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

Ročník XXVIII, 2019, letos Listy č. 7-8 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 257) z 28. 6. 2019. Strany 4, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 7-8/2019 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Bylo to, jako kdyby někdo otevřel kohoutek poezie, 

pak se zapomněl a odjel na dovolenou.“ 
 

(Terry Pratchett) 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
…Stále mladé plzeňské básnířky Tereza Čermáková a Milena Hasalová (obě držitelky Ceny 
Ason-klubu) byly na květnové schůzi všemi přítomnými hlasy přijaty za členky Střediska 
západočeských spisovatelů. Blahopřejeme! 
     Nejen léto, ale i letošní letopočet, letničky, letokruhy, letopisy, letoviska a také Letnice umělců 
v Plzni budiž pochváleny… V Muzeu církevního umění plzeňské diecéze se v rámci jejich 
programu opět uskutečnila pravidelná autorská setkání...  
 
     Od LADISLAVY LEDERBUCHOVÉ: Když dva dělají totéž… 
     Téma letošního ročníku Letnic umělců – starozákonní Píseň písní – bylo inspirací nejen 
výtvarníkům a hudebníkům, ale i literátům. V bohatém programu přednášek, výstav a hudebních 
produkcí našly místo i komponované pořady autorského čtení a hudby. 
     15. května hostilo Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v prostorách františkánského 
kláštera posluchače Konzervatoře Plzeň. Studentky maturitního ročníku Eliška Dedková (kytara) 
a Izabela Tomiová (zpěv) už na profesionální úrovni doprovodily mladší kolegy, kteří představili 
svou literární tvorbu ve variantě hlavního tématu jako Moji píseň písní.  
     Vystoupení svých studentů připravila a uvedla dr. Blanka Hejtmánková, s akcentem na individuální, 
subjektivní uchopení biblického tématu –náctiletými konzervatoristy. Koncepční záměr transponovat 
Píseň písní do tématu lásky k nadosobním duchovním kvalitám života, jak je ve svém myšlení 
a cítění prožívají dnešní mladí lidé, byl originální a výsledek potvrdil, že šťastný – jednotliví autoři 
s velkým zaujetím a citovým prožitkem přednášeli své slovesné výtvory, žánrově většinou 
na pomezí úvahy a eseje: Např. Ivana Měsíčková se vyznala z lásky k hudbě jako takové, jako 
k živlu nezbytnému pro život, Matěj Altman naopak z moře hudby a městských zvuků a hluku, 
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udávajících někdy až únavný rytmus našeho života, vzhlížel k tichu jako k nezbytnému opozitu, 
Veronika Trsová svou píseň věnovala planetě Zemi, neboť ta podle ní má být opěvána a chráněna, 
Hana Jeřábková přesvědčivě převyprávěla z pozice diváka premiéry Tylovy Fidlovačky dojmy 
ze scény uvedení písně Kde domov můj, písně písní našeho národa a státu. 
     Bylo to krásné, originální a uvěřitelné ve smyslu autorského sdělení. Hudební a literární zážitek 
se dostavil a vedle estetických aspektů obsahoval i čistou radost, že na hudební plzeňské 
konzervatoři je chován i literární potěr. Škoda, že pořad, ač byl promyšleně připraven, výborně 
komponován, organizačně zajištěn a vybaven tištěným programem, navštívilo málo posluchačů. 
     Malá posluchačská účast a stejné místo konání spojily dne 4. června předchozí pořad 
s autorským čtením členů Střediska západočeských spisovatelů (jako hosté vystoupili i někteří 
členové střediska pražského). Na první pohled jevilo toto „čtení“ odlišnost jen ve věku performerů 
– většina autorů byla ve věku seniorském, jinak šlo též o kompozici hudby (tuto složku tradičně 
zajistila třída fléten z dobřanské ZUŠ) a slova. Prezentovaly se především básnířky: Tamara 
Kopřivová, Jaroslava Málková, Jarmila Flaková. Markétu Jansovou reprezentoval její text, který 
přednesla T. Kopřivová, stejně Františka Vrbenská četla rozsáhlou báseň Pavla Weigla jako 
vzpomínku na zemřelého kolegu básníka, prozaika a překladatele.  
     Olga Nytrová předznamenala večer příspěvkem (ohlášeným jako esej) o biblické Písni písní, 
a to nejen tematicky, ale především rozkolísaností, autorskou nepřesvědčivostí, neoriginalitou – 
kompilačně, ale nedůsledně pojatý přehled o výkladech daného textu nebyl ani původní odbornou 
interpretací, ani lyrickým originálním esejem. Weiglova píseň o „těle“ milované krajiny je 
obdobou Nezvalovy skladby Píseň písní ze sbírky Žena v množném čísle; míra nápodoby 
Nezvalových motivů a poetiky pásma však zde hraničí s plagiátorstvím. A co teprve rýmovačky 
ve stylu podřadné lumírovské poezie, které by dozajista šéfredaktor J. V. Sládek další autorce 
odmítl otisknout?! Potom mezi slepými jednooký králem.  
     Podvečer s básníky a básnířkami, kteří se považují za hotové literáty (každý z nich už 
publikoval knižně několik sbírek) byl pro mne zklamáním – úrovní prezentovaných textů, nežádoucí 
improvizovaností a sebestředností: Pořadu chyběl tištěný program, který by návštěvníka jmenovitě 
seznámil s účinkujícími a jejich texty (oni se přece mezi sebou znají, že?), zato nechybělo neustálé 
fotografování jednoho autora druhým – vlastní vzájemná sebeprezentace byla evidentně důležitější 
než návštěvník akce.  
     Když dva dělají totéž, není to totéž. Lidové přísloví je moudré a jeho pravdivost ověřily dvě 
zcela různá letnicová autorská čtení. (Plzeň, 16. 6. 2019) 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V pátek 5. července 2019 v 19:00 hodin jste zváni do zámku Nebílovy na pořad Staré písně, 
prastaré. Společný projekt virtuózního hráče na australský domorodý nástroj didgeridoo Ondřeje 
Smeykala a básníka Iva Hucla, v němž v autorském podání zazní krátké magicko-realistické 
příběhy inspirované sněním.  

