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

Ročník XXIV, 2015, letos Listy č. 4 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 210) z 31. 3. 2015. Stran 8, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 4/2015 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Svět se mění vaším příkladem,  

ne vaším názorem.“ 
 

(Paulo Coelho) 

 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     Přišlo jaro do vsi i do města… Václav Gruber přemohl Řeku… Jistěže ne na rozbouřeném břehu, 

ale v bezpečí přednáškového sálu Výstavní síně „13“…  

  

     Od MARKA VELEBNÉHO: V úterý 17. března jsme měli zrušené divadelní představení, tak 

jsem se byl podívat na křest „Řeky“ Vaška Grubera. Bylo to milé. A nejen proto, že jsem hned 

u vchodu dostal od Vaškovy ženy číši vína. Vašek Gruber mluvil příjemně, skromně, neměl 

dopředu připravené odpovědi na dotazy Karly Erbové. Aspoň to tak vypadalo. Karla jako obvykle 

zářila pohodou. Prostě fajn večer s trochou filozofování o cestě životem proti proudu.  

     Fotky na: http://velebny.rajce.idnes.cz/krestknihyreka.Vaclavgruber.17.3.2015.  

(Plzeň, 21. 3. 2015) 

 

 

     Na Plzeňáky padly Depky… Jistěže ne ty život ohrožující dlouhodobě pokleslé nálady, ale ty 

přiměřené, které rok co rok způsobuje Zora Šimůnková v pražské kavárně Jiný kafe…  

  

     Od MARKA VELEBNÉHO: Na depkách rok poté. V pátek 20. 3. jsem byl s Ivošem Fenclem 

v Praze na „Večeru přiměřených depresí“. Prošli jsme se Žižkovem, přivítali se se Zorkou 

Šimůnkovou a po úvodním rozproudění při hudebním vystoupení harmonikáře jsme s Ivem Fenclem 

http://velebny.rajce.idnes.cz/krestknihyreka.Vaclavgruber.17.3.2015.


 2 

četli na začátku večera povídky. Komickou vložkou na konci mého čtení byl telefonát od jedné 

múzy. Účastnil jsem se depek skoro přesně po roce (minule 4. 4. 2014). 

Foto: http://velebny.rajce.idnes.cz/vecer.primerenych.depresi.20.3.2015. (Plzeň, 21. 3. 2015) 
 

- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije 

v Plzni, externě spolupracuje s regionálními deníky. Je vedoucím neprofesionálního divadelního souboru 

SOFRANZA. V současné době je zaměstnán u firmy HLS. 

 

 

 

     Plzeňské Ólala Café v Pražské ulici se letos poprvé připojilo k zahraničnímu projektu „Zaplať 

básní“ a oslavilo Světový den poezie originálně. Zákazníci v něm 21. března namísto peněz směli 

vyrovnat kávu básničkou.  

 

 

     Milovníci černého moku a veršů se pak rovnou mohli zastavit na Zastávce, v prostorách bývalého 

malého nádraží poblíž Chodského náměstí, kde se zas jiní pořadatelé snažili „hromadněji divákům 

přiblížit přední západočeské básníky“. (Pro úplnost též podotkli, že „celá akce nijak nesouvisí 

s Plzní, městem zábavy“.) Četli tady Jan Sojka, David Charvát, Vojtěch Němec a Vladimíra 

Brčáková, David Brabec k tomu vystoupil s kytarou. Fotografie Marka Velebného dokládají, 

že dorazili minimálně dva diváci (http://velebny.rajce.idnes.cz/jarnicteni.plzen.zastavka.21.3.2015). 

