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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„To je právě literatura - že se propíšeme 

k něčemu, co jsme původně neměli v úmyslu.“ 
 

(Tomas Espedal) 
 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
     …Někteří spisovatelé možná uplynulý rok propsali a jiní prospali. V některých autorech 

se možná probudilo ono divoké vnitřní zvíře, zatímco v Zoologické a botanické zahradě města Plzně 

procitla literatura… V úterý 10. prosince tam slavnostně pokřtili knížku pro malé čtenáře Záhada 

na ostrově lemurů (NAVA, 2019), do které pohádkami přispěla Kateřina Misíková, básněmi 

Martin Vobruba a ilustracemi František Lopour. (Knihu lze koupit v areálu ZOO v prodejně 

Suvenýry u lemura.) Tiskový mluvčí Martin Vobruba se navíc už pár týdnů na Facebooku vyjadřuje 

zásadně ve verších. Asi ví, že „zvířata jsou moc příjemní přátelé: na nic se nevyptávají, nic 

nekritizují“ (George Eliot).   

     To v Polanově síni byla v prosinci poezie podrobena zaujatému hodnocení…  

 

     Od LADISLAVY LEDERBUCHOVÉ: Byla jsem na autorském čtení dvou básnířek, 
jejichž tvorba vzbuzuje pozornost čtenářů po řadu desetiletí a je z aspektu svého významu pro 

českou poezii druhé poloviny 20. století až po dnešek nepominutelná. V Polanově síni Knihovny 

města Plzně 4. prosince představily ukázkami své sbírky posledních let Karla Erbová (Vlnolamy 

aneb Aby tu zůstal na kameni kámen, 2018) a Jana Štroblová (Odstíny světla, 2018)  a tím i Theatrum 

mundi, nakladatelský dům, zde zastoupený Vojtěchem Kemennym, jenž knihy vydal. 

     Bylo nás dost poeziechtivých a zvědavých na čerstvé básně obou autorek i na jejich čtení 

a vlastní komentáře k němu. Paní Erbová jako plzeňská rodačka, tedy domácí, držela v rukou 

dramaturgii večera – paní Štroblová jako host dostala v účinkování přednost: Tichým, soustředěným 

přednesem nabídla své impresionisticky laděné obrazy, lyriku nezůstávající na povrchu vizuálních 
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a citových dojmů, ale obsahující stíny pochyb a naléhavých obav o humánní hodnoty ve vztahu 

člověka a přírody, člověka a světa (např. básně Červená, Zlatá). Právě v reflexivním přesahu 

přírodních motivů barevného světa a jeho světelného chvění autorka potvrdila svůj rukopis, svou 

poetiku předchozí tvorby. I o ní byla řeč, o spřízněnosti s básnickým viděním Mariny Cvětajevové, 

jejíž verše Jana Štroblová překládala (zde připomeňme např. výbor Pogrom života z r. 2006), také 

o obdivu k osobnosti Jiřího Ortena, jehož básnický étos autorku v počátcích její tvorby ovlivnil. 

     Karla Erbová zalistovala ve svých Vlnolamech a s rozhodností přesvědčit o své vědoucí skepsi 

přečetla verše lyriky životní tíže, ne však rezignace, vnitřního apelu v obrazech napjatých v rámu 

ironie, tím však pravdivější. Druhou část její prezentace tvořily antické parafráze z útlé knížky 

Žena, žena, žena, kterou vydala v plzeňském vydavatelství ArtKrist v  roce 2019. Třem řeckým 

ženským mytickým postavám – Klytaimnéstře, Médei a Heleně – věnovala tři básně v próze. Poslechli 

jsme si přednes Médei, skladby nezastřeně žensky sympatizující s postoji a činy tragické hrdinky.  

     Mluvené slovo střídala hudba – na klavír verše doprovázel Alfred Habermann. Skladby neuváděl, 

snad chtěl dát najevo, že důležitější složkou pořadu je poezie. Škoda, hrál pěkně a vybraná hudba 

dobře padla do atmosféry večera. Zajímavý pořad potvrdil v novém konstanty poezie obou 

básnířek. Ony ve svém věku přece už vědí, co chtít od své tvůrčí invence a od své poetiky a znají 

či tuší bolesti života. V adventním čase, kdy máme tendenci předjímavě podlehnout vánoční idyle, 

autorské čtení tandemu Štroblová - Erbová připomnělo, že svět, v němž žijeme, idylický není. 

