října 2018 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do M-klubu Obvodní 

knihovny Skvrňany (Macháčkova 28) na Kniháček: Klub pro rodiče s malými dětmi. Pohádky pro 

nejmenší, vyprávění a hry v knihovně, hravé čtení s využitím loutkového divadla Marionetino. 

Vstup volný.  

 

* V pondělí 15. října 2018 v 15:00 hodin Vás Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem zve 

do svých prostor (Plzeň, Kaznějovská 51) na Literární povznesení: Zajímavosti i záludnosti češtiny, 

např. očima odborníků z Ústavu pro jazyk český. Uvádí PhDr. Věra Dvořáková.  

 

* V úterý 16. října 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (50), tentokrát s Přemyslem Čechem 

(Česká televize). Vstup volný.  

 

* Ve středu 17. října v 15:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve do Sálu 

beletrie své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na Biblioterapii pro veřejnost. 
 

* Ve středu 17. října 2018 od 9:00 do 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy 

síně (B. Smetany 13) na IV. ročník Festivalu regionálních nakladatelů / Plzeňského knižního trhu. 

Knihy zde vystavují a prodávají: Art Krist, Avik, Cykloknihy, DESOP, Granát, Grafia, Knihovna 

kardinála Berana, Knihovna města Plzně, Táňa Kořenková, Kozmar, Maják Plzně, Muzeum 

jižního Plzeňska, Petr Mikota, Kamil Pešťák, Pro Libris, Starý most, Ivo Stehlík, Studijní 

a vědecká knihovna Plzeňského kraje, ZR & R, Západočeská galerie v Plzni, Západočeská 

univerzita a Západočeské muzeum. 

Doprovodný program v čítárně Ústřední knihovny pro dospělé (přízemí): 

 

10:00 - Zaniklé venkovské školy Plzeňského kraje.  

Unikátní publikaci představí Miloslav Michalec, Odbor regionálního rozvoje PK.  

11:00 - Biblioterapie – co to je a jak na to.  

Téma přiblíží Martina Košanová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. 

https://www.cajovnaupekla.cz/


 5 

13:00 - Kamil Pešťák & friends – písničky a čtení z románové trilogie.  

Vystoupí Kamil Pešťák a Daniel Dendy Hála, číst bude Karla Vovsová. 

14:00 - Šumava domovem.  

Vznik stejnojmenné publikace přiblíží autor a nakladatel Ivo Stehlík. 

15:00 - Papírové dobrodružství.  

Svou nakladatelskou produkci uvede Petr Mikota. 

16:00 - Publicista a nakladatel.  

Zdeněk Roučka pohovoří o své tvorbě i nakladatelské činnosti. 

17:00 - 25 let činnosti Záchranné stanice zvířat.  

Vzpomíná Karel Makoň, Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva. 

 

* Ve čtvrtek 18. října 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.  

 

* Ve čtvrtek 18. října 2018 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Německé knihovny (Plzeň, nám. Republiky 12) na přednášku Kateřiny Kovačkové Česká dívka 

v německé literatuře.   

 

* V pátek 19. října 2018 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na večer s názvem Já jsem Čapek, slečno. Literárně-dramatický 

pořad o životě a díle Karla Čapka a jeho vztahu s Olgou Scheinpflugovou. Účinkuje Poetické 

divadlo. 

 

* V úterý 23. října 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Hovory o H. Sedmý díl cyklu besed o knížkách Miroslava Horníčka, 

tentokrát na téma Povídky a chvalozpěvy. Nejen o knihách Julius a Albert a Pětatřicet skvělých 

průvanů diskutují právnička a spisovatelka Daniela Kovářová a Ivo Fencl, moderátorkou večera je 

Markéta Čekanová. Součástí celoroční divácká anketa o nejoblíbenější Horníčkovu knihu. Vstup 

volný. 

 

* Ve středu 24. října v 15:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve do Sálu 

beletrie své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na Biblioterapii pro veřejnost. 
 

* Ve středu 24. října 2018 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Osudy soch a básní. Setkání s básnířkou Hanou 

Gerzanicovou a dcerou akademické sochařky Marie Uchytilové Sylvií Klánovou. Představení nové 

publikace Hany Gerzanicové Děkuji s obrázky malířů Němejcova Atelieru „K“, vyprávění o pomníku 

dětským obětem války v Lidicích či o bustě kardinála Berana.  

