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

Ročník XXVII, 2018, letos Listy č. 6 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 245) ze 4. 6. 2018. Strany 4, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 6/2018 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Nestačí vědět, vědění se musí použít.“ 
 

(Johann Wolfgang Goethe) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
 

 … My víme! I když jsme u všeho nebyli. Marek Velebný pro nás totiž fotograficky zachytil 
nejenom premiéru představení Otylé ach z básní Josefa Hrubého v Divadle Dialog 
(http://velebny.rajce.idnes.cz/Premiera.OtyleAch.JakoHost.10.5.2018), ale i čtení Jitky Prokšové 
z nového románu Slupky minulosti (http://velebny.rajce.idnes.cz/KrestknihyJitkyProksove.9.5.18), 
anebo letošní Noc literatury (http://velebny.rajce.idnes.cz/Nocliteratury.9.5.18). Ivo Fencl nás zase 
zavalil literárními příspěvky, které jsme ochotně použili, ba dokonce nám ještě zbylo na příště…   
 
     Od IVA FENCLA: Skoro 10 autorů českého západu se zúčastnilo pražského Světa knihy: 
     Karla Erbová, Jarmila Flaková, Oldřiška Ciprová, Václava Jandečková, Radka Irlacherrová, 
Jitka Prokšová, Vlastislav Toman, Jakub Fišer a já; přifařme však i předsedu Společnosti bří Čapků 
Pavla Vespalce a vězte, že jsem ho seznámil s Vlastou Tomanem. Kupodivu se neznali a Pavel má 
nový autogram do sbírky. A Vlastík, jak mu říkám? On i někdejší jeho kolega z ABC Šorel vyprávěli, 
jak tvořili Vzpouru mozků i jiné legendární komiksy. Ne, tento pořad (uváděný Františkou 
Vrbenskou) jsme si s Jitkou P. nemohli nechat ujít. 
     „Hafo“ času jsem ale o víkendu 12. - 13. 5. trávil na stánku domovské NAVY, poutajícím 
návštěvníky tablem se jmény kmenových autorů. Nechybí Zdeněk Barborka, Miroslav Horníček, 
Roman Kníže, Jaromír Komorous, Marie Korandová, Květa Monhartová, Vlasta Špinková, Milada 
Emmerová, Václav Engler a Pavel Hejduk, ale ani předsedkyně Střediska západočeských spisovatelů 
Peggy Kýrová, s jejíž knihou o Anglii se mi povedl husarský kousek. Znám totiž letmo nakladatele 
Alexandra Tomského a zrovna míjel NAVU, i pozdravil jsem. Konverzovali jsme asi ve čtyřech 
a po chvíli povídám: „A Hvížďala? Je dobrý esejista?“ „Ne!“ Vyprávěl, jak spolu byli v emigraci; 
ale při vší úctě k AT (a co už mi věnoval knih) jsem si dál jist, že jsou Hvížďalovy eseje na úrovni. 
A pak povídám géniovi: „Strávil jste půl života na Ostrovech a máte tam vlastně i plno dětí; 
ale koukněte, taky NAVA má knihu o Anglii.“ Vzal svazeček do ruky a my: „Je od předsedkyně SZS 
a jela stopem.“ 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Premiera.OtyleAch.JakoHost.10.5.2018
http://velebny.rajce.idnes.cz/KrestknihyJitkyProksove.9.5.18
http://velebny.rajce.idnes.cz/Nocliteratury.9.5.18/
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     Neuvěřitelné se stalo skutkem. Tomský zrovna řekl, že už jen píše a nic nečte, ale teď obrátil: 
„Kolik stojí?“ A dál? Teď výtisk jistě putuje přes La Manche, a kdož ví, možná o něm Mistr již píše. 
Autorce se ozve. Ale již za těchhle okolností jsem jí udělal radost, když jsem jí to sdělil. 
Bezva knihou jsou však i sborníky Refrény času (248 str.), jež Jitce i mně věnovala v přítomnosti 
kritika Iva Haráka básnířka Erbová. Je to antologie 36 česko-slovenských poetů. Nechybí Hrubý, 
Vávrová, Frantinová, Fišer ani Szpuk. – A co dál? 
     Ač mě lákala i výstava Mumie světa v Křižíkově pavilónu, zůstal jsem věrný Veletrhu. Má svá 