 

 

 

     Následující týden byl ve znamení slamu. V úterý 24. března proběhla v Anděl café česko-

slovenská slam exhibice… 

 

     Od TOMÁŠE KŮSE: Slam, slam, slam… 

     To není nějaký infantilní popěvek nebo dokonce pracovní či fandovský rytmický pokřik. To je 

jen lidové označení dnes už u nás zaběhlého literárněprezentačního žánru. Správně poetry slam, 

u nás slam poetry, lidově slam. Od toho slamování, slamer, možná i slaminace. Něco podobného 

jistě muselo existovat v dobách romantických v háječcích při kytaře i v dobách klasické literární 

konjunktury meziválečné doby v umělecko-společenských salonech. V podobě, s jakou se 

setkáváme dnes, se to objevilo s beatniky, pak s americkými hippíky a poté s rockovými festivaly 

popkulturních projektů, koncertů a přednesů na stadiónech. Za mnohé Ginsberg. Viditelně s tím 

souvisí i nový umělecký žánr performance. I v našich krajích to zpočátku byla jen autorská 

exhibice a slamy, co jsem zažil před desíti i více lety, ty se skutečně osobním exhibicím podobaly. 

Možná to byl zákonitý první dětský vývojový stupeň, kdy mladí autoři teprve museli sebrat odvahu 

vylézt na prkna, která znamenají svět, a svými jednou ukřiknutými, jindy sebevědomě řvavými 

hlasy, vždy silně neškolenými, poprezentovat něco ze sebe. To už v době, kdy profesionálním 

básníkem nebyl už nikdo široko daleko a kdy se z poezie viditelně začal stávat supermenšinový  

literární žánr a ještě menšinovější v kultuře celé. Evidentně i rozvoj sociálních sítí jakožto 

mimořádně demokratického informačního a komunikačního média má na vzniku slam poetry jako 

viditelné veličiny svůj díl přispění. Stud před veřejnými projevy je dnes vymírajícím živočichem. 

Vylézt na ta prkna už dokáže kde kdo, exhibice jako by byla skoro povinností juvenilního životního 

stylu  postpostmoderní epochy. Tak trochu je to patrné i na slamech, o kterých konkrétně teď 

mluvím, ale jen trochu. To ve chvíli, kdy spíkr, sám zručný slamerník, uvádí plzeňského Kňoura, 

bytem na Vinici, asi tak 30, jasně lidový typ, že je to muž, pro něhož rytmus, časomíra, rým 

http://velebny.rajce.idnes.cz/vecer.primerenych.depresi.20.3.2015.
http://velebny.rajce.idnes.cz/jarnicteni.plzen.zastavka.21.3.2015)
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a frázování nic neznamená – nebo tak nějak to ten spíkr řekl. Takže se od kňoura dovíme, jak tuhle 

hrabal na dvorku sníh a jak se při tom zhola nic nestalo. Tečka. Nebo zas mladá poetka, tuším až 

z Brna, recituje, bože, to slovo zní hrozně, jak z pravěku, tedy přednáší své křehké, poetikou přesně 

strukturované verše o lásce a v poli soutěžících dostává od rotujících porot samé židle. Jindy zas 

jiná autorka hned v entrée přizná, že zapomněla text, a tak ty jí vymezené minuty jen protlachá.  

Celek, celek to ale popatlat nemůže. Plzeňské slamy, pěkná řádka se jich už konala u Anděla 

v Bezručovce, jsou bezvadně dramaturgovaná scénická představení s průvodním slovem a hudební 

podmalbou za pečlivé režie. Obzvlášť ten poslední v březnu (24.) za silné slovenské účasti. 

Slovenská skvadra byla vynikající. Často dělali dojem dobrých profesionálů. Nevěřil jsem vlastním 

očím, že publikum evidentně rozumělo, a zdálo se mi, že i tuhle možnou komunikační diskrepanci 

Slováci vzali v úvahu. Byli tak dobří, že i osvědčení bijci, i plzeňští, za něž uvedu jen mimořádně 

artikulačně i herecky vybaveného Anatola Svahilce, že i ti se rázem octli ve středu pelotonu. 

