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

Ročník XXIV, 2015, letos Listy č. 1 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 207) z 2. 1. 2015. Strany 4, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 1/2015 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„I když jsem satirik – nahá dívka  

je mi pořád milejší než nahý král.“ 
 

(Gabriel Laub) 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
…S úderem silvestrovské půlnoci se naše západočeské město Plzeň proměnilo v Evropské hlavní 

město kultury… A z našich autorů se tím pádem stali evropští spisovatelé… 

     Ještě předtím (10. 12.) nás Radka Prokopová s Danielem Mikešem vyzvali k účasti na Maratonu 

psaní dopisů 2014 v Jabloni na podporu nespravedlivě vězněných, pronásledovaných nebo 

utlačovaných lidí. 

     Ještě předtím (2. 12.) nespokojený Milan Šedivý vystoupil ze Střediska západočeských 

spisovatelů. Impulsem mu prý bylo založení Asociace spisovatelů – signál, že alternativa je možná. 

     Ještě předtím (28. 11.) Středisko západočeských spisovatelů rozdělilo 14. Cenu Bohumila 

Polana mezi Milana Čechurovu (za soubor krátkých povídek Malý nepřítel) a Alenu Vávrovou 

(za sbírku básní Harlekýn na římse) – viz http://www.plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/cenu-

bohumila-polana-ziskali-alena-vavrova-a-milan-cechura.aspx. Předsedkyně poroty, spisovatelka 

a překladatelka Milena Fucimanová z Brna, napsala ve svém hodnocení, že v prvním případě při 

čtení „metaforicky i doslova zhasíná úsměv na tváři“ a povídky že čtenáře „od prvních řádků 

vyděsí“(…) „Je děsivé poznat a pochopit, kdo je tím malým nepřítelem, před kterým neutečeš. 

Jsme to vlastně my…“ Milan Čechura byl pak 7. prosince hostem vysílání Českého rozhlasu Plzeň 

(http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3268006), kde nejen prozradil, proč se pustil do psaní až po 

padesátce, ale dokonce i zpíval! 

     A někdy mezi tím (20. 12.) se autorské Antidivadlo poslední premiérou a derniérou definitivně 

rozloučilo s diváky… 

 

http://www.plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/cenu-bohumila-polana-ziskali-alena-vavrova-a-milan-cechura.aspx
http://www.plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/cenu-bohumila-polana-ziskali-alena-vavrova-a-milan-cechura.aspx
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3268006
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* Od LUCIE KOUTNÉ: Antidivadlo naposledy?  
     Nemám loučení ráda, ať už jsou to loučení jakákoliv, natož pak loučení s divadelním souborem 
Antidivadlo. Je to už hodně dávno, co jsem viděla jednu jejich divadelní hru poprvé. To jsem ještě 
studovala na Pedagogické fakultě v Plzni. Už tehdy mě tohle divadlo s inteligentním, kolikrát až 
absurdním humorem nadchlo. Taky mě inspirovalo k napsání povídky Vstupenku noste viditelně. 
Nejsem jejich častým divákem a jsou i hry, které jsem neviděla, což je to škoda. Za těch 20 let bylo 
vždy na co koukat, autoři pořád sršeli novými nápady. Byly to scénky ze života, ze školního 
prostředí, z vězení, z blázince, z politiky, ze sportu, kultury aj. Myslím si, že ze sebe vydali, co jen 
mohli, a důstojně se nyní rozloučili s diváky. Domnívám se však (anebo spíš doufám), že to nebude 
úplný konec a že se někdy na divadelní prkna vrátí. Jeden z hlavních tvůrců, spisovatel Jan Sojka, 
píše divadelní hry dál i pro jiné soubory, takže alespoň s ním se i nadále budeme setkávat.  
     K tomuto představení: Byl to průřez jejich dvacetiletým působením. Promítli některé staré 
krátké filmy Plzeňské 12 

o 
klystýry. Jevištní komické scénky dostaly filmovou podobu a divák se 

bavil stejně dobře. Antidivadelní silnou stránkou je propojení vizuálna a slovního humoru, hudby 
a dalších prvků. Kromě toho i neuvěřitelný přehled z různých oborů – literatura, filozofie, 
přírodopis, dějepis a další. Z českého prostředí mi to připomíná Divadlo Járy Cimrmana, z toho cizího 
bych je připodobnila k anglickému Monty Python. 
     Pásmo krátkých filmů vystřídaly scénky na jevišti. Viděli jsme nám známé scény – například 
Exekuci. Hodně vtipná byla ruská jazzová kapela se slepým klavíristou, který padal na klavír. Jeho 
klavírní sólo je nezapomenutelné.   
     Na začátku mě pobavila absurdní diskuse, kdy herci seděli na jevišti a čekali. Až po chvíli řekl 
Jan Sojka: „Já si myslim, že bysme tu diskusi k 20 letům působení Antidivadla mohli ukončit. Oni 
si nepřipravili žádný otázky…“ (Oni = my diváci.) To překládal do francouzštiny tlumočník, který 
stál vpředu v rohu. Nikdo se neptal, a tak odešli a nás nechali chvíli o samotě v domnění, že je to 
nejen konec diskuse, ale i konec představení. Pak se vrátili a bavili nás celý večer. Nedá se říct, 
že by všechny scénky měly stejnou úroveň, byla tam i slabší místa, ale většinou mě to bavilo. 
     Chci celému Antidivadlu poděkovat, vyslovit jim chválu za letité působení na plzeňské scéně, 
za toto obohacení. A chci jim popřát jen to dobré do života. Jednotliví členové souboru jsou 
v kultuře nadále aktivní – píší knihy, divadelní hry, básničky, hrají na hudební nástroj atp. Ať se 
Vám dobře daří! (Plzeň, 28. 12. 2014) 

