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

Ročník XXIV, 2015, letos Listy č. 2 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 208) z 29. 1. 2015. Strany 4, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 2/2015 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Člověk píše to, co cítí,  

a ne to, co od něj druzí chtějí.“ 
 

(Miroslav Horníček) 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
…například zvířata! Zatímco Středisko západočeských spisovatelů pocítilo vloni v červnu upřímnou 

touhu vydat společnou Psí knížku o soužití člověka s jeho nejlepším přítelem a v listopadu upřímnou 

potřebu Kočkování, jiní se kvůli tomu cítili jako v Kocourkově. Jedni s druhými jako kočky a psi. 

Teď ale Karel Pexidr přinesl novoroční poselství:  

 

     Milý Plži, Plž už nám nestačí. Je teď ve všeobecné módě rozmnožovat zvířectvo a vydávat 

knížky o zvířátkách. Ale co takhle o pejskovi a kočičce pohromadě?  

 

Kočka: 

Tenhle hafan, to je hnus, 

žádnej plezír pro můj vkus. 

Když se chvástá, že je panic, 

je mi z toho vskutku nanic. 

 

Pes: 

Řekl jsem si: tahle kočka 

třeba na mě ráda počká. 

Řekl jsem to neskromně. 

Hup a byla na stromě. 

 

(Plzeň, 26. 1. 2015) 
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     Hup a v sobotu 17. ledna prožila Plzeň slavnostní otevření Evropského hlavního města 

kultury 2015… Všech 25 tisíc návštěvníků jsme se na názor zeptat nestihli. Manželé Eva a Jan 

Kosovi, autoři nové knihy Bytí s básníkem Jaroslavem Seifertem, nám ale napsali: Posíláme 

pozdrav a za Hifiklub Klatovy zdravíme také Evropské hlavní město kultury! Vzdor nepřízni počasí 

to včera na náměstí Republiky byl pro nás nezapomenutelný zážitek! (Klatovy, 18. 1. 2015) 

     Zahájení se neslo v duchu hesla „Otevřete si svůj plzeňský ráj!“ Proto všechny kulturní 

instituce v centru včetně Knihovny města Plzně měly tu sobotu do pozdních hodin otevřeno. 

Zatímco švýcarský provazochodec Dimitri kráčel nad náměstím po laně dlouhém 240 metrů, 

knihovnou prošlo na 240 lidí. A zatímco náměstím zněly zvony, v Polanově síni zněly texty. 

V rámci autorského čtení tady statečně vystoupili Ivo Fencl, Václav Engler s hudebním 

doprovodem písničkáře Hynka Kočího a Dana Prantlová s verši milostné poezie ze sbírky Doteky 

lásky. Pro suma sumárum 13 + 17 + 15 diváků…     

 

* 
 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 3. února 2015 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů v Plzni zve 

do Západočeské galerie v Plzni – výstavní síně Masné krámy (Pražská 18) na křest společné 

básnické sbírky Karly Erbové, Tamary Kopřivové, Jaroslavy Málkové a Vlasty Špinkové 

Variace pro čtyři hlasy.  

 

* Ve středu 4. února 2015 v 17:00 hodin jste zváni do prostor Obce unitářů (Plzeň, Tomanova 3) 

na poetický podvečer s divadlem poesie PoDiv. 

 

* Ve středu 4. února 2015 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na přednášku PaedDr. Věry Kubové Díky, pane Werichu. 

 

* V pátek 6. února 2015 v 19:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. s. 

(tel.: 378 606 505, 720 302 222, e-mail: hifiklub.klatovy@seznam.cz, www.hifiklub.uhlava.cz, 

www.hifiklub.klatovynet.cz), za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech 

na večer s názvem Jan Werich. V rámci cyklu Ozvěny času vzpomínkový večer k 110. výročí 

narození herce, dramatika, scenáristy a spoluzakladatele Osvobozeného divadla Jana Wericha 

(* 6. 2. 1905). Připravili členové Hifiklubu. - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu 

k dispozici: Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla 

regionálních autorů aj.  

 

* V úterý 10. února 2015 v 18:00 hodin Vás oddělení zahraničních knihoven SVK zve do Galerie 

Evropského domu (nám. Republiky 12) na setkání s nizozemskou autorkou, ilustrátorkou a kabaretní 

umělkyní Joke van Leeuwen v rámci cyklu Čtení: reading. Během přednášky představí své 

bohaté literární aktivity. 