V parteru noha na noze, na galerii narváno, bar přebohatý. Vibrace, jestli nějaké existují, byly 

vibracemi asi tak průměrného věku 22 až 25 a zdálo se, že plné nadějí a plné očekávání z toho, 

co ještě přijde. A to nejen ve slamování. Již jen mlhavé mé vzpomínky na účinkování v porotách 

všelijakých těch „Kudeřic“ a jiných mrtvolných oficiózních přednesových soutěží jsou ty tam. 

Kdyby to nebyla tak trochu už krapet ošoupaná fráze, tak řeknu, že na slamu, tam se mládne. 

 

     P. S.: Pokud jsou mé informace správné, další plzeňský slam bude na počátku léta U Zacha. 

Mému okruhu přátel to ještě majlem připomenu! T. K. (Plzeň, 31. 3. 2015) 

 

- T. K. (*1950) je malíř, sochař a básník, organizátor uměleckých akcí. Žije v Plzni. 

       

 

* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 1. dubna 2015 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na pokračování cyklu Spory v literatuře – tentokrát Spory 

o Rukopisy. Přednáší prof. Viktor Viktora. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 2. dubna 2015 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do sklepa 

Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na večer s názvem A my v tom domu radujme se tomu. Velikonoce 

v literárně-dramatickém pořadu Poetického divadla.   

 

* V úterý 7. dubna 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové (5) – tentokrát Tajemství vod – řeky, 

prameny a studánky. Spisovatele a publicistu Otomara Dvořáka uvádí Ivo Fencl. Vstup volný. 

 

* V úterý 7. dubna 2015 v 19:00 hodin jste zváni do prostor Alliance française de Plzeň 

(nám. Republiky 12) na prezentaci knihy Když padají manga aneb Dobrovolníkem uprostřed 

válečného konfliktu (Portál, 2015) autorů Vojtěcha Bílého a Aleny Scheinostové.   

 

* Ve středu 8. dubna 2015 v 19:00 hodin jste zváni do Klubu Válec (Praha 2, Polská 1, 

http://www.klubvalec.cz) na večer s názvem Vlci ve Válci. Kamarádské potlachání nejen o románu 

Miroslava Valiny Vlčí pouto (Beletris, 2014). Ukázky z knihy čte Jindřich Kout, písničkami 

doprovází Jan Eret. 

http://www.klubvalec.cz/
https://www.facebook.com/pages/Vl%C4%8D%C3%AD-pouto-Miroslav-Valina/839338446110770
https://www.facebook.com/jan.eret


 4 

* Ve čtvrtek 9. dubna 2015 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu Obvodní 

knihovny Lochotín (Studentská 22) na pořad s názvem Šumava 2014. Setkání s fotografem 

a spisovatelem Janem Kavalem. Vstupné 30,- Kč. 

 

* V pátek 10. dubna 2015 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 

pro děti a mládež (B. Smetany 13) na další pokračování cyklu Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 

 

* V sobotu 11. dubna 2015 v 19:00 hodin jste zváni do Měšťanské besedy (Plzeň, Kopeckého 

sady 13) na další pořad z projektu LiStOVáNí – tentokrát scénické čtení z knihy Lidmily 

Kábrtové Koho vypijou lišky (Host, 2013) za účasti autorky.  

 

* Ve středu 15. dubna 2015 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na Mladé tužky IV. – Nové tváře trampského literárního 

západu. Představí se tu mladí a zajímaví západočeští tvůrci literatury trampského, skautského, 

folkového a obecně mimomainstreamového ražení – Karolína Tauberová s poetickou prózou 

a Vojtěch Ettler s básněmi a básňopísněmi (v podání autora a Terezy Antonové). Hosty večera 

dále budou Eva Koubová a Jan Hafran Frána, které doplní písničkářka Jana Mel Golianová. 

Pořadem provázejí Miroslav Valina a Jindřich Kout. 

 

* Ve středu 15. dubna 2015 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do sklepa 

Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na večer s názvem Horečka dubnové noci. Literární pořad z tvorby 

Václava Hraběte. Účinkuje PoDiv.   