 Ladislava Lederbuchová (Plzeň, 7. 12. 2019) 

 

     Martin Šimek nám jako každý rok poslal moc hezké rýmované vánoční přání s vlastní 

kresbou. Ivo Fencl našel mír v duši (o čemž svědčí jeho odpověď na poslední otázku v rozhovoru 

na https://milan-mundier.webnode.cz/l/ivo-fencl-vanoce-bez-knihy-si-predstavit-neumim/).  

     Od Víta Procházky pak přišlo „jakési alternativní básnické PF“… 

 

VPPF 2020 
 

Nic nekončí. 

Až domy odhodí své prahy. 

Až král jediný bude nahý, 

zhasne tma, 

kde zde začíná tam. 
 

 

Nic nekončí. 

Až flétny chytnou druhý dech. 

Až umlčíš se za příběh, 

smrt skoná, 

kde štěstí z podkov neukováš. 
 

 

Nic nekončí. 

Až o portrét poraní se kámen. 

Až barvou slepý bude zmámen, 

ocitneš se sám 

na cestě k druhým – přísahám. 
 

(Horažďovice, 15. 12. 2019) 

 

*  

SLÁVA HRDINŮM  

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „NEJVĚTŠÍ ZÁŽITEK Z LÉTA“ 2019.   

 

     Od EVY PROCHÁZKOVÉ: V září 2019 vyhlásila Knihovna Bolevec KMP literární soutěž 

pro seniory „Největší zážitek z léta“. Obdrželi jsme osm textů, z nichž vám některé (mírně krácené) 

předkládáme. Vyhodnocení soutěže se čtením oceněných prací se konalo 19. listopadu 2019 

v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem, se kterým knihovna Bolevec často 

spolupracuje. Soutěžící byli během příjemného setkání obdarováni knihami autorky Taťány 

Typltové Nebe pod nohama. Krajinou boleveckých rybníků, které poskytlo ÚMO 1, a diplomem. 

                                                                                                                   (Plzeň, 31. 12. 2019) 
 

- 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. 

https://milan-mundier.webnode.cz/l/ivo-fencl-vanoce-bez-knihy-si-predstavit-neumim/
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     Eva Hromádková  

     ZÁŽITEK Z LÉTA (kráceno) 

 

     V květnu 2017 jsem podnikla se svojí dcerou cestu do nejznámějšího poutního místa – 

Compostely. Očekávalo se od nás, že ujdeme alespoň 100 km. Každý den byl pro mě velmi osobní. 

Cestou nás provázel vřelý španělský pozdrav – „Buen camino“, to je „Šťastnou cestu“. Galície, 

kterou jsme procházely, patří zcela jistě ve Španělsku k těm chudším. Vesnice plné rozpadajících 

se domků, kamenitá políčka ve svazích a dobytek na pastvě. Strašně jsem si to užívala. 

Ale přicházely i krize. Hlavně záda, která nebyla zvyklá na pravidelné nošení zátěže, začala 

protestovat. Když jsme konečně dorazily do cíle, bylo nám fajn. Všude kolem spousty jásajících 

lidí. Stále nemohu věřit tomu, že jsem to dokázala zrovna já se svou artrózou. Zažily jsme něco, 

co se špatně vysvětluje. A jak tam tak stojím a dívám se kolem sebe na všechny ty poutníky, kteří 

uťapkali mnohonásobně víc než já, odněkud se vynořil velký respekt. Když vidíte, jak jsou pokorní 

a šťastní, něco z toho štěstí přejde i na vás. I když na mně muselo být vidět hlavně to štěstí, že jsem 

se tam konečně doplazila.  Najednou jsem si vážila sama sebe, že jsem šla, že jsem si našla čas, 

že mám tu krosnu na zádech, že si to všechno nesu s sebou. Tam zjistíte, že všechno, co k životu 

potřebujete, si nesete na zádech. Život se vám zredukuje na základní potřeby (jíst, pít, spát) a vy 

zjistíte, že to vlastně stačí. Snad proto, aby zažili tu neopakovatelnou atmosféru, se sem hodně 

poutníků vrací. Potkaly jsme skvělé lidi. Nevím ani jména, ale jsem ráda, že jsem je potkala. Tento 

nezapomenutelný zážitek zůstane v mém srdci celý život. 