 

* Ve středu 11. února 2015 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) 

na Ceny Plže 2014 – slavnostní vyhlášení výročních cen literárního měsíčníku Plž s hudebním 

doprovodem laureátů Milana Čechury a Davida Brabce. Uvádí Vladimír Novotný. 

 

* V pátek 13. února 2015 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 

Masné krámy (Pražská 18) na Poetický podvečer. Večer milostné poezie aneb Není moje vina, že je 

Valentýna. Účinkuje Poetické divadlo a hosté. Uvádí Jiří Hlobil. 

 

* V úterý 17. února 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně (21), tentokrát s Janem Pokorným.   

mailto:hifiklub.klatovy@seznam.cz
http://www.hifiklub.uhlava.cz/
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3832682318&to=http%3a%2f%2fwww.hifiklub.klatovynet.cz
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* Ve čtvrtek 19. února 2015 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu „13“ (Pražská 13) na Poslední roky života Karla Čapka. Komponovaný pořad o životě a díle 

Karla Čapka spojený s prezentací knihy Terezy Todorové. Účinkuje Poetické divadlo, jako host 

vystoupí ředitelka Památníku Karla Čapka Kristina Váňová. 

 

* Ve čtvrtek 19. února 2015 v 18:00 hodin Vás Skandinávský dům zve do Galerie Evropského 

domu (Plzeň, nám. Republiky 12) na Večer současné norské literatury: Contemporary Norwegian 

Literature Evening. Norské knihy nejsou jen detektivky! V přednášce budou zmíněni Erlend Loe, 

Lars Saabye Christensen, Roy Jacobsen a další. Následovat bude promítání norského filmu 

Muž, který miloval Yngveho – adaptace stejnojmenného románu Toreho Renberga.  

 

* V úterý 24. února 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na večer s názvem Až bude po boji. Třináct básní - písní v podání Michala Röhricha 

představuje Antonína Sovu, básníka melancholie a deziluze i stálé naděje a víry v budoucnost.      

 
* V úterý 24. února 2015 od 17:00 do 18:00 hodin jste zváni do Západočeské galerie v Plzni - 
přednáškového sálu „13“ (Pražská 13) na autorské čtení prózy Daniely Kovářové a poezie Jana 

Sojky Muž a žena. Hudební doprovod David Brabec a Zdeněk Němeček. Vstupné 30,- Kč. 
 

* Ve čtvrtek 26. února 2015 v 17:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. s. 

zve do Městské knihovny Boženy Němcové v Domažlicích (B. Němcové 118) na večer s názvem 

Na cestě do Stockholmu. Večer unikátních filmových dokumentů: Udělení Nobelovy ceny za literaturu 

Jaroslavu Seifertovi (10. prosince 1984), rozhovor literárního historika Pavla Kosatíka s Janou 

Seifertovou v básníkově soukromí a výstava fotografií z pohřbu Jaroslava Seiferta komentovaná 

jejich tvůrcem Jaroslavem Krejčím. V závěru večera představení knihy Bytí s básníkem 

Jaroslavem Seifertem vydané Hifiklubem. 

 
* V úterý 17. března 2015 v 17:00 hodin jste zváni do Západočeské galerie v Plzni - přednáškového 
sálu „13“ (Pražská 13) na uvedení nové, v pořadí už třinácté knihy Václava Grubera Řeka. Text 
o cestě proti proudu na hranici sci-fi, psychologické novely a poezie. Pořadem provází Karla 