 

* Ve čtvrtek 25. října 2018 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do čítárny Ústřední 

knihovny pro dospělé (B. Smetany 13) na besedu s pamětníky Srdcové osmičky v našich 

vzpomínkách: 1918/1938. Vstup volný.  

 

* Ve čtvrtek 25. října 2018 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Německé knihovny (Plzeň, nám. Republiky 12) na přednášku Kateřiny Kovačkové Česká 

kuchyně v německé literatuře.   

 

* V pondělí 29. října 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) Na skok do první republiky. O literatuře, divadle, filmu, módě, hudbě i politice… 

a také s tancem. Účinkují Markéta Čekanová a Dušan Rada. Vstup volný.   
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* V úterý 30. října 2018 v 19:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, z. s., 

za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad Aristokrat humoru.  

Zvuková a obrazová vzpomínka na Miroslava Horníčka k jeho nedožitým 100. narozeninám 

v ukázkách z předscén Osvobozeného divadla s Janem Werichem a autorském čtení povídek 

Dobře utajené housle a Chvála pohybu snímaných z dlouhohrajících gramofonových desek 

špičkovým přístrojem v programovém cyklu Perličky z vinylu. Připravili Eva a Jan Kosovi. – 

Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Magazín Klubu Vltava, Týdeník 

Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj.  

 

* Ve středu 31. října v 15:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve do Sálu 

beletrie své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na Biblioterapii pro veřejnost. 
 

* Ve středu 31. října 2018 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na křest básnické sbírky Vlasty Špinkové Na konci ptačích 

příběhů. Uvádí Jiří Hlobil, klavírní doprovod Pavlína Černá. 

 

* Ve dnech 1. – 11. listopadu 2018 Vás básnířka Alena Vávrová srdečně zve na další ročník 

festivalu Literární Františkovy Lázně, tentokrát s podtitulem Záchranná vesta humoru. Podrobný 

program na www.literarnifrantiskovylazne.cz. (A také samozřejmě v listopadových Listech Ason-

klubu…)       

    

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* ZLATÁ ZEBRA 2018. Sci-fi & Fantasy klub Zebra vyhlašuje XIX. ročník literární soutěže 

Zlatá zebra, letos na téma „Ráj vypadal jinak.“ Lze zaslat původní, v oficiálním tisku dosud 

nepublikované povídky žánru sci-fi o max. rozsahu 50 normostran (toleruje se publikování 

ve fanzinech). V textu musí být alespoň jednou použito slovo „zebra“ v jakémkoli významu. Šanci 

na ocenění může zvýšit ilustrace, nejlépe pérovka (takzvaný povolený lobbing). SFK Zebra si 

vyhrazuje právo na zveřejnění příspěvků – nesouhlasíte-li s publikací, upozorněte na to pořadatele. 

Uzávěrka je 31. října 2018. Adresa: zlata.zebra@arbez.cz, případně SFK Zebra, Pavel Štarha, 

Stružinec 16, 582 63 Ždírec n. D., www.zz.arbez.cz. Hodnocení bude provedeno anonymně. 

Výsledky včetně předání cen přítomným autorům budou slavnostně vyhlášeny v průběhu 

Fénixconu v Brně. Vítěz obdrží pamětní plastiku Zlaté zebry ´18, sborník zdarma a několik knih. 

Autoři umístění na 2. a 3. příčce dostanou věcné ceny a sborník zdarma. Každý z dalších účastníků 

soutěže má nárok na jeden sborník za poloviční cenu. Ve sborníku budou otištěny minimálně první 

tři povídky, následující pak do celkového rozsahu 50 stran. 

 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  
Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
* IVO FENCL: Literární klub ve Frišově vile a pražský Večer depresí: 

     Hanka Nováková loni založila pod patronátem Vráti Ebra „Literární klub“ a do Frišovy vily 

zve besedníky: Hanu Gerzanicovou, Iva Fencla a Pavla Vespalce (předsedu Společnosti bratří 

Čapků), Václava Grubera... Vystoupení jsou symbolicky honorována, ale jistěže i třeba knížkami. 

Vkladními, pravda, ne. 