 

* Ve čtvrtek 16. dubna 2015 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do sálu beletrie (Smetanovy sady 2) na autorské čtení Martina Reinera, autora knihy Básník: 

Román o Ivanu Blatném (Torst, 2014).  

 

* Ve čtvrtek 16. dubna 2015 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do svých prostor (Smetanovy sady 2) na vernisáž výstavy Žena – slovo – kniha. V rámci 

festivalu Arabfest. 

 

* Ve čtvrtek 16. dubna 2015 v 18:00 hodin jste v rámci projektu Meeting literature zváni 

do prostor Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2) na autorské čtení 

nejvýznamnější marocké spisovatelky současnosti Fatémy Chahid. Součástí autogramiáda 

vybraných básnických sbírek, z nichž některé vyšly i v českém překladu. V rámci festivalu 

Arabfest. 

 

* Ve čtvrtek 16. dubna 2015 v 19:00 hodin Vás Divadlo J. K. Tyla v Plzni zve do restaurace 

Za Oponou (Nové divadlo, Jízdecká 30) na program s názvem Literární kavárna - prezentaci 

výsledků literární soutěže pro mladé autory ve věku 13 až 26 let formou scénického čtení herců 

Divadla J. K. Tyla.  

 

* V úterý 21. dubna 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně (22), tentokrát s Janou Klusákovou. 

Vstup volný. 

 

* V úterý 21. dubna 2015 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu Obvodní 

knihovny Lochotín (Studentská 22) na pořad s názvem Myšlenky (vlastním nákladem, 2014). 

Autorský pořad a křest stejnojmenné knihy Ivany Šmucrové. Vstup volný.   

 

https://www.facebook.com/jan.h.frana
https://www.facebook.com/golianova
https://www.facebook.com/miroslav.valina
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* Ve středu 22. dubna 2015 v 19:00 hodin jste v rámci cyklu literárních pořadů nazvaných 

My a Evropa, my a svět zváni do Loosova interiéru (Plzeň, Bendova 10) na autorské čtení 

Jaroslava Rudiše z novely Národní třída (Labyrint, 2013). Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 23. dubna 2015 v 17:00 hodin jste zváni do kavárny hotelu Central (Plzeň, 

nám. Republiky 33) na křest nového románu Ivana R. Vičara Tsunami. Vzdor názvu se při této 

akci žádná katastrofa neočekává. Očekává se spíše přátelské popovídání, o čem kniha je a proč 

vznikla. (Prý je pro dospělé a prý s dosti významným společenským tématem.)  

 

* Ve čtvrtek 23. dubna 2015 v 18:00 hodin jste zváni do prostor bývalé nádražní budovy Plzeň 

Zastávka (Přeštická 4, http://www.plzenzastavka.cz, https://www.facebook.com/plzenzastavka.cz) 

na druhé ze série jarních autorských čtení. Tentokrát vystoupí básníci Josef Hrubý, Tomáš T. Kůs 

a Robert Janda.  
 

* V pátek 24. dubna 2015 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na večer s názvem Když miluji, není nic jiného. Pořad 

věnovaný ruské literatuře a hudbě. Účinkují Poetické divadlo, Diana Řeháčková a Vojtěch Frank. 

 

* V sobotu 25. dubna 2015 v 17:00 hodin jste v rámci festivalu Bavorské kulturní dny 2015 zváni 

do Galerie Evropského domu (nám. Republiky 12) na představení dvojjazyčné knihy a projektu 

Literatura v pohorkách. 

 

* V úterý 28. dubna 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na přednášku PaedDr. Věry Kubové k jubileu spisovatele Jana Drdy s názvem 

Ani kapku vody. Vstup volný. 