zákoutí. Stánek L001 opět ovládl Foglar, ale i Sál komiksů. Rychlým šípům totiž je osmdesát. 
Ale čekali jsme i na živé hvězdy. Například? Pavel Toufar. Daniela Fischerová. Znalec komiksu 
Pavel Kořínek. Kreslíři Grus a Kopl. Energie plní Jan Bauer a Otomar Dvořák (už dvakrát jsem ho 
uváděl), kouzelná Zuzana Maléřová i její kamarád Jirka Lábus, Svěrák a Uhlíř a Klára Smolíková 
(manželka Jiřího Procházky), otec a syn Junkovi (Hitlera letos rozhodně nepropagovali, vždyť 
čestným hostem festivalu byl Izrael), Pavel Kosatík, Vlastimil Vondruška, Martin Vopěnka, slavný 
kastelán Emil Boček, bestsellerový lékař Robin Cook, Peňás i Balaštík jako kritici, Vratislav Ebr, 
Martin Hilský, Jovanka Šotolová (se kterou jsme se životně trochu minuli, a to mou vlastní vinou), 
Ivan Havel a Jana Čeňková (která však nemá nic společného s lektorkou Aleškou Čeňkovou), Eda 
Kriesová a v neposlední řadě obdivuhodný pracant Jiří Padevět, jemuž jsem rád poskytl pár 
informací o krvavém konci války ve Starém Plzenci. – Už v pátek jsem se bohužel minul se Stinglem, 
jehož monumentální paměti jsem ostatně nechal doma, a v tu samou chvíli jsem v Literární kavárně 
přišel o Pavla Kohouta. A jindy jinde o Ivana Klímu. Co dodat k těmto doyenům? Snad jen: „Byla to 
chyba? Ještě vůbec dostanu se s nimi setkat?“ 
     A kdo ještě? Na kole přijel i ekonom Tomáš Sedláček a byli zde Petr Stančík, Eugen Brikcius, 
Radim Kopáč, Jakub Šofar i mistři krváků František Kotletu a Jozef Karika (Slovák, který píše 
neuvěřitelně strašidelně, a z jehož románu Trhlina mě mrazí). 
     Na Výstaviště jsme se letos dostali s Jitkou Prokšovou díky voucheru a neprozradím snad údaje 
BIS, dodám-li, že MOBA chce po Jitce novou knihu už do konce roku; zatímco já stagnuji. Je to tím, 
že píši týdně spousty recenzí a jiných článků. Měl bych s tím skončit. Ještě loni jsem na Světě knihy 
vystupoval v pořadu Literárek a měl autogramiádu Lektorky z galerie na rohu. I letos mám 
v nakladatelstvích knihy Ochránci morčete a Občan Starého Plzence, ale stagnují tam. Což mi 
připomnělo Viewegha. Vstal naopak z popela? Nevím. Ale „je zpátky“. Do značné míry. Sice zradil 
Reinera, jeho nový dům jej však opravdu propaguje lépe a sledovali jsme dokonce hostesky oblečené 
do zeleného úboru s jeho jménem. Velmi rád jsem také vzal Radku Irlacherrovou na besedu s touto 
někdejší jedničkou a hle, trumfla mě. Je praktická, i si Michala vyfotila. – A v neděli? „Dany“ 
Kovářová a Radim Uzel mi podepsali svou společnou knihu, a ač jsem sběratel Čtyřlístků a skoro rok 
jsem je vystavoval ve Středočeském muzeu, oželel jsem kvůli DK+RU i pořad manželů Němečkových. 
Tvůrců Čtyřlístku. Ale doporučil jsem jej kamarádovi Vyčítalovi, který má pětiletou dcerku, a ten tak 
byl nejen na Čtyřlístcích, ale poblíž objevil i besedu Václava „Vydrýska“ Chaloupka. 
     I táhl Vyčítal s dcerou ještě na Lucii Lomovou, jejíž Myšky rovněž po desetiletí miluji a sbírám, 
jenže ouha, tuto kreslířku jsme minuli (kvůli dodatečné změně programu). Ale s Lucií (*1964) jsem 
svého času zaujatě realizoval dlouhý rozhovor pro Tvar a nějak tuším, že jsme si (co podobně 
smýšlející jedinci) ještě nevyříkali poslední slova. (Starý Plzenec, 13. 5. 2018) 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* V pátek 1. června 2018 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 
Bory (Klatovská 109) na Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 

