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

Ročník XXVIII, 2019, letos Listy č. 3 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 253) z 27. 2. 2019. Strany 4, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 3/2019 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Čím jsem starší, tím méně si všímám,  

co lidé říkají, myslí si a v co doufají.  

Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.“  
 

(Robert Fulghum) 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     …Díky úsilí dobrých lidí (například editora Michala Jareše) mohla být ve středu 20. února 

v prostorách Moving Station uvedena nová kniha básní a próz Zdeňka Barborky Hommage. 

     Díky úsilí řady dalších (zejména šéfredaktora Vladimíra Novotného) mohly být ve stejný den 

posedmnácté a prý naposledy v Polanově síni uděleny výroční Ceny Plže. Vůbec poprvé při té 

příležitosti zazněly živě písničky: O čem si povídají ptáci, Vlídná, Jen ať nám prší či Ukolébavka 

pro nenarozené dítě. Ani sám autor-zpěvák Vhrsti nemohl uvěřit, že se to opravdu stalo! Ani 

ocenění autoři Plže nevěřili. Tentokrát Vladimíra Brčáková, Jitka Prokšová a Milan Čechura… 

Historicky poslední Cenu Ason-klubu skromně převzala mladá žena, která se řídí heslem „Nežij 

ve snu, žij svůj sen!“ a jejímž nejtajnějším snem je vydat básnickou sbírku. Absolvovala 

pedagogickou fakultu, kde pokračuje v doktorském studiu. Učila jazyky už na všech stupních škol, 

dokonce ve španělské Valencii nebo v Moskvě. Je členkou uskupení Plzeňští veršotepci, píše 

básně a povídky, v poezii ctí rytmus a rým, zúčastňuje se autorských čtení, získala ceny 

v soutěžích Vyšehradská vize, Poezie pro knihovnu nebo Trutnovský drak, její texty už byly 

zařazeny do sborníků, hlavně však publikovala v Plži! V rubrice Mladý Západ například cyklus 

Já se neotočím (9/2017), cyklus cizokrajných veršů A jemný tanec kostřavy (4/2018) a cyklus 

sonetů Marné je vyhlížet duhu (9/2018). Poslední Cena Ason-klubu… BÝVÁVALO. „V tom 

slavném podniku / už spadla opona. / Bez smíchu, bez díků, / potlesk se nekoná…“ Ale to ne, 

samozřejmě se potlesk konal. Pro Markétu Zvolánkovou…  

 

http://www.vhrsti.cz/o-cem-si-povidaji-ptaci/
http://www.vhrsti.cz/vlidna/
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V pátek 1. března 2019 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

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

 

* Ve středu 6. března 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na literárně-dramatický pořad Jan Werich – Haló, klaun! Setkání s velkým 

umělcem (v podání Přemysla Kubišty), který vypráví, jak se seznámil s Jiřím Voskovcem, jak 

napsali svoji první hru, proč začali s politickou satirou, jak těžké to bylo v emigraci za 2. světové 

války a jak to s nimi bylo po válce. Nejen v ukázce Čochtana spoluúčinkuje Jitka Kubištová.  

 

* Ve čtvrtek 7. března 2019 v 10:00 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 

Nová Hospoda do klubovny areálu TJ Sokol Nová Hospoda (Plzeň, Prostřední 7) na program 

s názvem Setkání s knihou – čtení je vášeň.  

 

* Ve čtvrtek 7. března 2019 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 7. března 2019 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Galerie Evropského domu (Plzeň, nám. Republiky 12) na autorské čtení Thomase Schafferera 

v němčině Via Dolorosa. (V 18.00 hodin následuje vernisáž stejnojmenné výstavy.) 

 

* V pondělí 11. března 2019 v 15:00 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 

(Plzeň, Kaznějovská 51) na program s názvem Literární povznesení: Přísloví a lidové moudrosti. 

Pravidelná setkávání pod vedením PhDr. Věry Dvořákové. Rezervace míst nutná. 

 

* V úterý 12. března 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (55), tentokrát s Matějem Stropnickým.  

Absolvent oboru žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK, autor literárních recenzí aj. Vstup volný.  

