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

Ročník XXVII, 2018, letos Listy č. 7-8 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 246) z 28. 6. 2018. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 7-8/2018 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„…v každém člověku je slunce,  

jenom je nechat plát...“ 
 

 (Sókratés)  

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
…Sókratés to údajně řekl poté, co vypil pohár s jedem. My v Plzni naopak planeme, když nejsme 

otráveni. Nemusíme být zrovna na výsluní slávy. Stačí hřejivý pocit z další zrozené knížky… 

 
     Rokycanský rodák a spisovatel Aleš Česal (*1976) spolu s Janem Geislerem už na počátku 

května vydal nový román s názvem Sekce: Dračí krev. Kvůli němu si prý jeho přátelé museli 

založit nové nakladatelství Blacklist.  

 

     V polovině května vyšla e-kniha týmu Vanili.cz a jeho hostů – vítězů literární soutěže Vanili 2017. 

Z jednatřiceti došlých příspěvků žánru fantastiky porota vybrala pět nejlepších do antologie 

Uchovej mou duši. Zastoupena jsou navíc díla Jana Vavřičky, Michala Březiny, Iva Fencla 

a další. E-kniha je ke stažení na http://www.eknihyjedou.cz/uchovej_mou_dusi. 

 

     V červnu pak spatřil světlo světa Občan Starého Plzence, kniha vzpomínek Iva Fencla (*1964) 

„ve strohých odstavcích“ s fotografiemi Evy Smolíkové. Fenclův v pořadí už dvacátý titul, který 

prý obsahuje jeho vzpomínky, ovšem jen do věku 14 let. 

 

     Také senátor a dlouholetý starosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír Lem 

Aschenbrenner (*1960) si vydal vlastním nákladem v Tiskárně Král malou knížku (asi tak 7 x 11 cm). 

Jmenuje se Za nebeských schůzí hlasuji jako ti druzí… a  obsahuje velmi úsporné a vlastně velmi 

vtipné jazykové hříčky, často dvojverší, někdy však jenom dvojsloví či „dvojrýmí“.            

http://www.eknihyjedou.cz/uchovej_mou_dusi
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*  

SLÁVA HRDINŮM  

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „KDE KONČÍ SVĚT“ 2018. Děti ze 4. A 1. ZŠ v Plzni-Bolevci 

pod vedením paní učitelky Zdeňky Kreislové se v rámci XI. ročníku projektu českých knihoven 

Kde končí svět, tentokrát s podtitulem „Já jsem tvůj člověk“, zapojily do literární soutěže a psaly 

texty o zvířatech. Dokonce se jim poštěstilo být účastníky slavnostního celostátního vyvrcholení 

projektu 1. června v Zrcadlové kapli Klementina v Praze. 

 

     Od EVY PROCHÁZKOVÉ: „Práce tentokrát přepsala do počítače paní učitelka sama 

a byla by ráda, kdyby mohly zase vyjít v Plži – minule měly děti z časopisu velkou radost.“  

(Plzeň, 14. 6. 2018) 
- E. P. (*1961) píše básně, povídky, písňové texty a divadelní hry, žije v Plzni,  

po absolvování Fakulty humanitních studií ZČU pracuje jako vedoucí Knihovny Bolevec KMP. 

 

Julie Střihavková 

JÁ JSEM TVŮJ ČLOVĚK 
 

     Ptám se: Jsou lidé lepší než zvířata? Já to nevím a nejsem sama. Spousta lidí si myslí, 

že jsou zvířata tupá, ale já si to nemyslím. Nerozumíme jim, ale zato sledujeme, jak se kdo 

chová. Třeba o lišce se říká, že je chytrá, o šnekovi zas, že je pomalý, ale jedno vím jistě. 

Zvířata nejsou zlá, to si pamatujte! Vy se ptáte, proč na nás útočí? Úplně jednoduchá odpověď. 

Zlí lidé je chytali a možná ještě chytají. Proto si teď myslí, že je zlý úplně každý. Taky se musí 

bránit. Tak buďte na zvířata hodní! 