 
* Ve středu 10. července 2019 zvou Pro libris, z. s., a Knihovna města Plzně své členy a další 
zájemce z řad veřejnosti na svůj tradiční letní literární výlet, tentokrát s názvem Vlastenecký 
a vlastivědný.  Trasa: Plzeň – Kralice nad Oslavou (Muzeum Bible kralické) – Náměšť nad 
Oslavou (zámek, oběd) – Rokytnice nad Jizerou (Pamětní síň Otokara Březiny a hřbitov) - 
Holašovice (náves – památka UNESCO) – Plzeň. Odbornými průvodci prof. Viktor Viktora 
a Karel Drhovský. Informace a přihlášky u J. Horákové (tel.: 378 038 206, e-mail: horakovaj@plzen.eu).   

 
* V pondělí 22. července 2019 v 16:00 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 
(Plzeň, Kaznějovská 51) na pravidelný Čtenářský klub. Tentokrát se můžete těšit na bestseller 
australského spisovatele Markuse Zusaka Zlodějka knih (v srpnu potom na sci-fi román Stephenie 
Meyerové Hostitel). Přečtěte knížku nebo zhlédněte film a přijďte si popovídat. Rezervace míst nutná. 

mailto:horakovaj@plzen.eu
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* V úterý 30. července 2019 v 19:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve na dvorek 
Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Kabaret pod letním nebem.  Pořad plný krásných písní 
a veselých textů z klasické literatury. Účinkuje Poetické divadlo, taneční skupina La Juerga, Lukáš 
Wilhelm (zpěv) a Tom Váchal (kytara, zpěv).      
 
