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

Ročník XXVII, 2018, letos Listy č. 12 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 250) z 3. 12. 2018. Strany 4, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 12/2018 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Moudré je milovat anděly a vycházet s čerty.“ 
 

(Miguel Ángel Asturias) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     …Známá a trochu nesourodá trojice čert, anděl a Mikuláš i v Plzni samozřejmě chodí 

5. prosince. U nás se ale tentokrát nadělovalo už o tři týdny dříve…  

 

     V obřadní síni plzeňské radnice byla v pátek 16. listopadu slavnostně udělena už osmnáctá 

Cena Bohumila Polana. Tentokrát bylo přihlášeno 13 knih od 13 autorů - jeden z autorů poslal 

dvě knihy, jedna kniha měla zase dva autory, aby se to vyrovnalo. Co do nakladatelů letos 

dominovaly spolek Pro libris, z jehož produkce soutěžily čtyři publikace, a nakladatelství NAVA 

se třemi přihlášenými tituly. Kvalita děl byla srovnatelná s předchozími ročníky. Knihy byly jako 

obvykle žánrově velmi různé, většina z nich pak velmi útlá, proto bylo pro porotu nesnadné seřadit 

je do jednoho žebříčku. Ze strany nominovaných se ale vesměs jednalo o díla poctivá a napsaná 

v nejlepší víře. Škoda, že se ani tentokrát nesešla opravdu všechna díla, která v předchozím 

kalendářním roce zdejším spisovatelům vyšla.  

     Odborná porota byla čtyřčlenná a pracovala ve složení: předseda Ivo Harák z katedry 

bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, zároveň 

také literární kritik a skvělý básník, a dále Martin Šíp, pedagog, překladatel a literární kritik, 

Jan Sojka, pedagog, prozaik a básník, a Helena Šlesingerová, ředitelka Knihovna města Plzně. 

Za pečlivou a včasnou organizaci soutěže pak patří velké poděkování Jitce Prokšové (hotový anděl!).  

     V oblasti prózy porota vážila sedm děl. Utkala se tu jména jako Ivo Fencl (Lektorka z galerie 

na rohu), Vladimír a Martina Kožíškovi (Šumava Františka Malocha), Peggy Kýrová (Stará 

dobrá Anglie aneb Poslední vandr), Karolina Tetzeli (Evangelium podle Mesiáše duchaplnosti), 
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Vlastislav Toman (Ohlížení), Jiří Ulrich (Flétnistka) a Eva Válková (Srdceryvnosti). V oblasti 

poezie se pak jednalo o šest děl, o jména Václav Engler (Modrý měsíc), Hana Gerzanicová 

(Pod smaragdovým křížem rytířů sv. Lazara), Milan Kohout (Vztek), Jan Jelínek (Vivisekce) 

a dvakrát Petr Švácha (Ještě jednou a Mimoběžky).  

     Hezky to vyšlo: 18. ročník v roce 18… Člověk v takovém věku je už formálně dospělý a plně 

zodpovědný za sebe a své činy. I literární počiny. Všechno moc prožívá, už neposlouchá a své 

okolí tak trochu zlobí. Upřímně: Cena Bohumila Polana je na tom podobně. Pro jednoho ta zkratka 

CBP rok co rok znamená Cizí-Bolavá-Protivná, pro druhého Cynická-Banální-Palčivá, pro třetího 

ale Cenná-Bezvadná-Poctivá a třeba pro čtvrtého Citlivá-Báječná-Pravdivá. Citlivá je ostatně skoro 

vždycky. Prostě ji prožíváme. Neexistuje totiž spisovatel, který by po ceně netoužil. A neexistuje 

spisovatel, který by neměl silný emocionální vztah k vlastnímu dílu a k prostředí, ve kterém 

a o kterém píše. Cena Bohumila Polana je samozřejmě cenou pro toho konkrétního autora. 

Zároveň je ale vždy cenou pro západočeskou literární tvorbu jako takovou. Je tady! A my ji 

společně slavíme!  

     Jak kdesi napsal Paul Zulehner: „Hluboko v každém z nás zůstává silná touha po kořenech. 