 

Zuzana Bednářová 

PROČ MÁM RÁDA SVOJI ŠÍMU 
 

     Znáte přísloví: Pes je věrný přítel člověka? A myslíte si, že je pravdivé? Já tedy myslím, 

že ano! Také mám hafušku. Jmenuje se Šíma, je to zlatý retrívr zkřížený s kolií. Mám ji velmi 

ráda a ona mě. Je s ní velká legrace. Má ráda šišky, klacky a tenisáky. 12. května to budou dva 

roky, co jsme ji odvezli z útulku. Procházku bez ní si už ani ve snu nedovedu představit. Naučila 

jsem ji dávat střídavě pacičky. Miluji ji, i když občas něco provede. Šímunko, jsi nejlepší! 

 

Kamila Rybáriková 

ZVÍŘE JE NĚMÁ TVÁŘ 
 

     Zvíře. Řekneme si, že jsou němá. Tak proč si z tygra ussurijského neudělat kotlety a kabát. 

A přesně tak to dopadá! Tygr je ohrožené zvíře a největší nepřítel člověka je právě člověk. Zvíře 

je sice němé, ale dorozumívá se zvuky a pohybem. Na svých morčatech pozoruju, jak se 

dorozumívají. Krátké zavrčení znamená něco jako „Tohle se mi líbí“. Dlouhé zavrčení znamená 

„Pozor, chystám se k útoku“. Krátké kvíkání za sebou znamená „Přestaň, tohle se mi nelíbí 

nebo rafnu“. Myslím, že zvířata nejsou tak němá, jak si někdo myslí. 

 

Julie Formánková 

ŽIVOT OČIMA MYŠI (příběh, co se opravdu stal) 
 

     Je tu nový den. Další den plný utíkání, ukrývání. Další den, ve kterém je možnost, že umřu. 

Je to hrůza. Mám hlad. Jsem na zahradě lidí, kteří mají psa, takže bych si mohla udělat snídani 

z jeho granulí. Už vím, kde je pytel. Včera jsem tam byla… Granule jsou dobré. Konečně jsem 
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našla zdroj potravy. To mi dá dvě hodiny bonusového odpočinku… Ale ne! Je tu člověk! A má 

v ruce skleněnou flašku. Chytil mě a dal mě do lahve. Chvíli se mnou čekal a pak mě předal 

třem malým lidem. Ulevilo se mi, malí lidé většinou soucítí s malými myškami. Tady to není 

jinak. Ale stejně se bojím. Jdou se mnou kousek k lesu. Vytahují mě z láhve, bojím se, že mě 

chtějí rozšlápnout, bráním se. Ale jaké je moje překvapení, když mě vyklopí, nechají mě zalézt 

do díry a odchází. Tak dnes mi to prošlo. Ale co zítra…? 

 

Eliška Buršíková 

MĚJTE RÁDI ZVÍŘATA 
 

     Snad každý má rád zvířata. Každá má své oblíbené zvíře. Ale jsou i lidé, kteří zvířatům 

ubližují. Myslí si, že zvířata nemají práva. To se však pletou. Zvířata jsou živé bytosti stejně 

jako my. Zaslouží si péči, pochvalu, když se jim něco povede. Měli bychom je chránit, pomáhat 

jim. Některá zvířata už dokonce kvůli týrání skoro vymřela. Třeba nosorožcům se řezaly rohy 

a draze se prodávaly.  Tohle všechno je loupež. Zvířata jsou nádherní tvorové, kteří potřebují nás, 

potřebují naši pomoc, lásku a pocit bezpečí. Proto je důležité heslo „I zvířata mají svoje práva“! 

 

Marek Švehla 

MŮJ KOCOUR 
 

     Každé zvíře je něčím výjimečné, ale já jsem se rozhodl psát o svém kocourovi. Můj kocour 

Tyryon není obyčejná kočka, protože se chová jako člověk. Tak třeba, když přijdu domů, jde 

před dveře jako pan domácí. Skoro celý den prospí, to je u koček normální, jenže on leží 

na zádech jako člověk. Když nespí, tak to znamená, že má hlad, že si chce hrát nebo že se 

připravuje spát. Nejradši má asi nerf náboje, které mu vystřelím z pistole. Můj kocour je 

nejlepší ze všech, alespoň pro mě. 