 

* V úterý 12. března 2019 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Skvrňany (Macháčkova 28) na Koncert mezi knihami. Tentokrát Marek Dusil. Vstupné 50,- Kč. 

 

* Ve středu 13. března 2019 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na autorský večer a prezentaci nejnovější knihy básníka, prozaika a dramatika 

Jana Sojky Učitel je ve třídě sám. Jako host vystoupí Josef Gruber. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 14. března 2019 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Anglické knihovny (Plzeň, nám. Republiky 12) na přednášku Radky Galiové Americká literatura.  

 

* V pátek 15. března 2019 v 18:00 hodin Vás Městské muzeum ve Stříbře zve do svých prostor 

na Slam poetry. Vstupné 100,- Kč. 

 

* V pondělí 18. března 2019 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.  

 

* V úterý 19. března 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na pořad s názvem S maskou nakřivo aneb …a takhle jsme tu žili – Literatura. První 

díl debatního retro cyklu o životě a působení v uměleckých oblastech v letech 1968-1989, tentokrát 
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např. o zakázaných autorech, o knihách na indexu, samizdatu, cenzuře, oficiální a neoficiální literatuře, 

literárním undergroundu v písňových textech, o Svazu spisovatelů, manifestech i debaklech, o knižních 

festivalech, o praxi v knihovnách v té době. Účinkují Alena Zemančíková, Dagmar Svatková a Oldřich 

Janota. Uvádí Markéta Čekanová. Vstup volný. 

 

* V úterý 19. března 2019 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Vzdělávacího centra své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na přednášku Mgr. Evy 

Němečkové, Ph. D., Čtení starých písem aneb Vyluštíme spolu kurent. 

 

* Ve čtvrtek 21. března 2019 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 21. března 2019 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Knihovny Bolevec 

(Západní 18) na další Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 

 

* V pondělí 25. března 2019 v 18:00 hodin Vás Městská knihovna Horšovský Týn zve do svých 

prostor na přednášku Martiny Bittnerové Lásky Boženy Němcové. Koho skutečně milovala? 

 

* V úterý 26. března 2019 v 17:30 hodin Vás Knihovna Kdyně zve do svých prostor na přednášku 

Martiny Bittnerové Tajemství K. H. Máchy. Záhadný život známého básníka. 

 

* V úterý 26. března 2019 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na literárně-dramatický pořad Plzeňská zastavení Bedřicha 

Smetany. Účinkuje Poetické divadlo.   

 

* Ve čtvrtek 28. března 2019 v 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do svých prostor na exkurzi pro veřejnost. Hlavní budova SVK PK (Plzeň, Smetanovy sady 2) 

– Vzdělávací centrum, Sál beletrie; Galerie Evropského domu, Anglická, Rakouská, Německá 

a Románská knihovna (nám. Republiky 12).  

 

* Ve čtvrtek 28. března 2019 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Malé After party. Hudebně poetický pořad básnířky Aleny 

Vávrové z Františkových Lázní. Uvádí Jiří Hlobil.  

 

* Až do 31. března 2019 Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně (B. Smetany 13) 

na výstavu Radovana Kodery Miroslav Zikmund. Vstup volný. 

 

* V úterý 2. dubna 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové (19). Tentokrát Tajemství archeologie 

aneb Záhady mrtvých těl z pravěku. Přednáší doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., ředitel Ústavu pro 

Archeologii FF UK. Vstup volný.    

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* PŘÍBRAM HANUŠE JELÍNKA 2019. Knihovna Jana Drdy Příbram vyhlašuje XXIII. ročník 

literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka. Soutěž je určena dětem a mladým lidem z celé 

republiky a bude hodnocena ve třech věkových kategoriích: 12-15 let, 16-19 let a 20-23 let. 

Lze zaslat původní, dosud nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené práce na libovolné téma, 

psané na počítači v češtině nebo slovenštině, z oboru poezie max. 3 básně a z oboru prózy max. 

6 stran A4. Spolu s texty autor zašle vyplněnou přihlášku (ke stažení na webu), kde kromě 
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identifikačních a kontaktních údajů (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mail, 

telefon) zaškrtne souhlas s publikováním soutěžních textů a souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů. Děti do 15 let navíc vyplní jména, kontakty a souhlas zákonného zástupce. 