     Hana hosty fotí, jen pokud souhlasí, a pořady pečlivě připravuje s pomocí Studijní a vědecké 

knihovny. Zažil jsem to 30. 8. a den poté i Večer přiměřených depresí v Praze. Auto mě však 

http://www.literarnifrantiskovylazne.cz/
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dovezlo jen do metropole a zpátky jsem musel z Florence. Kamarád Jiří Franz zná chvála bohu 

prima autobus cílící do Ženevy, i vyjeli jsme; ale již po hodině (za 100 Kč) jsme přece jen radši 

vystoupili na „autobusák“ v Plzni. Znalý filmař Franz, já a můj přítel Jirka Trefanec. Oni oba 

navštívili den předtím i Frišovu vilu a vyzývám k našemu následování. 

     V Praze jsem četl ze svého článku o Plzni v Tvaru a z knihy Občan Starého Plzence, jejíž 

sekvence najdete i na webu Romány zdarma. Ve Frišově vile jsem (chabě) přednesl báseň 

Osazenstvo jedné nádražní čekárny z knihy Poezie mezi staničníky (nakladatelství Epika 2018) 

a chystal jsem se na verše Bohumila Ždichynce knihu uzavírající; ale čas pro posezení v Literárním 

klubu i na Večery depresí je omezen. Ono je to asi lepší. (Starý Plzenec, 12. 9. 2018) 

 
- I. F. (*1964) píše básně, prózu i publicistiku, žije ve Starém Plzenci. 

 

 

* MAREK VELEBNÝ: Jak jsem hlídal vola Bolka, o kozách nemluvě: 

     Den se se dnem sešel a pracovní povinnosti mne zavály do příprav na „velkolepé“ představení 

Prodané nevěsty na náměstí Republiky v Plzni. Tak to aspoň hlásaly billboardy s partnery projektu, 

kterým za velkolepé představení děkujeme. Hlídání akce nakonec nebylo až tak nezáživné. Když jsem 

byl u vchodu, koukal jsem po kolemjdoucích, pozoroval zásah pohotovostních vozidel plynařů nebo 

sledoval horolezce a brigádníky při montáži scény, světel a všeho kolem.  

     Na chvíli jsem se zastavil s kolemjdoucím kamarádem a společně jsme sledovali dívku na druhé 

straně ulice u banky, která tam popocházela a zírala do mobilu. Domlouvali jsme se, kdo z nás 

za slečnou vyrazí a nabídne jí doprovod. Chtěl jsem být první. Připravil jsem si vizitku a chystal se 

vykročit vstříc osudu. Bohužel těsně předtím, než jsem začal přecházet ulici, ke slečně přišel přítel. 

Tak jsem jen utrousil směrem ke kamarádovi: „A máme po ptákách“. Kamarád opáčil: „Snad 

ona, ne?“ Tak i tak. Slečna totiž odcházela v objetí černocha. „Tak s tím se tedy nemůžeme rovnat. 

Ledaže bychom se oba dva počítali za jednoho.“  

     O příhody více či méně veselé nebyla dále nouze. Obyvatelům a návštěvníkům Plzně jsme 

například omezili možnost sáhnout si na oblíbeného andělíčka. Jedna slečna, co šla zrovna 

na maturitu, se dožadovala s pláčem vstupu. Starší kolega byl neoblomný a vyhodil ji. Ona se 

s brekem vrátila, a tak jsme ji nakonec s doprovodem na okamžik pustili. Další den po ránu se nám 

zase mezi kompars a účinkující z dětských tanečních souborů omylem přimíchala skupina školáků, 

kteří si dali obvyklý sraz u „andělíčka“.   

     Člověk ale nehlídal jen lidi bez práva vstoupit do prostoru, kde se připravovala scéna 

na „Prodanku“, pozoroval jsem i koně, kteří zde měli vystupovat. Před zkouškou a generálkou 

jsem také dostal za úkol krátce pohlídat vola Bolka a ve vedlejší ohradě i dvě kozy. Jedna měla 

ve výběhu dokonce lavičku, kdyby se unavila. Respektive ohrada byla kolem té lavičky. Kozu jsem 

si i obligátně pohladil, když vykukovala z ohrady. Ještě předtím jsme s kolegou byli trochu 

vyvedeni z míry, když dorazil pán na motorce a skrze helmu vysvětloval, že on je tu s tím volem 

a ještě máme čekat jeho drobnější ženu v modrých šatech s kozami.  