 

     Jarmila Bohuslavová 

     NEJVĚTŠÍ ZÁŽITEK Z LÉTA (kráceno) 
 

     Letos jsem dostala pozvánku od vnuka Jana na jeho promoci v pražském Karolinu, po studiích 

Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Byl jasný červencový den, osm rodinných příslušníků 

se vypravilo vlakem do Prahy do Karolina. Tam na mne teprve dýchla atmosféra pěti století, která 

má za sebou jedna z nejstarších univerzit v Evropě. Řada studentů, řada pánů profesorů v talárech, 

kteří promluvili ke studentům, krásná hudba i slunce, které se prodíralo úzkými okny v apsidě 

gotické budovy. Nakonec diplom a přísaha absolventů, slíbivších zasvětit život a práci svému 

povolání. Ceremoniál mi připomněl, že jsem zde také kdysi stála se svými spolužáky. Byli jsme 

absolventy Českého vysokého učení technického v Praze, stavební inženýři. Honem jsem počítala, 

že od té doby již uplynulo padesát sedm let. Byl to můj nejhezčí zážitek léta 2019 a přála bych si, 

aby se v Karolinu vystřídalo ještě mnoho absolventů, kterým by se dílo dařilo, ať by se věnovali 

vědě, umění či poctivému řemeslu, a dokázali zachovat příznivé prostředí pro život na naší planetě. 

 

     Helena Holečková 

     NEJVĚTŠÍ ZÁŽITEK Z LÉTA (kráceno) 

 

     O prázdninách máme s mojí maminkou, babičkou dětí, a Jirkou, jejím přítelem, kterému říkají 

dědo, moje dvě neteře na hlídání, Kristýnku a Karolínku. Je jim deset a osm let. Kristýnka si letos 

o prázdninách psala deníček, kolik každý den viděla broučků, motýlků, housenek, ploštic, slunéček 

sedmitečných nebo malých pavoučků pro štěstí. Zajímalo ji, kolik tvorečků žije v trávě… Malovali 

jsme křídami na chodník, hráli si s bublifukem, chodili se koupat a po dešti jsme se šli do lesa 

nadýchat krásného čerstvého vzduchu.  Zde si děti hrály, stavěly domečky z mechu, klacíků a šišek. 

Po dešti měly samozřejmě na sobě gumovky. Na hřišti na volejbal za Kameňákem vznikl z jednoho 

hřiště rybník, kde se brouzdaly a brouzdaly. Děti milují louže. Každý rok ze začátku léta a konce 

léta, léta babího, hodně cestujeme. O prázdninách se radujeme z mých neteří. Máme tak kopu 

hezkých zážitků.  Každý den je příležitost k radosti! Radost z pohybu, nebo že vyšlo slunce a pěkně 

svítí celý den, jindy že déšť provoní lesy, najdeme houby a uvaříme si houbovku a smaženici. 
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     Anna Lišková 

     NEJVĚTŠÍ ZÁŽITEK Z LÉTA (kráceno) 
 

     Před supermarketem LIDL jsem se marně snažila pomocí žetonu získat nákupní vozík. Ale nešlo 

to! Mladá paní vedle mne právě vracející vozík si toho všimla a ochotně mi podávala pětikorunu. 

S díky jsem odmítla a začala v kabelce lovit peněženku. Paní mne stále sledovala a znovu nabízela 

pětikorunu se slovy: „Jste si opravdu jistá, že ji nebudete potřebovat?“ Ujistila jsem ji, že ne, 

že mám spoustu drobných v peněžence, a opět jsem jí poděkovala. Paní odešla směrem k parkovišti. 

A já s desetikorunou jsem dopadla úplně stejně jako se žetonem. Do otvoru pro mince se prostě 

nevešla. A v mé peněžence plné mincí nebyla ani jedna pětikoruna. Notně naštvaná jsem poodešla 

k cestě s desetikačkou v ruce, připravená požádat o směnu prvního přicházejícího. Vtom však přede 

mnou zastavilo auto a z otevřeného okénka mi táž mladá paní s úsměvem a se slovy: „Tak vidíte, že ji 

přece budete potřebovat,“ podávala pětikorunu. Poděkovala jsem mnohokrát, ona si však desetikačku 

ode mne nevzala a s přáním hezkého dne odjela. A já ten den měla opravdu hezký. Pomyšlení, 

že existují mladí lidé ochotní nezištně pomoci seniorům, mě hřálo u srdce. Ponaučení z tohoto zážitku: 

pro nakupování s vozíkem do nově zrekonstruovaného LIDLU na Košutce jenom s pětikačkou 

v kapse! 