Uzávěrka je 30. dubna 2019. Adresa: jelinek@kjd.pb.cz. Texty bude hodnotit čtyřčlenná odborná 

porota. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne počátkem října v rámci akce Týden knihoven. 

Nejlepší práce budou publikovány v tištěném sborníku i v jeho elektronické formě na webu 

Knihovny Jana Drdy. Vybraní autoři budou odměněni sborníkem a věcnými cenami. Více 

informací na  https://www.kjd.pb.cz/upoutavky/upoutavky-3/553-vyhlasujeme-literarni-soutez-

pribram-hanuse-jelinka-2019. 

 

* 

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

Řádky o divadle… 

 

* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: V Dialogu se představuje generace dnešních třicátníků: 

     Divadelní spolek Žumbera po uvedení tragikomedie s větším obsazením (Kočičí hra) 

nastudoval pro změnu veskrze komorní „komediální dialog na vážné téma“ Nevim Vojtěcha 

Štěpánka, od loňského roku nového šéfy činohry Národního divadla moravskoslezského, který 

ale svoji novinku před třemi lety připravil jako autorskou inscenaci v pražském A studiu Rubín. 

V plzeňském Divadle Dialog se režie ujal Vlastimil Vyhnis. Režisér umisťuje Štěpánkovu abstraktní 

tragikomedii do prázdného prostoru vymezeného jen dvěma dveřmi a bílou páskou na podlaze 

připomínající grafický záznam tepu lidského srdce. V něm se odvíjí svižný dialog s vážnými 

podtexty, který nám přibližuje generaci současných třicátníků. 

     Jedná se o setkání dvou mladých žen, odehrávající se v kómatu jedné z nich, a to Kristýny 

(Michaela Adámková), která se rozhoduje, zda se má vrátit do života, nebo definitivně opustit své 

tělo a zemřít. Druhá z dívek, Andula (Klára Gaierová), zase řeší problém, zda si nechat dítě, 

ke kterému přišla dost nezáviděníhodným způsobem, a ani neví, kdo je nastávajícím otcem. 

K otevírání niter a dobírání se pravd je povzbuzují tajemné vnitřní (nebo snad božské?) hlasy 

(Michal Čáp Havlíček, Alena Křivancová). Ač obě mladé ženy samy tápají, jak naložit se svými 

životy, a jen tlak biologického času je nutí k zodpovědnějšímu přístupu k vlastnímu žití, terčem 

jejich kritických hlášek se stávají skoro výhradně muži, kteří pod rouškou nezávislosti, 

individuality a svobody maskují svoji nedospělost, nepřipravenost pro partnerské soužití, 

a neumějí opravit ani dveře od záchodu. Divačky feministky si bezpochyby smlsnou. V průběhu hry 

se také dovídáme, jakým způsobem jsou životy Kristýny a Anduly propojeny. 

     Přestože jde o imaginární rozhovor, obě protagonistky naplnily své postavy živočišností, 

spontánností a autenticitou. S těhotnou Andulou může divák spoluprožívat smutek, dojetí i pláč, 

s Kristýnou se zase podělí o deziluzi a rozhořčení, obě představitelky se navíc elegantně přenášejí 

přes četné vulgarismy užitečně umístěné v textu a v pravý čas i věrohodně srší sarkasmem. 

Dilemat přijde na přetřes víc, svorníkem všeho jsou však problémy pramenící z promiskuity 

a nestabilních vztahů. Zábavné i poučné představení. (Premiéra 18. 2. 2018.) 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 3. 2019. 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): 724 253 627, 

e-mail: asonklub@plzen.eu; http://www.knihovna.plzen.eu 

mailto:jelinek@kjd.pb.cz
https://www.kjd.pb.cz/upoutavky/upoutavky-3/553-vyhlasujeme-literarni-soutez-pribram-hanuse-jelinka-2019
https://www.kjd.pb.cz/upoutavky/upoutavky-3/553-vyhlasujeme-literarni-soutez-pribram-hanuse-jelinka-2019
http://www.knihovna.plzen.eu/