 

* V úterý 28. dubna v 17:00 hodin jste v rámci festivalu Letnice umělců zváni do kaple 

sv. Barbory Muzea církevního umění plzeňské diecéze (Františkánská 11) na autorská čtení 

a hudbu učitelů a žáků Konzervatoře Plzeň. Setkáním provází Blanka Hejtmánková.  

 

* V úterý 28. dubna 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 Oheň a touha. Audiovizuální kompozici věnovanou 

70. výročí úmrtí českého malíře a spisovatele Josefa Čapka připravili Eva a Jan Kosovi. – 

Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Magazín Klubu Vltava, Týdeník 

Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj.  

 

* Ve středu 29. dubna 2015 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na večer Já jsem Čapek, slečno. Literárně-dramatický pořad 

o Karlu Čapkovi a Olze Scheinpflugové. Účinkují Andrea Řeháčková a Jiří Hlobil. 

 

* Ve středu 29. dubna 2015 v 19:30 hodin Vás kytaristka a básnířka Karolína Frühbauerová 

zve do Domu hudby (Plzeň, Husova 30) na svůj absolventský koncert. Zahraje sólové skladby 

i v kytarovém duu, předvede také autentické scénické provedení programní sonáty od Ferdinanda 

Carulliho. Více na https://www.facebook.com/events/342511269286243. 

 

http://www.plzenzastavka.cz/
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
https://www.facebook.com/events/342511269286243
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* Ve čtvrtek 30. dubna 2015 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na večer poezie s názvem Ženský hlas. Účinkují básnířky 

Tamara Kopřivová, Vlasta Špinková, Jaroslava Málková, Karla Erbová a zpěvačka Vlaďka 

Bauerová.  

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* CENA BOHUMILA POLANA 2015. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni pod záštitou 

primátora města Plzně vyhlašuje jubilejní XV. ročník literární soutěže o Cenu Bohumila Polana. 

Výroční literární cena je udělována jednou ročně za významné dílo spjaté se západními Čechami 

tematicky nebo osobou tvůrce a je dotována finanční prémií ve výši 30.000,- Kč. Lze přihlásit knihy 

poezie a prózy vydané v roce 2014 v řádném nakladatelství (nikoliv tedy soukromá vydání či 

rukopisy). Soutěž se netýká literatury faktu či vědecké literatury. Návrhy může podávat  kdokoli – 

sami autoři, autorská sdružení, nakladatelství či kulturní instituce. Knihy je možné do soutěže přihlásit 

pouze na formuláři, který je ke stažení na internetových stránkách Střediska západočeských spisovatelů 

(http://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/prihlaska-do-souteze-o-cenu-bohumila-polana). 

Uzávěrka je 30. dubna 2015. Knihy min. ve třech exemplářích posílejte na adresu: Středisko 

západočeských spisovatelů, Americká 29, 301 00 Plzeň, e-mail: zaspis@seznam.cz. Zaslané 

výtisky se nevracejí. O vítězi rozhodne odborná porota složená ze zástupců SZS, Obce spisovatelů 

a literárních kritiků. V případě, že v regionu vznikne několik děl, která si zaslouží ocenění, je 

možno cenu rozdělit více autorům. Naopak, jestliže nebudou k dispozici díla odpovídající kvality, 

může porota doporučit cenu neudělit. Porota může vybraným dílům vyslovit čestné uznání. Cena 

se uděluje pouze autorovi žijícímu a nelze ji udělit tomu, kdo ji již získal v některém 

z předchozích ročníků. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v souvislosti se Dnem poezie 

a v rámci Plzeňského literárního festivalu 13. listopadu 2015. 