 

- L. K. (*1980) píše básně i prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty ZČU (oboru manažer výtvarné kultury), žije 

v Plzni a v Praze, kde momentálně pracuje v Uměleckoprůmyslovém muzeu. 

 

* 
 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 6. ledna 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) 
na další díl cyklu Záhady a záhadologové (4), tentokrát na Záhady podzemí se Stanislavem Motlem. 
Uvádí Ivo Fencl. Vstup volný. 
 
* V úterý 20. ledna 2015 v 17:00 hodin Vás KMP zve do Polanovy síně (Plzeň, B. Smetany 13) 
na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně (20), tentokrát s Pavlem Maurerem. Vstup volný. 
 
* Ve středu 21. ledna 2015 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KMP (Plzeň, B. Smetany 13) na křest publikací edice Ulita 2014: Jiří Kolář: Imaginární příběhy 
– Sny; Karla Erbová: Večery s koroptví; David Brabec: Mince zpod jazyka; Stanislav 

Bukovský: O (ne)nápravě věcí veřejných. Uvádí Vladimír Novotný. Vstup volný. 
 
* Ve čtvrtek 29. ledna 2015 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 
Masné krámy (Pražská 18) na další Laudatio pro Plzeň, tentokrát Plzeň evropská. Komponovaný 
pořad Střediska západočeských spisovatelů uvádějí prof. Viktor Viktora a Jiří Hlobil.           
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 
* CENA JIŘÍHO ORTENA 2015. Svaz českých knihkupců a nakladatelů opět přijímá přihlášky 
na Cenu Jiřího Ortena. Tato prestižní literární cena se od roku 1987 udílí mladému autorovi 
prozaického či básnického díla, napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání díla nebylo více 
než třicet let. Cena je spojena s finanční prémií ve výši 50.000,- Kč. Kandidáty mohou nominovat 
nakladatelé, veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce 
zabývající se podporou literatury a jejím šířením. Podmínkou nominace je knižní vydání díla 
během roku 2014. Uzávěrka je 31. ledna 2015. Přihlášená díla je třeba v šesti výtiscích spolu  
s přihláškou (ke stažení na http://www.sckn.cz/docs/orten_prihlaska.doc) zaslat poštou na adresu: 
Sekretariát SČKN, P. O. Box 177, 110 01 Praha 1, nebo osobně doručit do sekretariátu SČKN 
(Klementinum 190/5, Praha 1). Nový laureát Ceny Jiřího Ortena bude vyhlášen během knižního 
veletrhu Svět knihy Praha 2015. Více na www.sckn.cz. 

 
* CENA MILOSLAVA ŠVANDRLÍKA 2015. Obec spisovatelů České republiky a Rada 
městské části Praha 11 vyhlašují III. ročník soutěže o nejlepší českou humoristickou knihu. Cena 
se udílí za nejlepší humoristickou knihu českého autora vydanou v roce 2014 (podle vročení 
v tiráži). Cenu obdrží autor díla. Návrhy na udělení s 1 výtiskem navrhované publikace a krátkým 
zdůvodněním nominace mohou podávat občané i subjekty ČR. Uzávěrka je 15. února 2015. 

Adresa: Obec spisovatelů, Železná 18, 110 00 Praha 1. Zaslané výtisky zůstanou v majetku 
organizátora. O udělení Ceny rozhodne pětičlenná porota pod vedením dr. Radko Pytlíka. Cena je 
spojena s finančním, případně i věcným darem (výtvarná umělecká díla a knihy Miloslava 
Švandrlíka, věnované nakladatelstvím Epocha) a diplomem, porota může navrhnout udělení 
čestného uznání i dalším autorům.  

 
* CENA MAXE BRODA 2015. Společnost Franze Kafky v Praze vyhlašuje XXI. ročník 

studentské literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe Broda. Soutěž je určena studentům 
středních škol do 20 let, přihlásit se mohou i mladí lidé, kteří žádnou školu nenavštěvují. Mohou 
psát na témata: 1. Islám jako hrozba − realita, nebo fikce?, 2. Je věrnost v lidských vztazích 

ještě hodnotou? (esej o lásce, přátelství a věrnosti), 3. O Kafkově „hrdinovi“ Gregoru Samsovi 