     V pátek odpoledne již příprava akce vrcholila, lavice, ale i volná prostranství se začala 

zaplňovat. Po občerstvení u stánku jsem zamířil k záchodům, toitoikám. Navzdory proklamaci 

pořadatelů, že jich bude dost, jich bylo asi šest a myslím, ne všechny byly funkční, neboť jsme před 

některými stáli dlouhou frontu a nikdo z nich nevyšel a byly zavřené. Tak jsem využil pořadatelské 

pásky a odskočil si na toitoiku do zázemí k pořadatelům. V půl sedmé, tedy hodinu před začátkem 

opery, jsem se s kávou již skoro nemohl protlačit ke svému místu na lavičce. Příjemné bylo, 

že v uličce kousek přede mnou stála dvě děvčata. Bavila se o tom, zda tam vydrží stát celé ty tři 

hodiny. Navrhl jsem tedy té hezčí v kostkované košili, jestli se mi nechce posadit na klín. Opáčila, 

že by mne jistě brzy bolely nohy. Škoda. Ač nejsem moc velký fanda opery, byl jsem příjemně 

potěšen. Atmosféra venku, kozy a další zvířata. Mnoho árií nebo hudby jsem znal, ale celou operu 

jsem viděl asi až teď. (Plzeň, 12. 9. 2018) 
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* MAREK VELEBNÝ: Ještě před pátečním veletrhem knihy v DEPO2015  

byly i jinde v Plzni prezentovány knížky. V pondělí 17. září ve volném „výběhu“ Studijní a vědecké 

knihovny měl čtení Vašek Engler ze své nové sbírky Noc. Diváků přišlo skoro třicet a skoro si 

neměli kam sednout. A to i přes chybný termín na oficiálním plakátu SVK. Vašek překvapil 

a pozval jiné hudební hosty, kteří si s sebou do druhého patra knihovny přinesli i bubny a klávesy 

a stali se, jak už to na Vaškových akcích bývá, „miláčky publika“. Na začátku nechyběla ani 

obvyklá Vaškova zmínka o fotbalu. Své příznivce, fanynky a další zájemce nejen o novou básnickou 

sbírku Vašek rád uvítá ještě jednou, na sobotním veletrhu knihy, kam se jich vejde víc. 

Fotky: https://velebny.rajce.idnes.cz/Podvecer.VaclavaEnglera.SVKPK.17.9.2018/. 
 

     To o dva dny později, ve středu 19. září, měl v sále plzeňské Alfy besedu s autogramiádou Jiří 

Kajínek. Na něho přišlo kolem dvou stovek lidí. Když prý musel ve vězení mlčet, tak teď rád 

povídá. Vyprávěl a odpovídal na dotazy více než dvě hodiny. Také on poznamenal, že se lidé jistě 

těší na fotbal. Ale těch, co odešli a nechali si podepsat knihu před koncem, bylo jen pár. Více mne 

zaujala druhá půlka besedy. V první se dotazy točily kolem aktérů vyšetřování,  odsouzení a bylo 

hůř slyšet. Druhá část byla uvolněnější, zaznělo i pár vtipů, humorných příhod. Informací bylo 

tolik, nedělal jsem si poznámky, tak nevím, co bych měl vypíchnout. Mluvilo se i o filmu Kajínek, 

o novinářích, soudcích, policistech apod. Jiří Kajínek líčil svůj pobyt ve vězení, prý toho tolik ani 

nepřečetl jako dřív, myslel knihy. Četl tam noviny a množství dopisů, co mu chodilo, a odpovídal 

na ně. Také prý cvičil a udržoval se v kondici. To, že měl silnou vůli a byl vytrénovaný, 

ho posilovalo. Po besedě se přemístil ke stolku s knihami, podepisoval a fotil se se čtenáři 

a návštěvníky. Pro velké množství lidí kolem něho se mi nepovedla žádná dobrá fotka. 

 (Plzeň, 20. 9. 2018) 
 

- 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). Byl zaměstnán např. u firmy HLS. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 10. 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 
 

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

https://velebny.rajce.idnes.cz/Podvecer.VaclavaEnglera.SVKPK.17.9.2018/
http://www.knihovna.plzen.eu/