 

Ema Vlastová 

CHOVAJÍ SE LIDÉ VŽDY SPRÁVNĚ? 
 

     Každý, kdo má nějaké zvíře doma, to většinou znamená, že zvířat miluje nebo je sám. 

Ale když zvíře nemáte doma, to neznamená, že ho nemáte rádi. Nemusí žít život jen u vás doma, 

nýbrž v ZOO nebo volně v lese. Naneštěstí zde žijou obyvatelé, kteří nemají pro zvířata soucit. 

V cirkusech a někdy v ZOO mají zvířata moc malé výběhy a nedostávají jídlo. Každé zvíře má 

svoje práva. Může nás něco naučit. S chameleonem si můžete hrát na schovku a nikdy ho 

nenajdete. Ježek se schová do klubíčka, to my nesvedeme. Šnek si nosí domeček na zádech. 

To my bychom se tam nevešli. My lidé máme také svoje výhody i nevýhody. Tak mějte pro 

zvířata větší soucit! 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ještě v měsíci červenci 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. 

Výstava trvá do 16. 7. Vstup volný. 

 

* V neděli 1. července 2018 od 14:00 do 16:00 hodin zve Západočeská galerie v Plzni do prostor 

Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na tvůrčí dílnu pro rodiče s dětmi od 7 do 15 let s názvem 

Ve světě knihy. Účastníci naleznou inspiraci v tvorbě současného grafika a ilustrátora Luboše 

Drtiny na výstavě Podtrženo… 
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* V úterý 10. července 2018 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve na dvorek 
Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na křest knihy Daniely Kovářové Podivné povídky. Malé čtení 
na léto, na cesty a do kapsy, s trochou ironie, krve a divných konců – prý ideální na dovolenou. Účinkují 
též autorka obálky a fotografií Radka Žáková (Cykloradka), spisovatel Václav Gruber a moderátor 
Stanislav Jurík. (Knihu si lze také objednat např. na https://www.knihyleges.cz/podivne-povidky.  
 
* Ve středu 11. července 2018 Vás Pro libris, z. s., a Knihovna města Plzně zvou na svůj tradiční  
letní literární výlet, tentokrát s názvem Tóny a povzdechy habsburské monarchie.  Trasa: Plzeň - 
Nelahozeves  (zámek a rodný dům Antonína Dvořáka - pamětní síň) - Terezín (muzeum - expozice 
Od Marie Terezie po tatíčka Masaryka, oběd nebo individuální prohlídka) - Třebívlice (hrobka Ulriky 
von Levetzow) - Most (muzeum - expozice Ulriky von Levetzow) - Siřem (sýpka - Zámek) - Plzeň. 
Odbornými průvodci prof. Viktor Viktora a Ing. Karel Drhovský. Více informací a přihlášky 
u Mgr. Jany Horákové, tel.: 378 038 206, e-mail: horakovaj@plzen.eu.  

 
* Ve středu 11. července 2018 v 18:00 hodin zve Středisko západočeských spisovatelů své členy 
a příznivce na přátelské posezení do kavárny hotelu Continental (Plzeň, Zbrojnická 8).  

 
* Ve dnech 14. – 15. července 2018 od 10:00 do 13:00 a od 15:00 do 18:00 hodin jste v rámci 
XV. ročníku mezinárodního multižánrového ProART festivalu 2018 zváni do kavárny Moving 
Station (Plzeň, nádraží Jižní předměstí, Koperníkova 574/56/Most Ivana Magora Jirouse) na letní 
dílnu tvůrčího psaní pod vedením spisovatele Jiřího Hajíčka. Závěrečné čtení od 18:30 hodin. 
Cena 1 600,- Kč. Více informací na www.proart-festival.cz.     

 
* V úterý 17. července 2018 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na malou vernisáž výstavy Petr Hora Hořejš (80) – Toulky českou minulostí. Uvádí 
Stanislav Bukovský.  

 
* Ve středu 1. srpna 2018 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do prostor 
Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na představení autorské knihy Po tmě a komentovanou prohlídku 
výstavy Podtrženo. Luboš Drtina: Grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba.  
Hostem večera je sám autor Luboš Drtina.  
 