Ze všech stran nás však ohrožuje bezdomoví, odcizení od druhých a od nás samých... Potřebujeme 

střechu nad hlavou, ale také nad duší.“ A střechu nad duší nám i díky Ceně Bohumila Polana 

pomáhá postavit právě regionální literatura. Plná lokálních příběhů a cest, po kterých bezpečně 

trefíme domů…  

     K ocenění blahopřejeme Janu Jelínkovi (Cena Bohumila Polana) a Karolině Tetzeli 

(čestné uznání).  

     Hezky řečeno! No ale co čert nechtěl! Ještě před zveřejněním vítězů nějak nešťastně unikly 

informace, dokonce bodovací tabulka a slovní hodnocení některých porotců. Čiň čertu dobře, 

peklem se ti odmění. Strhla se doslova mela. Amen, pravím vám, úkolem odborné poroty není 

a nemůže být hodnotit, zda kniha vyrašila z pravé nenaplněné lásky. Porota prostě vybírá 

z hromádky přihlášených knih jednu, podle ní nejlepší…     

 

     Nejenom kvůli Ceně Bohumila Polana, její propagaci a prestiži a kompetentnosti poroty se pak 

mezi členy Střediska západočeských spisovatelů rozpoutala mailová debata, možná největší, jakou 

kdy pamatujeme. O vydávání společných almanachů, jejich tématu, kvalitě, financování. O smyslu 

či spíše poslání SZS, o tom, zda SZS nepostrádá společný cíl. Má být tím posláním podpora 

čtenářství, výchova začínajících autorů, propagace regionu a jeho autorů, vlastní zviditelnění, 

celosvětový mír? Nebo snad kolektivní snaha o změnu kulturní, zejména knižní politiky v Plzni 

a celé západočeské oblasti, ba dokonce v celé ČR? Některé výroky se literárním kolegům zdály 

být jako z příručky Poučení z krizového vývoje a jiné jako ze hry Václava Havla. Některé názorové 

střety zajisté vyplynuly z věkových rozdílů a také z očekávání jednotlivců. Nemá snad SZS mnoho 

silných individualit, ale jen chabého kolektivního ducha? Čeká nás po čertech bouřlivá vánoční 

schůze! 

 

 

     V sobotu 17. listopadu skončil ve Vimperku slavnostním večerem čtvrtý ročník festivalu 

regionální literatury Šumava Litera a v přehledu oceněných knih najdete také publikaci Šumava 

Františka Malocha. Pro její autory, Vladimíra a Martinu Kožíškovi, je prý Cena předsedy poroty, 

spisovatele Jana Cempírka, něco jako zlatá olympijská medaile.  

 

 

 

     A také Listy Ason-klubu by mohly slavit – tímto číslem už 250. narozeniny! 
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V sobotu 1. prosince 2018 v 9:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Doubravka (Masarykova 75) na Den pro dětskou knihu. Tradiční předvánoční akce s pohádkou, 

kreativními dílničkami, zdobením stromečku, Knihotočem aj. Vstup volný.  

 

* V sobotu 1. prosince 2018 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 

pro děti a mládež (B. Smetany 13) na Den pro dětskou knihu. Beseda pro mladší děti se 

spisovatelkou Růženou Bauerovou, výtvarná dílna. Vstup volný. 

 

* V úterý 4. prosince 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na prezentaci publikace Václava Maliny: Pastely. Uvádí prof. Viktor Viktora, 

hudební doprovod Petr Vrobel. Vstup volný.     

 

* Ve středu 5. prosince 2018 ve 20:00 hodin jste zváni do prostor Papírny Plzeň (Zahradní 173) 

na Master Slam. To nejlepší z finále Mistrovství ČR 2018 ve slam poetry. 

 

* Ve čtvrtek 6. prosince 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.  

 

* Ve čtvrtek 6. prosince 2018 v 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Galerie Evropského domu (nám. Republiky 12) na autorské čtení: Matthias Biskupek.    

 

* Ve čtvrtek 6. prosince 2018 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Sálu beletrie své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na uvedení knihy Anny Vlčkové: 

Krev anděla. (Příběh dvou přátel podle skutečnosti, který se odehrává v malé vesnici na Šumavě 

v letech 1928-1946.) Hudební doprovod duo Mussette. 

 

* V pondělí 10. prosince 2018 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na křest knihy MUDr. Tomáše Lebenharta: Příběhy nejen z ordinace. Uvádí 

Grafia, s.r.o.  