 

* POLABSKÁ VRBA 2015. Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs 

nad Labem – Stará Boleslav vyhlašuje III. ročník literární soutěže Polabská vrba. Soutěž je 

určena všem autorům z celé republiky, kteří se „cítí být seniory“. Je součástí projektu Napiš svůj 

příběh, zachyť svou vzpomínku!, jehož cílem je kromě sběru vzpomínkových textů nabídnout 

možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření, poskytnout příležitost ke sdílení 

a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb. Přijímají se práce všech žánrů 

(próza, poezie, drama, publicistika). Tématem letošního ročníku jsou „Historky ze školních 

lavic“, avšak vedle soutěžních prací lze zasílat i nesoutěžní vzpomínkové a pamětnické texty 

na libovolné téma. Texty by měly vycházet z autorových vzpomínek na město či obec jeho mládí 

nebo by měly mít vztah k regionu, kde autor žil či žije. Mohou být doplněny obrazovým 

či zvukovým materiálem. Původní, dosud nepublikované a do jiných soutěží nepřihlášené 

příspěvky o max. rozsahu 15 stran (u rukopisných 20 stran, u nesoutěžních bez omezení) mohou 

být odevzdány ve formě strojopisu, rukopisu či v některém z běžných textových formátů MS-

Wordu či Open Office Writeru (např. doc, docx, odt, rtf), nikoliv však ve formátu pdf. Autor 

uvede jméno a příjmení, ročník narození a kontaktní adresu. Uzávěrka je 14. května 2015 

(výročí narození Eduarda Petišky). Adresa: Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 250 01 

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, tel.: 326 907 220, e-mail: info@knihovna.brandysnl.cz, 

nebo Dům s pečovatelskou službou, Jarmila Viplaková, 17. listopadu 1404, Stará Boleslav, e-mail: 

jarmila.viplakova@seznam.cz. Texty bude posuzovat odborná porota složená z literárních osobností 

polabského regionu a zástupců Knihovny E. Petišky a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

http://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/prihlaska-do-souteze-o-cenu-bohumila-polana
mailto:info@knihovna.brandysnl.cz
mailto:jarmila.viplakova@seznam.cz
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Oceněny budou tři nejlepší práce, zvláštní cena bude udělena za práci se vztahem k regionu 

a za nejzdařilejší práci k letošnímu tématu. Výsledky budou vyhlášeny v průběhu měsíce 

června 2015.  Nesoutěžní příspěvky budou (se souhlasem autora) odeslány do Národní kroniky, 

projektu nadace SenSen (Senzační senioři) a Národního muzea (http://www.sensen.cz/narodni-

kronika/co-je-narodni-kronika/).  

     Více o projektu na http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/akce/polabska-vrba. 

 

* 

UMĚLECKÝ REZIDENČNÍ POBYT 

 
* SPISOVATELSKÁ REZIDENCE V PÉCSI. Program OPEN A.i.R. pod záštitou společnosti 

Plzeň 2015 a ve spolupráci s projektem Pécs Writers Program vyhlašuje otevřenou výzvu 

pro české spisovatele: Umělecký rezidenční pobyt v Pécsi. Ucházet se mohou spisovatelé, kteří 

se narodili nebo žijí v Plzni či Plzeňském kraji, jejich tvorba k Plzni či Plzeňskému kraji odkazuje 

nebo je s nimi významně spjatá. Termín rezidence: 1. – 30. června 2015. Pobyt je určen pro jednoho 

autora. Přihlášky obsahující životopis a motivační dopis (vše v angličtině) zasílejte na adresu: 

svaskova@plzen2015.cz. Uzávěrka je 15. dubna 2015. Úkolem vybraného spisovatele bude 

poznávat tamní spisovatelskou komunitu, město, vnímat jeho atmosféru a své dojmy a zážitky 

zaznamenávat česky ve formě deníku (blogu) - tzv. „Diář z Pécse“. Minimální rozsah deníku 

není stanoven. Možné je zvolit jakoukoliv literární formu. Cílem projektu je navázání spolupráce 

českých a maďarských spisovatelů, setkávání s tamními umělci. Požadovaný jazyk komunikace 

je angličtina nebo němčina. Autorské texty - Diář z Pécse - budou následně se souhlasem 

spisovatele publikovány v českém i anglickém překladu. Vybranému spisovateli bude hrazeno 

ubytování (privát), doprava a honorář (500 € brutto). Město Pécs leží na jihu Maďarska, má asi 

160 tisíc obyvatel a bylo Evropským hlavním městem kultury 2010. – (V červenci 2014 se 

rezidenčního pobytu v Pécsi zúčastnila Kateřina Sachrová.)  