* V pondělí 6. srpna 2018 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do mázhausu plzeňské 
radnice (nám. Republiky 1) na vernisáž výstavy Svět na prknech (Polanovy síně) k 25. výročí 
činnosti Polanovy síně v ústřední budově KMP. Autorkou výstavy je Jana Horáková, realizace 
Miloslav Krist. Výstava potrvá do 4. do 19. 8. Vstup volný.     
 
* Ve středu 8. srpna 2018 v 18:00 hodin zve Středisko západočeských spisovatelů své členy 
a příznivce na přátelské posezení do kavárny hotelu Continental (Plzeň, Zbrojnická 8).  

 
* Ve čtvrtek 9. srpna 2018 v 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna PK zve do Sálu 
beletrie (Smetanovy sady 2) na křest knihy poezie režiséra a herce Petra Batěka Výkřik motýla. 
Vstup volný.     
 
* Ve středu 15. srpna 2018 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve na dvorek 
Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na letní program Světem šansonu. Pořad plný krásných šansonů, 
poezie i humoristických textů z klasické literatury. Účinkuje Poetické divadlo a Duo Musette. 
(Za nepříznivého počasí se pořad přesouvá z venkovního dvorku do přednáškového sálu ve 2. patře.) 
 
* V pátek 24. srpna 2018 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve na dvorek Výstavní 
síně „13“ (Pražská 13) na program S panem Čapkem nejen do Španěl. Čtení z cestopisů a povídek 
Karla Čapka doplněné o flamencové taneční vystoupení. Účinkuje Poetické divadlo a La Juerga. 
(Za nepříznivého počasí se pořad přesouvá z venkovního dvorku do přednáškového sálu ve 2. patře.) 

https://www.knihyleges.cz/podivne-povidky
https://www.proart-festival.cz/cz/proart-festival-2018/
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2018. Město Kunštát a Spolek přátel umění 

města Kunštátu vyhlašují XLVI. ročník Literární soutěže Františka Halase. Cílem soutěže je 

podchytit mladé literární talenty, umožnit jim vzájemnou konfrontaci a nejlepším dát příležitost 

práce publikovat a propagovat. Soutěž je určena autorům od 15 do 29 let (včetně). Lze zaslat 

původní, dosud nepublikované verše v českém jazyce, psané na stroji nebo počítači, o max. rozsahu 

10 básní, ve třech vyhotoveních poštou, nebo v jednom souboru e-mailem. Autor uvede jméno 

a příjmení, rok narození a kontaktní údaje vč. místa působení. Uzávěrka je 15. července 2018. 

Adresa: Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát, e-mail: lsfh@centrum.cz. 

Zásilku viditelně označte heslem „HALAS 2018“. Texty bude hodnotit tříčlenná odborná porota, 

která určí laureáta Literární soutěže Františka Halase a může udělit i Zvláštní cenu Klementa 

Bochořáka (bibliofilské vydání básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu autorovi). Vybrané 

práce účastníků budou bez nároku na autorský honorář publikovány na internetových stránkách 

soutěže (lsfh.webnode.cz) a v literárních časopisech. Výsledky budou vyhlášeny v rámci tradičního 

Halasova Kunštátu 13. října 2018, kdy také proběhne i symbolický křest 6. svazku edice LSFH – 

básnické prvotiny Hany Richterové, laureátky XLV. ročníku soutěže. Deset vybraných účastníků 

bude zároveň pozváno na dvoudenní setkání s porotci soutěže, součástí budou neformální diskuse, 

besedy a vycházky krajinou Halasova Kunštátska. Jako host vystoupí Olga Stehlíková. Vybraní 

autoři budou osloveni nejpozději v první polovině září. Ubytování z 13. na 14. října 2018 bude pro 

pozvané bezplatně zajištěno. Více informací: Vojtěch Kučera, e-mail: lsfh@centrum.cz, 

https://www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase. 

 
* PRVOTINY 2018. Knihovna města Olomouce vyhlašuje XII. ročník literární soutěže pro 

veřejnost s názvem Prvotiny. Soutěž je určena autorům z celé republiky bez věkového omezení. 

Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce poezie (5 básní, případně výběr ze sbírky) a prózy 

(max. 20 stran A4, případně výběr z delšího textu), psané na počítači. Autor uvede jméno 

a příjmení, datum narození, adresu, telefon nebo e-mail. Texty je možné zaslat elektronicky 

na adresu: prvotiny@kmol.cz, nebo odevzdat vytištěné v kterékoliv pobočce knihovny. Soubor 

označte heslem „Prvotiny“. Uzávěrka je 31. srpna 2018. Nejlepší práce budou odměněny.  

 
* ROKLE ŠERÉ SMRTI 2018. Pod záštitou Prague by Night byl vyhlášen další ročník literární 

soutěže Rokle šeré smrti. – Motto: „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého.“ 

(Žalmy 23,4) – Soutěž je určena všem autorům a bude hodnocena ve dvou věkových kategoriích: 

do 18 let a nad 18 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené 

hororové povídky v českém jazyce o max. rozsahu 20 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků, 

30 řádků po 60 úhozech vč. mezer), ve formátu .odt, .pdf, .docx nebo .doc, v písmu Times New 

Roman o vel. 12 nebo 14, o řádkování 1,5. Okraje z obou stran musí být 3 cm, shora a zdola 2,5 cm, 

text musí být zarovnán do bloku. Téma letošního ročníku je Strašidelný dům. Texty by měly 

obsahovat strach z nadpřirozena. Každý autor smí přihlásit pouze jedno dílo. Zasláním povídky do 

soutěže zároveň dává souhlas s publikováním textu ve sborníku, případně k elektronickému vydání 

bez další úpravy či korektury. Uzávěrka je 31. srpna 2018. Adresa: soutez@praguebynight.eu. 

Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, dovoleno je použít pseudonym. Jméno a příjmení, věk, 

telefon, poštovní a elektronická adresa musí být součástí vašeho e-mailu. Porotci budou hodnotit 

zejména literární styl a dodržení zadaného tématu. Datum a místo vyhlášení výsledků bude 

zúčastněným upřesněno po uzávěrce. 

mailto:lsfh@centrum.cz
http://www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase
mailto:prvotiny@kmol.cz
mailto:soutez@praguebynight.eu
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* 

ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPISOVATELŮ 

V KNIHOVNĚ MĚSTA PLZNĚ  
 

     Knihovna města Plzně, příspěvková organizace, v rámci svého poslání podle zákona č. 257/2001 Sb. 

(Knihovní zákon) zpracovává také osobní údaje spisovatelů a dalších veřejně činných osob. 

     Při zpracovávání jejich osobních údajů je od 25. května 2018 povinna se řídit Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

Jde o tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů / General Data Protection Regulation (dále 

jen GDPR), a třebaže zní jeho název složitě, obsah nesrozumitelný není.  
 

Účel zpracování: 

     Knihovna osobní údaje spisovatelů zpracovává s těmi nejlepšími úmysly - za účelem tvorby 

a zpřístupňování kvalitních informačních zdrojů, uchování paměti tvořivého úsilí lidstva, 

připomenutí životních výročí, propagace regionálních osobností a jejich tvorby apod. Případné 

uložené kontakty (samozřejmě se souhlasem dotyčných) jí slouží ke komunikaci s autory při 

doplňování knihovního fondu, organizaci křtů knih, autorských čtení aj. 
 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů:  

     Podle článku 6 GDPR, e) „zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném 

zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce“. Jistě je ale také ve vlastním zájmu 

spisovatelů, aby o nich a jejich knihách svět věděl a nezapomněl. V některých případech může 

platit i důvod a) „subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více 

konkrétních účelů“.  
 

Typy zpracovávaných osobních údajů: 

     Knihovna pro konkrétní účely v různém rozsahu zpracovává příjmení a jméno spisovatele, 

rok nebo celé datum narození, místo narození, místo a čas působení, obor působení, základní 

bibliografická a životopisná data, např. absolvovaná studia, zaměstnání, publikace, členství 

ve spisovatelských organizacích, ocenění v literárních soutěžích apod.  
 