(k 100. výročí prvního knižního vydání povídky Franze Kafky Proměna). Téma lze uchopit 
nejrůznějšími způsoby podle autorova zájmu, založení a zkušenosti. Může být pojato jako 
historické či aktuální, politické či obecně kulturní, nebo naopak důvěrné, osobní. Oceněno bude 
zvláště dodržení žánru eseje, tj. úsilí o vyjádření vlastního názoru, a stylistická úroveň textu. 
Účastníci zašlou text o max. rozsahu 5 stran strojopisu v pěti kopiích do 17. dubna 2015 na adresu: 
Společnost Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční do 
konce školního roku 2014/2015. Případné další informace jsou k dispozici též na tel.: 224 227 452 
(Společnost Franze Kafky) nebo na e-mailu: uherkova@franzkafka-soc.cz, http://www.franzkafka-soc.cz. 
Soutěž je anonymní, příspěvky nepodepisujte, na volném listu přiložte jméno a příjmení autora, 
věk, adresu bydliště, školy, telefon. Cena je dotována finančně: za 1. místo 6.000,- Kč, za 2. místo 
3.500,- Kč a za 3. místo 2.000,- Kč. 
 

* 

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

 

* MIROSLAV VALINA: Hafran a jeho Rok(y) pod širákem: 

     V úctyhodně dlouhé řadě prozaiků a básníků, jejichž dílka byla publikována v každoročně 

vydávaném Kalendáři plzeňském, se letos objevuje další jméno – Jan Frána – mezi trampy známý 

pod přezdívkou Hafran. Jde o autora úspěšných, v literární soutěži Trapsavec už mnohokrát 

http://www.sckn.cz/docs/orten_prihlaska.doc
http://www.sckn.cz/
mailto:uherkova@franzkafka-soc.cz
http://www.franzkafka-soc.cz/
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oceněných a v několika knihách vydaných trampských a vodáckých povídek (nejednou kořeněných 

detektivním a sci-fi námětem). 

     Hafranovy povídky vyšly ve sbírkách českých vodáckých povídek Drž hubu a pádluj! (2011) 

a Trosečníci řek (2013) a v samostatné sbírce pod názvem Přání a sny (2013), která se stala 

literární předlohou pro stejnojmenné CD, namluvené hercem Jindřichem Koutem v režii Evy 

Willigové. A pod hlavičkou už tradiční a v širším plzeňském kulturním kontextu ceněné edice 

Kalendáře plzeňského coby Kalendář plzeňský na rok 2015 teď vychází nejnovější Fránova 

sbírka dvanácti trampských a vodáckých povídek, která má podtitul Rok pod širákem (Pro libris, 

Plzeň 2014). 

     Sbírku ilustrovala Milena Kutková, redakčně ji uspořádali Vladimír Gardavský a Jana 

Horáková, předmluvu napsal Jan Valeš. A i když se ve všech dvanácti případech jedná o povídky 

navýsost trampské a vodácké, z jejich výběru a skladby je patrno, že cílem editorů Kalendáře 

samozřejmě bylo oslovit širší než jen trampský okruh čtenářů. 

     Výběr otevírá „lednová“ povídka Jak se nestát majitelem nemovitostí, kde se trampský sen 

o vlastnění svého srubu střetává v předem ztraceném souboji s formulářem a s bestiální úřednicí 

finančního úřadu. Potom následují dvě typicky hafranovské povídky Míček a Divoká plavba, kde 

se čtenář postupně seznamuje s partičkou hlavních postav Fránových povídek – se členy trampské 

osady zvané T.O. Daisy – a hned vzápětí si vychutná jednu z nejlepších povídek, které Jan Frána 

dosud napsal – povídku Jenom jednou. Květnová hříčka nazvaná Lesní víla nás pak vábivě svede 

už definitivně do hlubin vyprávění inspirovaných lidmi a místy, co na svých vandrech Hafran 

potkává. A když se v poslední, dvanácté povídce (sci-fi Další generace) z těchto hlubin vynoříme, 

najednou pocítíme zvláštní laskavou, ale zároveň tísnivou melancholii z loučení a spolu s autorem 

se zadíváme do budoucnosti, kde nás kromě dalších generací čeká, doufejme, i mnoho dalších 

Hafranových příběhů. 

     Jan Frána je svrchovaně trampský autor, píše o prostředí, které důvěrně zná (a to i tehdy, když 

popouští uzdu fantazii), a za všech literárních okolností zůstává sám sebou, nehraje si na nic a na 

nikoho. Nevede nás do kašírovaných kulis, ale do svého trampského světa, který působí až 

samozřejmě přirozeným, autentickým dojmem prostě proto, že Hafran v tom světě doopravdy žije. 

A čtenář, ať už je tramp, nebo není, se tu bude, věřím, cítit dobře – tak nějak jako za letní noci 

v kruhu kamarádů kolem ohně, který praská, hřeje a voní tím nepopsatelným zvláštním kouzlem, co 

se člověku vrývá hluboko do duše. (Plzeň, 5. 12. 2014) 

 
- M. V. (*1963) je prozaik a překladatel, absolvent FF UK v Praze, žije v Plzni. 

 

 

 

 

 
 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 26. 1. 2015. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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

KONTAKT: 

Ason-klub při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

tel.: 378 038 200, 378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

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

 

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

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