     Více o programu na: http://resartis.org/en/residencies/list_of_residencies/?id_content=5621,  

http://meheskaroly.hu/pecswritersprogram.  

 

* 

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

 

 

Jarmila Flaková 

 

CHARLIE HEBDO 
 

V děsivé vůni střelného prachu 

zvířily se papíry 

inkoust zčernal 

zbělely duše 

a zdi kanceláře 

zašeptaly tiše 

- 

Do svobody se přece nestřílí 

 

SRDCE BÁSNÍKA 
 

Ach, jak velké je srdce básníka! 

Každý den pro jinou ženu hoří 

do časů dávných ve snech utíká 

co spálil, chtěl by znovu prožít 

 

Opona padá, rudé slunce hasne 

Villonovy verše bijí na poplach 

tak se ještě jednou, dvakrát spasme 

než se naše těla promilují v prach 

http://www.sensen.cz/narodni-kronika/co-je-narodni-kronika/
http://www.sensen.cz/narodni-kronika/co-je-narodni-kronika/
http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/akce/polabska-vrba
mailto:svaskova@plzen2015.cz
http://resartis.org/en/residencies/list_of_residencies/?id_content=5621
http://meheskaroly.hu/pecswritersprogram
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HYACINTY UŽ VONÍ Z PARKŮ 
 

Hyacinty už voní z parků 

a já ti vplétám do náramků 

celé trsy pampelišek 

jsi moje touha spadlá z výšek 

bleděmodré oblohy 

a já ti sypu pod nohy 

okvětní lístky tulipánů 

a na polštáři tě něžně k ránu 

zlíbám jak slunce v bezvětří 

jsi moje víla 

a na těch se láskou 

nešetří 

 

 

 

 (KIDUŠIN) קידושין
 

Mám telefonní číslo do nebe 

popel ve větru tančí gdur 

svůj poklad ukryl jsem do tebe 

jsi diamantem v drátech  

nočních můr 

 

Tvá krása září i ve zdech od krve 

ty má svobodo v kalendáři 

ty mé udýchané poprvé 

 

Jsi podmaněné šo´a v dur 

jsi mé srdce  

vprostřed plamene 

tak si se mnou ještě jednou 

zatancuj 

 

MÁŠ RUCE HENNOU ZDOBENÉ 
 

Máš ruce hennou zdobené 

z vlasů tvých vítr závoj sňal 

tečou z oázy pramene 

s vůní libanonských skal 

 

Pod tíhou řas tvé oči svítí 

jak lvice chystáš se k útoku 

tak rád se chytám do tvých sítí 

sic vedou v Hádovu zátoku 

 

Tvá náruč ještě chvíli hřeje 

a kolem zvoní kopyt žal 

vrhám se srdcem do peřeje 

kde vítr můj prach rozfoukal 

 

O SVÁTKU HANAMI 
 

Na chvíli skládat jako ty 

verše do květů Šidare 

zatáhnout zády rolety 

a v srdci žhnoucím jantarem 

spěchat ti horce v ústrety 

 

Polaskat třešně nezralé 

a na svátek sakur prokvétat 

a zhýrale, tak zhýrale 

v peřinách nechat vůni saké 

tajemství naše pramalé 

 

A nepočítat, kolik květů 

shodíme vášní ze stromu 

jsi moje láska bez námětu 

ve které brzy utonu 

 
- J. F. (*1985) píše poezii i prózu, působí jako literární redaktorka, je autorkou článků pro řadu literárních 

portálů i tištěných časopisů, žije v Plzni. 
 

 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 4. 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  

 

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

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