Zdroje osobních údajů: 

     Knihovna téměř výhradně zpracovává pouze údaje z veřejných zdrojů, tedy takové, který byly již 

dříve jinde zveřejněny, např. v předmluvách, doslovech či na záložkách vydaných knih, v recenzích, 

článcích či rozhovorech publikovaných v médiích, v antologiích, čítankách či ve slovnících 

spisovatelů, v odborných studiích, metodických listech, na Wikipedii apod. (Národní knihovna ČR 

tvoří databázi Česká národní bibliografie, jež obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území 

České republiky. Její součástí jsou tzv. autoritní záznamy – stručné údaje o autorech dokumentů – 

dostupné na https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=cnb.) Knihovna vždy 

uvádí zdroje údajů (citace). Ve výjimečných případech může být zdrojem informací přímo subjekt 

údajů (autor sám).  
 

Způsob zpracování osobních údajů v knihovně: 

 Katalogy - katalogizační záznamy - dostupné na https://knihovna.plzen.eu/  Katalogy 

a databáze  Katalog Carmen/Katalog Clavius (starší verze on-line katalogu)/Smartkatalog. 

 Regionální databáze - záznamy v databázi - dostupné na https://knihovna.plzen.eu/  

Katalogy a databáze  Regionální databáze  Regionální osobnosti. 

 Výstřižková kartotéka osobností - výstřižky s plnými texty o světových, českých a regionálních 

osobnostech z běžně přístupných tištěných médií, ČTK apod. Dostupné ve Studovně.  

 Galerie regionální literatury - archiv publikací, bibliografií, výstřižků z novin a časopisů, 

recenzí, fotografií, výjimečně nahrávek na mg. kazetách, pozvánek aj. dokumentů v papírových 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=cnb
https://knihovna.plzen.eu/
http://lanius.kmp.plzen-city.cz/
https://knihovna.plzen.eu/


 7 

archivních krabicích. Původní projekt z roku 1999 s cílem prezentace a propagace regionálních 

spisovatelů na výstavních panelech a v médiích. (Portrétní fotografie KMP tehdy obdržela 

přímo od autorů za účelem využití. Zhotovení fotografií v řadě případů KMP spisovatelům 

hradila z obdržené dotace.) - Dostupné ve 2. patře ústřední budovy KMP (B. Smetany 13) 

u Mgr. Jany Horákové. 

 Archiv tištěných publikací a informačních pomůcek - publikace, brožury, metodické 

listy apod. v papírových archivních krabicích. Dostupné ve Studovně. 

 Regionální fond - tištěné knihy regionálních autorů, regionální noviny a časopisy, mapy 

a kalendáře. Dostupné ve Studovně. 

 Plž – Plzeňský literární život - literární měsíčník v tištěné i elektronické formě. Vychází 

od roku 2002. Rubriky Jubileum, Šalmaj, Něco se stalo, (Ne)kriticky, Autoři Plže aj. - 

Dostupné na https://knihovna.plzen.eu/  E-knihovna  Plž - Plzeňský literární život. 

 Listy Ason-klubu - pravidelná příloha literárního měsíčníku Plž v tištěné i elektronické formě. 

Vycházejí od roku 1991, od roku 2002 jako součást Plže. Rubriky Bylo nebylo, Sláva hrdinům 

u kavárenských stolků…, (Nejen) literární pozvánky, Rozhovor, stručné informace o autorech 

příspěvků aj. - Dostupné na https://knihovna.plzen.eu/  E-knihovna  Listy Ason-klubu. 

 Bibliografie a ostatní publikace - knihovnou vydané výběrové bibliografie, slovníky 

spisovatelů – Slovník spisovatelů západních Čech (1995), Slovníček autorů Plže (2005),  

Vizitkář… (2014) a ostatní publikace – Kalendář plzeňský, edice Ulita aj. - Dostupné 

na https://knihovna.plzen.eu/  E-knihovna  Bibliografie a ostatní publikace. 

 Informační zdroje - knihovnou zpracovaná výročí plzeňských osobností v daném 

kalendářním roce - dostupné na https://knihovna.plzen.eu/  E-knihovna  Informační 

zdroje  Výročí Plzně a plzeňských osobností. 
 