 

     Hana Fruhwirtová  

     LETNÍ POUČENÍ (kráceno) 
 

     Byl krásný letní den plný sluníčka a květů a vůní, prostě idyla. Najednou mi zvoní telefon a volá 
moje letitá kamarádka, že je v nemocnici a jestli můžu za ní přijet. V nemocnici jsme se vřele přivítaly 
a ona mi vše, co se stalo, rychle sdělovala. Delší dobu jsme se neviděly, ona ovdověla, těžce 
onemocněla, a tak si vzala k sobě svoji dceru s přítelem. Dcera přišla o práci a neměla z čeho 
zaplatiti byt. Dcera ji ujišťovala, že jí budou ve všem pomáhat, že stejně stále vaří, a tak že se bude 
mít jak v ráji. Chvíli to tak bylo, ale jen dokud byla doma a neměla práci. To trvalo hnedle rok, 
kdy bydleli s přítelem, který pracoval, zadarmo, ale kdy jim kamarádka dávala i zbytek penze 
na jídlo.Ovšem jak začala pracovat na 6 hodin, šlo rychle všechno z kopce. Kamarádka musela uhradit 
celoroční nedoplatek za plyn, elektřinu a vodu, ještě že měla nějaké úspory, a tak vyrukovala 
na dceru, že jí bohužel musí platit aspoň 4 000,- Kč měsíčně na zaplacení všeho, i kominíka, 
i kontroly karmy. Od té doby to byl boj o holý život. Nikdo už se o ni nestaral a ani vodu jí nepodal. 
Její zdravotní stav se strašně rychle zhoršil a musela do nemocnice. Ale to nebylo nejhorší zjištění, 
to teprve přišlo, když mi kamarádka řekla, že musí jít do domova důchodců, protože doma by umřela 
hlady, a jestli bych jí to pomohla rychle vyřídit. Já, které není nic zatěžko, jsem souhlasila 
a pomohla. Dnes už je kamarádka v krásném domově pro seniory se zahradou, kde se o ni s láskou 
starají a kde o pohlazení a políbení není nouze. 

 

     Ing. Petr Kostner  

     ZÁŽITEK Z LÉTA (kráceno) 
 