* V úterý 27. srpna 2019 v 19:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového 
sálu „13“ (Pražská 13) na Večer se šansonem. Do světa kouzelných šansonů a krásné literatury 
návštěvníky zavede Poetické divadlo a Duo Musette. 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* DRÁŽĎANSKÁ CENA LYRIKY 2020.  Byl vypsán další ročník veřejné soutěže na podporu 
současné básnické tvorby – Drážďanská cena lyriky, kterou uděluje primátor zemského hlavního 
města Drážďan každý druhý rok. Cena je pro výherce dotována částkou 5 000,- EUR a v listopadu 
2020 bude udělena již potřinácté. Uchazeči, kteří žijí v Evropě a píší německy nebo česky, mohou 
být navrženi do soutěže nakladatelstvími, vydavateli a redakcemi literárních časopisů, autorskými 
svazy či literárními sdruženími. Vítány jsou též vlastní přihlášky jednotlivců. Podmínkou účasti 
jsou min. 3 předchozí autorovy publikace, a to buď knižní (i v rámci antologií), v literárním 
časopise nebo on-line na vybraných literárních platformách (Lyrikline, poetenladen, fixpoetry; 
Dobrá adresa, Nedělní chvilka poezie, Literární.cz, Almanach Wagon, Herberk, Texty). 
Publikování v těchto médiích musí být doloženo a texty nemají být starší než 2 roky. Publikace 
vlastním nákladem nejsou akceptovány. Lze zaslat 6-10 vlastních básní, psaných na stroji nebo 
na počítači, v 7 vyhotoveních. Autor přiloží stručný životopis, bibliografii a aktuální adresu. 
Soutěž probíhá ve dvou kolech a je anonymní, proto na jednotlivých exemplářích soutěžních textů 
nesmí být uvedeno jméno autora, místo něj se na všech výtiscích a na všech stranách soutěžního 
příspěvku používá autorem zvolené heslo, které se uvádí též na oddělené stránce s biografií 
a bibliografií. V prvním kole (do 31. října) vybírají česky a německy mluvící porotci ze všech 
zaslaných příspěvků ve svém mateřském jazyce až 5 kandidátů anonymně. Pro hlavní 
dvojjazyčnou porotu budou texty nominovaných následně přeloženy do druhého jazyka 
renomovanými literárními překladateli. Nominovaní autoři pak budou na podzim 2020 pozváni 
do Drážďan na soutěžní čtení, kde v cca desetiminutovém bloku představí hlavní porotě i publiku 
vybrané texty. Uchazeči tedy musí být připraveni v případě nominace vystoupit před publikem 
v Drážďanech a zúčastnit se třídenního rámcového programu: čtení, workshopů a společné 
aktivity. Veškeré náklady hradí organizátor. Uzávěrka je 31. července 2019. Přihlášky do soutěže 
je třeba zaslat klasickou poštou (ne doporučeně!) na adresu: Literaturhaus Villa Augustin, paní 
Andrea O’Brien, Förderverein für das Erich Kästner Museum/Dresdner Literaturbüro e.V., 
Antonstraße 1, 01097 Dresden,  tel. +49 (0)351 804 50 87. Na přihlášky e-mailem nebo faxem 
se nebere zřetel. Zaslané básně v sedmi vyhotoveních musí být sešité v sedmi jednotlivých svazcích 
(báseň 1 – báseň X). Zprávu od pořadatelů obdrží pouze nominovaní. Informace o nominovaných 
budou zveřejněné od 1. 11. 2019 na webových stránkách organizátora (www.literaturhaus-
dresden.de). Po předání ceny se pak jméno vítěze zveřejní na webu i v tisku.  

 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* VEČERY PŘIMĚŘENÝCH DEPRESÍ. Pražská spisovatelka Zora Šimůnková nabízí (nejen) 
čtenářům a autorům Plže možnost vystupování na Večerech přiměřených depresí ve Slovanském 
domě v Praze (Soukenická 3). - Večer přiměřených depresí je pořad autorského čtení, živé hudby 
a milých překvapení s dlouhou tradicí (od roku 2003). Na každý večer připadá několik autorů 
(obvykle tři až čtyři) a hudba. Každý z autorů má přibližně deset minut času (po dohodě i více). 

http://www.literaturhaus-dresden.de/
http://www.literaturhaus-dresden.de/
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Kromě autorského čtení už se prý na „Depkách“ hrálo i  divadlo, kouzlilo, psalo na zadané téma 
a dělalo mnoho jiných věcí. Nic není nemožné (co se dá předvést v daném místě a čase). V sále je 
k dispozici základní technika pro ozvučení. Zájemci o vystoupení z řad literátů a hudebníků 
se mohou hlásit na adrese perlickanadne@seznam.cz. Nejbližší termíny večerů: 27. srpna, 19. září, 
24. října, 21. listopadu a 5. prosince 2019, vždy od 19:00 hodin. Více informací na 
http://www.primerenedeprese.cz/. (10. 6. 2019) 