     Každý spisovatel má stejná práva jako kterýkoliv jiný občan, např. právo na přístup 

k osobním údajům, které o něm knihovna zpracovává, právo na odvolání souhlasu se zpracováním 

osobních údajů, právo na opravu či doplnění údajů apod. - Formuláře případných žádostí jsou 

dostupné na https://knihovna.plzen.eu/  Dokumenty  Ochrana osobních údajů. 

 
* 

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

 

* IVO FENCL: „Podtrhávej, nemehlo!“ neřekl Novotný: 

     Podtrhávání v knihách nebylo asi nikdy trendem, ale pro nás, pár jednotlivců, je takřka 

nutností. Uvedu pár příkladů. Ještě vycházel týdeník Mladý svět a panovala osmdesátá léta. 

Článek, o kterém se zmíním, se mi bohužel zatím nepodařilo dohledat, nicméně existuje; i když 

není o Hitlerovi a nepsal jej Peroutka. Zmiňuje se však ten text o podtrhávání a jeho autorem je 

Roman Lipčík. Musím ovšem upřesnit, že věnuje podtrhávání hlavně zmínku na začátku 

a pokračuje i o jiném. Jenže... Právě ta úvodní zmínka se mi stala osudnou, protože se zde tvrdí, 

že si autor neumí představit, že by knihu nečetl bez tužky. „To je nápad!“ blesklo mnou – 

a okamžitě po odhození časopisu jsem našel špačka. A začal. Začal jsem během louskání knížky 

podtrhávat. Vše, co mě zaujalo. A s tím zlozvykem jsem dodnes neskončil. A co je ještě horší? Když 

po ruce zrovna neležela tužka, byl jsem svého času s to podtrhávat i propiskou. Ohled na veškeré 

další čtenáře? Veškerý žádný. Ale ano, pár dívek se našlo a řeklo mi, že to bylo „takové 

zajímavější“, když mě skrze některou knihu mohly lépe poznat, ale všem jsem to zcela nevěřil 

a hlavně: Je snad taktické se podobně odhalovat, i třeba před životní partnerkou? Nevím, 

ale tuším, že Roman Lipčík není typický čtenář a existuje i skupina těch, co během četby nikam 

sprostě a barbarsky nečmárají, stránky nijak neznehodnocují inkoustem či vytékajícími 

propisovacími tužkami, a přece jim nakonec zůstane ze čteného v hlavě víc než mně. A tipnu si, 

https://knihovna.plzen.eu/
https://knihovna.plzen.eu/e-knihovna/vydane-publikace/plz-plzensky-literarni-zivot.aspx
https://knihovna.plzen.eu/
https://knihovna.plzen.eu/e-knihovna/vydane-publikace/listy-ason-klubu.aspx
https://knihovna.plzen.eu/
https://knihovna.plzen.eu/e-knihovna/vydane-publikace/bibliografie-a-ostatni-publikace.aspx
https://knihovna.plzen.eu/
https://knihovna.plzen.eu/e-knihovna/vydane-publikace/informacni-zdroje-1.aspx
https://knihovna.plzen.eu/e-knihovna/vydane-publikace/informacni-zdroje-1.aspx
https://knihovna.plzen.eu/
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že jedním takovým je Tomáš Sedláček, autor Ekonomie dobra a zla. A ještě jinými slovy? Skuteční 

géniové jako James Halliday z filmu Redady Player One si podtrhávat nepotřebují. Na druhou 

stranu... Mám za to, že ani „podtrhávači“ netrpí nízkým IQ, Lipčíka zdaleka nepodceňuji 

a koneckonců tuším, že tendenci podtrhávat mají více lidé introvertní a se sklonem k Aspergerovu 

syndromu. 