     Asi nic pozoruhodného nemám kromě toho, že ke mně každý rok přijíždí na prázdniny moje 
neteř Hanička s dětmi. Přeci jenom něco pozoruhodného na tom je, protože přijíždí z Myrtle 
Beach, to je v Jižní Karolině, a přiváží si s sebou Ameriku. Rozdělím byt. Hanička má pokoj 
a kuchyň, já kuchyň a obývák. Začíná to tím, že Hanička navštíví svého otce (moc se nemusí) 
a následují prázdniny v Plzni. Kluci, Antony (Antoníček) a Mike (malý Majk), se ke mně moc těší. 
Hanička si vždycky koupí novou paměťovou kartu do mobilu, fotí a já o tom pro ni postupně píšu 
reportáž. Někdy jsem s nimi, někdy jsou sami. Ostatně projděme si pár zápisků. Začátek – přílet. 
Letos dokonce přijel i manžel Haničky – velký Majk (nějak prý se v bytě složí). Američan 
mimořádně dostal krátkou dovolenou. Obsluhuje hotely – jezdí s trakem a odváží a naváží prádlo, 
má k tomu pár lidí, a to celý rok, soboty, neděle. V noci vede evidenci (prý by si to měl zkusit každý 
Čecháček). A pobyt pokrčuje. Hanička má vždycky připravený program na každý den a já žasnu, 
co všechno se chystá absolvovat. Letos je začátek rozšířený pro manžela. Takže se začíná tramvají! 
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Prohlídka náměstí. Výstup na věž, perníčky, trdelník, pro malého Majka klobása (tu asi doma 
nemají) a potom už to jde dál. Prohlídka pivovaru – velkému Majkovi moc chutná Gambrinus – 
a zpět domů. Doma Hanička upeče pravou českou bábovku (to taky doma často nemají) a Hanička 
je Cake Boss – mistr kuchař. Já trochu mluvím anglicky, kluci trochu česky (Hanička je 
samozřejmě po ruce s češtinou, tak nám to jde). Další den následuje oslava narozenin u dcery 
Evičky spojená s každoročním vyfocením dětí na schodech za sebou. Letos je o jedno dítě víc – 
u syna se narodila Madlenka, tak jde taky na schody! Následuje návštěva u strýce Martina, bratra 
Haničky, a odjezd do Německa, do nějakého bazénu za hranicemi (nejedu s nimi) a návrat domů. 
Hanička tentokrát peče bublaninu a Amerika dál žasne. Hanička je opět Cake Boss. Jinak pro 
kluky dělá těstoviny s nějakou omáčkou, co si přivezli, a většinou se doráží hranolky s majonézou 
a zapíjí to kolou. Amerika! Dál naplánovaný zájezd na Špičák „In  bohemian  forest“. Houby, 
houby! Vrchol „At the top, Yippie!“ A zase doma. Návštěva hřbitova – je tam moje sestra, 
maminka Haničky. Dny letí. Ještě Dinopark, Zoo a velký Majk musí odletět. Ještě poslední 
návštěva na „Ranči“ – „koňská“ restaurace na Šídlováku – známe to z minulého roku, poslední 
Gambrinus pro Majka a už jsme sami. Hanička má dál v plánu výlet na Radyni a v Plzenci 
i Bohemia Sekt, potom Plasy s nějakou malou Zoo (vůbec jsem o tom nikdy neslyšel) a to je ještě 
v plánu Kočičí kavárna v Plzni (taky pro mě novinka), návštěva kamarádky Mirky, pokračuje to 
návštěvou nějakého letního festivalu v amfiteátru v Červeném Hrádku (já jenom žasnu). A přiblížil 
se 4. červenec, Den nezávislosti. Je na to připravené vybavení v kufru – vlajky, klobouk Stetson, 
šátky, čepice. Vymódíme se a jdeme to oslavit na Spilku s Haničky příbuznými. Fotky – lidi koukají 
– Amerika je tady! Přiblížil se konec návštěvy, rozloučení. Jdeme naposled do „naší“ koňské 
hospody, poslední Gambrinus s Haničkou, kluci naposled využijí houpačky a je konec amerického 
dobrodružství. A já už se mohu jenom těšit na další rok. (Lákají mě, abych tam přijel, ale nevím.) 
Ještě poznámka: Hanička má vysokou školu – techniku v Plzni a k tomu Pedagogickou fakultu 
(dělala to souběžně). Po škole si vyjela na pobyt do Austrálie, nějak se přesunula do Ameriky, 
získala zelenou kartu, dělala provozní (ve dvou hotelích zároveň) a vzala si Američana. Teď ale 
má sportovní licenci, učí ve fitnessu, vyučuje tance, dodělala si pedagogickou fakultu pro Ameriku 
a učí taky i ve škole. Je zkrátka moc šikovná. 
 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve čtvrtek 2. ledna 2020 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny pro 

dospělé (B. Smetany 13) na vernisáž malé výstavy Víra a naděje. Básnická tvorba Romany 

Schuldové s ilustracemi Evy Hubatové. Vstup volný.  

 

* V pondělí 6. ledna 2020 v 17:00 hodin jste zváni do Werichovy vily (Praha 1 – Malá Strana, 

U Sovových mlýnů 501/7) na autorské čtení a křest dvou nových básnických sbírek Aleny Vávrové 

– Tři čtvrtě na smrt a Vnitřní úsměv. Kmotři a účinkující: předseda PEN klubu Jiří Dědeček, 

Miroslav Kovářík, Jiří Žáček, Michal Viewegh, Milena Fucimanová a Patrik Linhart. Uvádí Petr 

Jančařík, zatančí Vyžvejknutá bambule, hudební doprovod Dita Hanzelová a Jan Skružný. 

Přítomen bude také ilustrátor růžové knížky Jiří Slíva, majitel nakladatelství Milan Hodek (Paper 

Jam) a prezident agentury Dobrý den Miroslav Marek. Prodej knih, autogramiáda, víno, občerstvení, 

radost. 

 

* V pondělí 6. ledna 2020 v 19:00 hodin jste zváni do Vinyl Clubu - Art Café  (Plzeň, nám. Míru / 

Klatovská třída 138) na už XII. kulturní podvečer. Tentokrát indiánské oblasti USA očima českého 

dobrodruha, spisovatele, fotografa a hudebníka Zdeňka Vacka v programu Krajinou mých snů. 