 

* 

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

Řádky o divadle… 
 

* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Počítačový humor v Dialogu funguje: 
     Poslední premiérou plzeňského divadelního souboru Amceth na prknech Divadla Dialog 
se stala komedie mladého stříbrského autora Petra Smazala Patrik opatřená podtitulem Cesta 

do hlubin sociální sítě. Smazal je zběhlým a nadmíru pilným tvůrcem komediálních skečů, které 
zveřejňuje na internetu prostřednictvím serveru YouTube jako Smazané skeče či Calvados 
ve spolupráci s komikem a imitátorem Petrem Jablonským. Smazal i pro současnou inscenaci 
zhotovil doprovodná videa, ale jinak se na inscenaci nepodílel. Režie se po delší odmlce zkušeně 
ujala Gabriela Vašková, scénu navrhla Marie Dvořáková, hudební doprovod je dílem Vladimíra 
Vondřicha a light design prací Michala Herzoga. 
     Podobně jako bujná obraznost vyjádřená vemlouvavě a přerývaně v Cestě do hlubin noci L. F. Célina 
přibližuje mnohá úskalí meziválečného období, i Cesta do hlubin sociální sítě obdobně vtíravými 
prostředky významně obohacenými o absurdní prvky vypovídá o problémech dnešní doby. A to 
především o jednom fenoménu současného světa, o pochybné závislosti části populace 
na kontaktech na sociálních sítích. Nutno hned říci, že hroutící se reálný svět a labyrint toho 
virtuálního, ve kterém postavy bloudí, se režisérce podařilo zpřítomnit v jednotné nadsázce velice 
přesvědčivě, a to i díky energickým výkonům všech představitelů splňujících ve všech ohledech 
i výslovnostní normu, což ani na profesionálních scénách nebývá dnes samozřejmostí. Z mumraje 
virtuálního světa se vydělují dvě nešťastné reálné postavy ne zcela uspokojivě zvládající práci 
na svých počítačích. Patrik (Adam Plzák), ač se svému notebooku horlivě věnuje, nemá dosud 
žádné „přátele“, a tak prosí o pomoc kybernetického Boha. Dostane se mu podpory od přitažlivé 
Free Wifi (Irena Henzl Velichová) a od neobyčejného zjevu jménem Historie (David Chyška) 
představujícího paměť lidstva, což mu dává právo rozčilovat se nad úrovní většiny internetových 
příspěvků. Úspěšnější bloggerka Anna (Pavla Škubalová) měla sice zpočátku více než sedm tisíc 
přátel, ale o všechny díky jednomu nešťastnému vyjádření v průběhu migrační krize přišla. Oba 
mají snahu se do sociálních sítí co nejhlouběji ponořit a marně hledají nějakou pro sebe vhodnou 
skupinu. Na své pouti potkávají Koš, který když přijde, všechno sebere, vyhodí a vysype (Tomáš 
Tutter), komisní Upozornění a též Úřednici (Lucie Bartošová), rozjuchaného Lajka a později 
Domácího lékaře ve skupině hypochondrů (Jakub Vlach), tajemnou Modrou smrt bytostně toužící 
po něčem lidském (Anna Chmelíková), dle reklamních sdělení Úspěšného podnikatele a představitele 
sadomasochistické skupiny (Jan Doležal), přísného Správce úloh, který umí vše vypnout (Robert 
Levota) a zapojuje se i Internet voiceover (František Šimánek), než oba protagonisté zjistí, jak 
obtížné je ze sítě se zase vynořit a vrátit se do reálného světa. Jistě ne každý se zasměje, když uslyší 
v nevhodnou chvíli: ctrl alt del, ale všichni v hledišti se alespoň o premiéře po celou dobu 
představení neobyčejně dobře bavili. A nakonec i všechno dobře dopadlo. (Premiéra 30. 4. 2019) 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 8. 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, 724 253 627, e-mail: asonklub@plzen.eu; http://www.knihovna.plzen.eu 

mailto:perlickanadne@seznam.cz
http://www.primerenedeprese.cz/
http://www.knihovna.plzen.eu/