     Navíc je otázka, kdy vlastně podtrhává takřka každý a kdy a kde pouze výstředník. Přesně 

nemám zjištěno, jak to chodí dnes, ale jako studenti jsme si podtrhávali ve skriptech a řekněme, 

že i teď má nějaká studentka vysokoškolskou učebnici ve formě e-knihy a samo sebou tam 

podtrhává; třeba žlutě. - Sám vzpomínám, jak mi svá vysokoškolská skripta ukázal otec, dnes 

doktor filozofie, a jak jsem užasl, anžto jsem obracel stránky, kde bylo podtrháno či X barvičkami 

vyznačeno prakticky vše. Tátovi to v šedesátých letech pomohlo, nicméně Albert Einstein by se mu 

samozřejmě smál. Nebo ne? V jeho knihovně jsem věru nehrabal a celkem vzato je tohle věcí 

každého. - Někomu podtrhávání vyhovuje, jiný si podstatné po sedláčkovsku vkládá rovnou 

do pravých přihrádek hlavy. Ludvík Souček dozajista dělával to samé, ale my - méně soustředění 

a s výpadky paměti – tupě, i když nestádně podtrháváme a velice nás pak vytáčí, když dodatečně 

odhalíme, že jsme z podtrhané arény stejně do mozku nedostali ani půl zvěstí. Znehodnocenou 

knihu však, pravda, neroztrháme, nýbrž čteme znovu. Aspoň to podtrhané. A někoho ani 

nenapadne, jakou záhadou se ony čárky pod slovy mohou jednou stát pro nějaké dědice knihy. 

     Autor středoškolské matematiky Josef Polák si jednou půjčil svazek, který jsem předtím 

studoval, a nazítří se mě skepticky optal: „Prosím tě, proč sis podtrhl zrovna tohle a tohle?“ 

A matematikovy oči pluly stránkami. Nakonec mi prozradil, že můj systém nechápe. Je však divu? 

Ne. Na podtrhávání není logaritmu. Je záležitostí intuice. Pomůckou paměti. A co znáte, tužka 

vynechá. Ale jiný to nezná. Jindy si podtrhnu zajímavé slovo. A co tomu říkají ve veřejné knihovně? 

     Každoročně si prodlužuji platnost průkazky a chodím do čítárny, ale jen si vzorně vypisuji. 

A hříšné kvantum knih čtu doma a jednoduše mi patří. Jen jednou jsem se trochu zapomněl. 

Vytvářel jsem do Plže rubriku o svých oblíbených spisovatelích a Vladimír Novotný mi povídá: 

„A proč nenapíšeš o Hofmeistrovi?“ „O kterém?“ „O tom, co se věnoval pravěku.“ „Když já 

o něm vím kulový.“ O R. R. Hofmeistrovi jsem si do té doby podtrhal jen anonymní dvoustránku 

v časopise Kviz. „A Wikipedii přece opisovat nebudeme!“ 

     Novotný se nadechl. „Ty nevíš, že řadu svazků jeho díla představují vzpomínky?“ „Ne. Zní to 

ale zajímavě; tak já si něco půjčím.“ „Půjčím ti knihy sám.“ - Stalo se, Hofmeistrovy vzpomínky 

jsou víc než zajímavé a mimo jiné dokazují, že je psaní skutečně královská čili luxusní zábava. Ač 

on sám luxus nezažil. Napsal jsem ten článek, byl zveřejněn a nato jdu Prahou, ocitám se 

kdovíproč v blízkosti tehdejšího bytu Vladimíra Novotného a hle, bohemista kráčí proti mně. 

Stanu. Chvíli jsme konverzovali. Začal se ale trochu rozčilovat. Právem. „Ty říkáš, že jdeš vlastně 

za mnou? A to se´s nemohl předem ohlásit? Vidíš, zrovna nemám čas.“ „Ale Hofmeistrovy paměti 

jsem ti přece už stejně vrátit. Mimochodem, musel jsem se docela ovládat, ale vůbec jsem tam 

nepodtrhával. Nebo až na dvě tři místa. To jsem se zapomněl. Už to nešlo vygumovat.“ – Nu... 

Vždy pečlivý Vladimír Novotný nevybuchl, ale jednalo se o zásah do rodinné knihovny a několik let 

se mnou pak i proto moc nemluvil. (Starý Plzenec, 11. 5. 2018) 
 

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

 

 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 8. 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 

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

http://www.knihovna.plzen.eu/