A dále projekt autorských písní a textů ve stylu alternative folk a slam poetry sólisty Muzikálu DJKT 

Radka Antonína Shejbala v programu Pán Gumpán. Hudbou doprovází Plzeňské bluesové trio 

Jana Máchy. 
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* V úterý 7. ledna 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové (21), tentokrát Tajemství tajemství se 
Šimonem Pečenkou. – Co si představit pod pojmem esoterické vědy? A jak se záhadami např. 
tarotu souvisí osobnost herce, moderátora a zpěváka Šimona Pečenky? – Vstup volný. 
 
* V pondělí 13. ledna 2020 v 17:00 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 
(Plzeň, Kaznějovská 51) do Čtenářského klubu. Tentokrát s Radkou Bartoškovou o knize Jojo 

Moyesové Než jsem tě poznala. Rezervace míst nutná. 

 
* V úterý 14. ledna 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (61), tentokrát s českou režisérkou 
dokumentárního filmu Helenou Třeštíkovou. Vstup volný. 
 
* Ve čtvrtek 16. ledna 2020 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.  

 
* V pátek 17. ledna 2020 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 pátek 17. ledna 2020 v 19:00 hodin jste zváni do prostor Moving Station (Plzeň, nádraží Jižní 
předměstí, Most Ivana Magora Jirouse 1) na slavnostní uvedení knihy Roberta Jandy Bohorovné 
horory.  

 
* V úterý 21. ledna 2020 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 
Skvrňany (Macháčkova 28) na Koncert mezi knihami. Tentokrát Jakub Noha. Vstupné 80,- Kč.  

 
* Ve středu 22. ledna 2020 v 16:30 hodin jste zváni do foyer Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 
na vernisáž malé výstavy Karel a Josef – bratři Čapkové. Vstup volný. 

 
* Ve středu 22. ledna 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na besední pořad k 130. výročí narození Karla Čapka Karel a Josef – bratři Čapkové. 
Účinkují: Zdeněk Vacek (spisovatel a publicista, nový ředitel Památníku Karla Čapka v Nové Huti 
na Příbramsku) a Pavel Vespalec (předseda Společnosti bratří Čapků). Vstup volný. 
 
* Ve čtvrtek 23. ledna 2020 v 17:00 hodin jste zváni do Sálu beletrie Studijní a vědecké knihovny 
Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2) na pořad A zalévej kytky (příběh uprchlíka). Autorské čtení 
s autogramiádou Jiřího Boudníka. Příběh dospívajícího chlapce z Plzně, který spolu s matkou 
a sestrou zvolil v roce 1987 tajnou cestu za vysněnou svobodou.  

 
* Ve čtvrtek 23. ledna 2020 v 17:00 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 
(Plzeň, Kaznějovská 51) na křest knihy Krajinou mých snů s promítáním. Rezervace míst nutná. 

 
* Ve čtvrtek 23. ledna 2020 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 
sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na autorské čtení Jana Sojky ze sbírky Sesuv noci a Tomáše T. 

Kůse ze sbírky Mělké jámy. Oba autoři připomenou též tvorbu básníka Josefa Hrubého.  

 
* V pátek 24. ledna 2020 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového sálu 
Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad o životě a díle Boženy Němcové Milovaná i zatracovaná 
Barunka. K 200. výročí narození významné české spisovatelky. Účinkuje Poetické divadlo. 

 
* V neděli 26. ledna 2020 ve 14:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 
Masné krámy (Pražská 18) na pořad „Sobě ke cti, umění ke slávě“ v poezii a próze. Ohlasy 
západočeských a německých spisovatelů na díla z výstavy Sobě ke cti, umění ke slávě.  
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* V pondělí 27. ledna 2020 v 16:00 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 
(Plzeň, Kaznějovská 51) Na kus řeči s… PhDr. Martinem Proškem, Ph.D., ředitelem Ústavu pro 
jazyk český Akademie věd ČR. – Kam se ubírá současná čeština? Jaká slova a novotvary jsou dnes 
moderní? A bude někdy pravopis jednodušší? – Vstupné dobrovolné. Rezervace míst nutná. 
 