 
* Ve čtvrtek 7. června 2018 ve 14:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 
pro dospělé (B. Smetany 13) na další setkání Literárního klubu, tentokrát s názvem Poezie 
a literatura našeho/vašeho dětství. Vstup volný. 
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* Ve čtvrtek 7. června 2018 v 16:00 hodin Vás Literární klub Plzeň zve do Frišovy vily 

(B. Němcové 9) na další povídání o knížkách. Tentokrát na programu Poezie v hudbě a hudba 

v literatuře. Besedou provází H. Nováková. 

 

* Ve čtvrtek 7. června 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na třetí díl cyklu Československé historické osmičky – Rok 1948. Přednáší PhDr. 

Miroslav Breitfelder, Ph.D., z katedry historie Fakulty pedagogické ZČU. Vstup volný.  

 

* V úterý 12. června 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

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

nad knihami o cestování a oblíbených místech (Vyznání Mariánským Lázním…, Listy z Provence, 

Pohlednice z Benátek, Javorové listy, Chvilky s Itálií, Jak hledat slunce). Účinkují Alena Vávrová, 

Helena Ježková a Věra Kubová, moderátorkou večera je Markéta Čekanová. Součástí bude 

celoroční divácká anketa o nejoblíbenější Horníčkovu knihu. Vstup volný. 
 

* V úterý 12. června 2018 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna PK zve do Sálu beletrie 

(Smetanovy sady 2) na Literární čaj o páté. Tentokrát nad knihou Dagmar Pecková: Dítě štěstěny. 

Beseda o tom, jak se píše o pěvkyni, s autorem knihy Lukášem Kutou. 

 

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

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Kabaret U dobré pohody. Pořad věnovaný české i světové 

humoristické próze a anekdotám. Účinkuje Poetické divadlo. 

 

* Ve čtvrtek 14. června 2018 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední 

knihovny pro dospělé (B. Smetany 13) na autorské čtení paní Taťány Kořenkové s názvem 

Laskavá slova. Vstup volný. 
 

* Ve čtvrtek 14. června 2018 v 16:00 hodin Vás Literární klub Plzeň zve do Frišovy vily 

(B. Němcové 9) na další povídání o knížkách. Tentokrát na programu setkání s manželskou dvojicí – 

spisovatelkou Klárou Gočárovou a režisérem Jaroslavem Hanušem.   

 

* Ve čtvrtek 21. června 2018 v 16:00 hodin Vás Literární klub Plzeň zve do Frišovy vily 

(B. Němcové 9) na další povídání o knížkách. Tentokrát na programu Příroda – zdroj inspirace 

v povídkářské tvorbě. Besedou provází A. Rojtová.  

 

* Ve čtvrtek 21. června 2018 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna PK zve do Sálu 

beletrie (Smetanovy sady 2) na Literární čaj o páté. Tentokrát povídání s novinářem Alešem 

Palánem nad jeho novou knihou o novodobých šumavských poustevnících Raději zešílet v divočině.  

 

* V pondělí 25. června 2018 v 19:30 hodin jste zváni do Měšťanské besedy (Plzeň, Kopeckého 

sady 13) na představení nové knihy Dominiky Gawliczkové Dominika na cestě Jižní Amerikou.  

 

* Ve čtvrtek 28. června 2018 v 16:00 hodin Vás Literární klub Plzeň zve do Frišovy vily 

(B. Němcové 9) na další povídání o knížkách. Tentokrát na programu Erich Maria Remarque 

a válečná literatura. Besedou provází H. Nováková.  