 

* V úterý 11. prosince 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (52), tentokrát s Pavlem Vespalcem 

(Společnost bratří Čapků). Vstup volný.  

 

* Ve středu 12. prosince 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.  

 

* V pondělí 17. prosince 2018 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do M-klubu 

Obvodní knihovny Skvrňany (Macháčkova 28) na další Kniháček. Klub pro rodiče s malými 

dětmi. Čtení pohádek, hry, divadlo… Vstup volný. 

 

* V pondělí 17. prosince 2018 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do 

Přednáškového sálu (Pražská 13) na křest nové knihy Daniely Kovářové Jak chovat muže aneb 

Manuál pro otrlé. Kmotry publikace budou básnířka Karla Erbová a herec a scenárista Antonín 

Procházka. Večer moderuje Jiří Hlobil. 
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* V úterý 18. prosince 2018 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do 
Přednáškového sálu (Pražská 13) na večer s názvem Už nám to nastává. Kouzlo Vánoc v poezii, 
próze i hudbě. Účinkuje Poetické divadlo a Lukáš Wilhelm (zpěv).   
 

* Ve středu 19. prosince 2018 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na tradiční Vánoční večer Jiřího Hlobila a jeho hostů. (Program začíná už v 17:00 
hodin koncertem stříbrského sboru v galerii Masné krámy.) 
 

* Ve čtvrtek 20. prosince 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.  
  

* Ve čtvrtek 27. prosince 2018 v 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 
zve na exkurzi pro veřejnost – hlavní budova - Vzdělávací centrum, Sál beletrie (Smetanovy sady 2), 
Galerie Evropského domu – Anglická, Rakouská, německá a Románská knihovna (nám. Republiky 12).   

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O CENU FILIPA VENCLÍKA 2019. Hotelová škola Radlická 

pod záštitou hlavního města Prahy vyhlašuje ve školním roce 2018/2019 XVIII. ročník Literární 

soutěže o cenu Filipa Venclíka, letos na téma Magické osmičky. – „Z numerologického hlediska 
je osmička znamení síly, výkonnosti a schopnosti vést, pokud osmičku pootočíte o 90°, stane se z ní 
znak pro nekonečno. Sluneční soustava má osm planet a osm je počet dokončených oper Bedřicha 
Smetany. Židovský svátek světel, Chanuka, trvá osm dní. Islám zná osm rájů, boží trůn nese osm 
andělů. V buddhismu ke konečnému osvobození vede ušlechtilá osmidílná stezka. Symbolizuje ji 
kolo s osmi paprsky. Hinduistický bůh Višnu má osm paží, což je znak univerzální moci. Osmička 
je číslo obrovské, dynamické, cílevědomé energie, je číslem dosahování velkých cílů, ovšem dobro 
a zlo se u tohoto střídá často a bez varování. V dějinách našeho státu se v roce končícím na číslo 8 
odehrály zcela zásadní události, např.: 1348, 1618, 1868, 1918,1938, 1948, 1968. Vyberte si jeden 
rok z výše uvedených roků a přeneste se do něho. Prožijte v něm 8 hodin nebo 8 dnů nebo 8 týdnů 
nebo 8 měsíců a vydejte svoje svědectví, své dojmy a své vnímání události, kvůli které je daný rok 
zapsaný v našich dějinách. Cestujeme v čase, abychom našli sebe, abychom si svoje osmičky 
uvědomili.“ - Soutěž je určena studentům všech typů středních škol v ČR ve věku 15-20 let. 
Lze zaslat povídku (max. 5 stran A4), báseň (1 až 2), esej či novinový článek (max. 5 stran A4), 
psané na počítači, každou práci v pěti kopiích. Autor uvede plné jméno a příjmení, e-mailovou 
adresu, adresu školy a zvolenou žánrovou kategorii. Uzávěrka je 5. ledna 2019. Adresa: Hotelová 
škola Radlická, Radlická 115, 158 00 Praha – Jinonice. Kontakt: PhDr. Běla Popovičová - 
tel. 725 679 954, e-mail: bela.popovicova@seznam.cz, http://www.literarnisoutezocenufilipavenclika.cz/. 
Práce neposílejte elektronickou poštou! Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií 
se uskuteční pravděpodobně 18. března 2019, pozváni budou všichni účastníci soutěže.   

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 27. 12. 2018. 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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