* V úterý 28. ledna 2020 v 19:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do M-klubu Obvodní 
knihovny Skvrňany (Macháčkova 28) na představení Cimrman: Akt. Známou hru z repertoáru 
Divadla Járy Cimrmana uvádí TRnovská Umělecká Společnost (TRUS). Vstupné 70,- a 90,- Kč. 
 

* Ve středu 29. ledna 2020 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 
na slavnostní prezentaci publikací vydaných v edici Ulita v roce 2019 Knihovnou města Plzně a spolkem 
Pro libris. – Václav Toucha: Časosběrné lpění, David Brabec: Rozložené akordy, Jan Paur: Lednice. 
Uvádí Vladimír Novotný. Vstup volný.     
   

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2020. Městské kulturní centrum Hořovice spolu s Městem 
Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte v Hořovicích, za finanční podpory Středočeského kraje 
a Města Hořovice, pod záštitou starosty Dr. Ing. Jiřího Peřiny a pod odbornou záštitou Českého 
centra Mezinárodního PEN klubu a redakce časopisu HOST, vyhlašují XIV. bienále soutěže 

Hořovice Václava Hraběte. Soutěž je inspirována osobou básníka Václava Hraběte (*1940-†1965), 
který v Hořovicích studoval na gymnáziu a žil v nedalekých Lochovicích. Soutěže se mohou zúčastnit 
všichni autoři od 14 do 25 let, kteří dosud knižně nepublikovali. Lze zaslat poezii (max. 5 básní, 
max. 5 stran) a prózu (povídku, ukázku z novely či románu, max. 5 stran) v českém jazyce, psané 
na počítači ve formátu DOC nebo RTF, o velikosti fontu 12, řádkování 1. Téma je volné a soutěžit 
lze zároveň v obou oborech. Soutěž je anonymní, každé práci bude přiděleno číslo. Proto je 
nepodepisujte, textový soubor se soutěžní prací přiložte ke zprávě, do předmětu zprávy vyplňte 
„HVH 2020“, do těla zprávy vypište údaje uvedené na přihlášce. Práce se nevracejí. Uzávěrka je 

15. března 2020. Adresa: mkc@mkc-horovice.cz. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, datum 
a místo narození, adresu bydliště, škola či zaměstnání, telefon, e-mail, názvy a počet soutěžních 
příspěvků do jednotlivých žánrových kategorií apod. Formulář přihlášky a další informace naleznete 
na webu. Díla bude hodnotit odborná porota, tři nejlepší příspěvky v každé kategorii budou 
odměněny věcnými cenami a finančně (za 1. místo 5 000,- Kč, za 2. místo 3 000,- Kč, za 3. místo 
2 000,- Kč), celkem bude rozdělena částka ve výši 20 000,- Kč. Tradiční setkání soutěžících se 
uskuteční ve dnech 24. - 25. dubna 2020, veřejné vyhlášení výsledků soutěže 25. dubna 2020 v sále 
Klubu Labe v Hořovicích. Součástí bude literární seminář s porotou a další kulturní akce. Více 
informací a přihláška na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice, tel.: 
+420 603 199 304, https://mkc-horovice.cz/category/tradicni-akce/horovice-vaclava-hrabete/. 
 
* TRAPSAVEC 2020. Byl vyhlášen XLVI. ročník literární soutěže Trapsavec. Soutěž je 
tematicky zaměřena na práce o přírodě, trampování a toulání po zemi, skalách a vodě. 
Soutěží se v próze a poezii, a to ve třech věkových kategoriích (autoři do 23 let, nad 23 let a tzv. 
„oldpsavci“, tj. ti, kteří v Trapsavci již v minulosti získali tři a více cen, z toho alespoň jednu 
v kategorii nad 23 let). Při nízké účasti mohou být kategorie sloučeny. Každý účastník může zaslat 
max. 3 povídky a max. 3 básně o max. rozsahu 1 800 slov (dle údajů textového editoru Word, 
OpenOffice apod.). Pořadatelé uvítají též aktuální fotografii autora. Účastí dává autor pořadatelům 
právo uveřejnit práce na internetu a ve sborníku nebo je použít k propagaci soutěže. Uzávěrka je 