Erbová. 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2015. Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň vyhlašuje 
XXVI. ročník literární soutěže O Stříbřitělesklý halmochron. Pořadatelé prosí: Zaslané práce 
musí být v žánru sci-fi (porotci neoblibují povídky žánru čisté fantasy a hororu, zato prý 
upřednostňují povídky na téma „Cestování časem“). Počet soutěžních příspěvků od jednoho autora 
je omezen na tři práce, v součtu všechny příspěvky dohromady nesmějí přesáhnout 40 normostran 
(tj. stran o 30 řádcích po 60 znacích, s řádkováním 1,5, tzn. 1.800 znaků na stránku vč. mezer; 
celkový rozsah by tedy neměl přesahovat 72.000 znaků; elektronicky zasílané povídky není nutné 
formátovat na normostránkový vzhled). Soutěž není anonymní, tzn. příspěvky by měly být 
označeny jménem autora či značkou, pod níž mají být uváděny. Texty musí být dodány ve třech 
exemplářích, psaných strojem nebo vytištěných na kvalitní tiskárně. Ještě větší radost způsobí 
zaslané v elektronické formě v běžném textovém editoru – je větší šance na zveřejnění ve sborníku 
- V TOMTO PŘÍPADĚ NENÍ NUTNÉ ZASÍLAT PŘÍSPĚVKY V PAPÍROVÉ PODOBĚ. 
Soubory by neměly obsahovat viry známého či neznámého původu. Nezapomínejte na zpáteční 
adresu. Nevyžádané písemné příspěvky se nevracejí. SFK ANDROMEDA si vyhrazuje právo na 
jedno vytištění ve svém klubovém fanzinu. Prosí autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého 
příspěvku na Internetu, nechť na to laskavě upozorní. Uzávěrka je 30. dubna 2015. Práce zašlete 
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na adresu: endymion@email.cz. V písemné podobě na: Petr Kaufner, Kralovická 41, 323 00 Plzeň. 
Pořadatelé se zavazují, že sdělené osobní údaje neposkytnou žádné třetí osobě a využijí je pouze 
pro komunikaci s účastníky soutěže. Vyhlášení výsledků proběhne v září 2015. Vítěz obdrží 
funkční Halmochron, další vybraní autoři pak knihy nakladatelství LASER-BOOKS a sborník 
oceněných prací. 

 
* MOBELOVA CENA 2015. Básník Alois Marhoul, předseda středočeské sekce Obce 
spisovatelů České republiky, vypisuje VII. ročník soutěže Mobelova cena. - Motto: Nemaluj čerta 
na zeď/  za kterou začíná peklo/  Co když z druhé strany/  právě teď/  někdo maluje anděla. - 
Soutěž je určena všem českým básníkům, kterým v roce 2014 vyšla knížka. Podmínkou je zaslat 
jeden výtisk vydané sbírky na adresu: Alois Marhoul, 252 04 Čisovice 123; tel.: 602 308 363, 
e-mail: gastroservis@volny.cz. Uveďte kontaktní adresu, telefon a e-mail autora. Uzávěrka 

je 30. června 2015. Výsledky budou vyhlášeny pravděpodobně v září 2015, o místě a termínu 
udělování budou účastníci včas informováni. Více informací na http://www.marhoul.eu.  

 

* 

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

 
* IVO FENCL: Jiří Trnka vybásnil kdys prózu Zahrada,  

     kde tou zahradou (postupně probádávanou několika chlapci) udělal Mikulášský hřbitov. I když 

inspirací samo sebou bývá víc. Zvláštní. Je to jediný případ, kdy Trnkovi nestačilo kreslit, a tak i psal. 

A dobře. Ale ilustrovat tu knížku si přece musel - a více žádnému to v Albatrosu nikdy nenechají, 

i když... Možná by šlo o poutavý experiment. 

     Zahradou II brzy bude i expozice chystaná Trnkovým vnukem Matyášem v Západočeském 

muzeu, avšak i Galerie města Plzně a Trnkova galerie se propojily, mají Trnkovu „zahradu“ 

jménem Ateliér, je částečně podzemní, ale hřbitovní ani ne, to spíš filmová a divadelní, děti 

a dospělé vítá „sama“ předloha Joriky (ty náhody!), nicméně je víc než pravděpodobné, že vám 

artefakty zde zastřou veškeré odpovědné kurátory, kustody i průvodce i včetně samotného a 

zodpovědného Trnkova syna Jana (kterého jsem tam potkal) a že vás tu naopak potká i takový sen 

snů, co se „v den mezi psaním a čtením“ splní, řečeno v parafrázi západočeské básně. Anebo se 

vám třeba vyplní ve dnu mezi samou lopotou, to nevím, avšak lopotu podstupoval i Mistr, když 

pilně tvoříval, a to ač byl jinak bohém, který si prokazatelně létal do Vídně letadlem pro barvy 

v bačkorách. Už jsem tak starý, že pamatuju jeho smrt (30. 12. 1969), a pamatuji ji díky mamince, 

jež mě o ní smutně zpravila se Špalíčkem v rukou. A Trnkou ilustrovaný František Hrubín pak 

odešel poměrně brzy po Jiřím (1. března 1971) a máma mi to zase řekla (když mi bylo sedm) a dokonce 

měla za to, že se Hrubínovi bez Trnky už nechtělo nic pro děti psát! Pravdy na tom bude dost. 
- I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 2. 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, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

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

 

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