 

* I v měsíci červnu 2018 Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně (B. Smetany 13) 

na výstavu reprodukcí společné bibliofilie Karly Erbové a Evy Hubatové Ariadné na Naxu. Vstup 

volný. 
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* MÁCHOVOU STOPOU 2018. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích vypisuje 
jubilejní X. ročník literární soutěže Máchovou stopou. Soutěž je určena studentům i dospělým 
a bude hodnocena v kategoriích: studenti středních škol a dospělí autoři bez věkového omezení. 
Lze zaslat původní, dosud nepublikovanou povídku na téma Nejistá budoucnost o max. rozsahu 
50 slov. Jeden účastník může zaslat nejvýše jedno dílo ve formátu .doc nebo .odt (tedy nikoliv jako 
.pdf). Na závěr soutěžního příspěvku autor uvede soutěžní kategorii, jméno a příjmení, telefon, 
e-mailovou a poštovní adresu. Zasláním příspěvku soutěžící zároveň prohlašuje, že je autorem 
zaslaného díla a že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva zpochybňovala nebo se 
bránila jeho zveřejnění. Dále tím v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich 
zveřejnění a souhlas s případným zveřejněním díla bez nároku na honorář. Uzávěrka je 31. srpna 
2018. Adresa: machovoustopou@seznam.cz. Práce bude hodnotit odborná porota v čele s letošním 
laureátem ceny Magnesia Litery v kategorii poezie Milanem Děžinským z Roudnice nad Labem. 
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne za účasti porotců v listopadu 2018 v Litoměřicích a bude 
spojeno s neformálním rozborovým seminářem pro oceněné a kulturním programem pro veřejnost. 
Více na https://www.knihovnalitomerice.cz/projekty/m%C3%A1chovou-stopou/ 

 

* 

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

 

* IVO FENCL: „Ason-klub je zázrak,“  
     říká recitátor Mirek Kovářík (známý i z Port) v nové, monumentální (368 stran) knize Život... 

a poezie...? a cituje T. T. Kůse i Milenu Sojkovou, která úžasně líčí  setkání s Romanem Knížetem 
a plzeňskou oslavu Máchových narozenin. Dle Kováříka poezie souvisí se správou věcí veřejných, 
konfrontace myšlenek a zkušenosti života bývá podstatou zdravého demokratického klimatu 
a Ason-klub je „jedním z důležitých článků občanské společnosti“ i povzbuzením pro mnohé 
v nejpříhodnější době života. Té, kdy se „mladý člověk domáhá slyšení a stojí o to, aby byl jeho 
svět brán vážně“, jako alternativa k tomu světu, kde už jsme se zabydlili „my“. A být člen Ason-
klubu je, věří, nejen zárukou kvality, ale i zárukou „vystupování“. Vzpomíná totiž každoměsíčně 
koncipovaných Literárních menu i „malinové“ kavárny na Lochotínské třídě a má publikace 
klubu sice jen za „předpodobu“ almanachů, nicméně nadšen je duchaplností celku či humorem 
Mileny Hasalové. - Podobně jako Jiří Hájíček jsem Mirka Kováříka svého času navštívil 
v podkrovním bytě pod Hradem a vykoukl na jeho pokyn okny na 4 strany světa. Už je to pár let, 
neboť měl ještě v podnájmu (vedle dalších Malostraňáků) herce Vladimíra Čecha, a Plzeň snad 
tehdy vážně hrála „první básnické housle“, jak Mirek píše. Svou skvělou knihu (147 kapitol vč. 
13 rozhovorů s autorem) mi zaslal v elektronické verzi, já ji však už stejně mám hmotně. Čte se jak 
lusk a cituji autorův dotaz: „Pomyslela si někdy básnířka Helena Šlesingerová, zakladatelka 
a dosud jedna z hlavních inspirátorek všech nejrozmanitějších akcí, že tohle bude fenomén, jaký tu 
dosud nikdy nebyl v takové šíři zaznamenán?“ (Starý Plzenec, 18. 5. 2018) 

 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 6. 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://www.knihovnalitomerice.cz/projekty/m%C3%A1chovou-stopou/
http://www.knihovna.plzen.eu/