29. února 2020. Adresa: soutez.trapsavec@seznam.cz. Do e-mailu uvádějte své občanské jméno, 
kategorii, rok narození a adresu. Zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků bude všem 
doručeno e-mailem. Stále zůstává také možnost posílat své práce (stačí v jediném vyhotovení) 
běžnou poštou na adresu: Jan Hafran Frána, Lísková 20, 312 00 Plzeň. V takovém případě 

mailto:mkc@mkc-horovice.cz
https://mkc-horovice.cz/category/tradicni-akce/horovice-vaclava-hrabete/
mailto:soutez.trapsavec@seznam.cz
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na přiložený lístek uveďte požadované údaje o autorovi, přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční 
adresou k zaslání zvadla. Nejlépe ohodnocená práce autora do 23 let může získat čestné uznání 
Malý Trapsavec. Nejlépe ohodnocená práce bez ohledu na kategorie získává hlavní cenu – Zlatého 
Trapsavce. Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže 
a vydávat jim sbírky, rovněž plánují vydat sborník vítězných prací. Více informací na 
https://www.trapsavec.cz/. 

 

* 

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

Řádky o divadle… 
 

* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Théta zahájila v Dialogu na výbornou 
     Někdejší neprofesionální plzeňské divadlo Sofranza vystupuje od počátku nové divadelní sezony 
pod pojmenováním Théta. Pod novým názvem uvedlo nyní v plzeňském Divadle Dialog i svoji 
první premiéru, jiskřivou komedii anglického herce, scenáristy a občasného dramatika Lionela 
Goldsteina 3 v pokoji. V českém prostředí je známější autorova hra Pan Halpern a pan Johnson 
a kromě toho, že obě komedie byly adaptovány také pro filmové plátno, spojuje je i podobné téma. 
Zatímco hra o dvou pánech se otevírá truchlením obou mužů nad hrobem jedné ženy, k návštěvě 
hry 3 v pokoji zve soubor stručnou anotací: Zack byl manželem Annie. A milencem Debbie. Ann 
a Debbie jsou kamarádky. Komedie ve dvou o třech. 
     Začátek nové éry se spolku Théta skvěle vyvedl. Břitkou komedii výborně přeložil Pavel 
Dominik, hlavních rolí se ujaly zkušené protagonistky souboru a režijní spoluprací nepohrdl již 
ostřílený režisér, dlouholetý člen činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni Jakub Zindulka. Ten také 
navrhl vkusnou funkční scénu, na níž na první pohled vše ladí. Jistě hlavně díky tvůrčí součinnosti 
s ním podaly obě herečky tak uvolněné a přitom dramaticky vyostřené výkony a ztvárnily 
bezpochyby své (alespoň prozatím) životní role. Jako první se na jevišti v pronajatém hotelovém 
pokoji v New Yorku objevuje rázná a akurátní Ann (Andrea Řeháčková), na kterou doma po smrti 
manžela a odjezdu již dospělého syna padl nepřekonatelný smutek, jenž stále přetrvává, 
ale nebrání jí v sekýrování personálu hotelu kvůli maličkostem. Povzbudit ji přichází její nejlepší 
kamarádka, rozevlátá a roztěkaná Debbie (Martina Chalupská), která je rovněž zdrcená úmrtím 
přítele, ale zároveň je dotčená, že nebyla pozvána na pohřeb. Tím třetím v pokoji je zpopelněný 
Zack v urně, jehož osudy nám jeho manželka a jeho milenka ve vzájemném rozhovoru postupně 
odkrývají. Obě ženy byly k sobě vždycky upřímné, ale o Zackovi nikdy nemluvily. Až nyní jeho skon 
umožňuje hlouběji nahlédnout do niter obou žen a jejich skrytých zákoutí a dovoluje oběma 
pojmenovávat vztahy k partnerům i k sobě samým. Obě protagonistky toto martyrium podstupují, 
srozumění je střídáno spory, přesto když je jedna z hrdinek na dně, druhá má potřebu ji konejšit. 
Zjišťujeme, že ženy jsou bytosti navýsost emocionální, kdy láska a nenávist, pláč i smích stojí 
nejednou pospolu. Konzumace alkoholu uvolňující jazyk by sice mohla být pozvolnější, při ztrátě 
zábran však ještě zábavněji vyplouvají na povrch dlouho potlačované pocity. 

(Plzeň, 6. 12. 2019. Premiéra 6. 11. 2019.) 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 1. 2020. 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): 724 253 627, 

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

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

https://www.trapsavec.cz/
http://www.knihovna.plzen.eu/

