
 1 

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

Ročník XXIV, 2015, letos Listy č. 10 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 215) z 30. 9. 2015. Strany 4, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 10/2015 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Nepíšu, neboť vidím, že listy papyru jsou 

mnohem cennější než to, co na ně lze napsat.“ 
 

(Sókratés) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
     …Osm kusů semen papyru lze koupit za 39,- Kč. V našich podmínkách se pěstuje jako okrasná 

rostlina… Jakou cenu tu mají listy papíru? A jakou cenu mají literární ceny?  

 

     Rady, jak přežít svých 5 minut slávy, jsou dnes dostupné běžně na internetu. Co si však mají počít 

spisovatelé, jejichž sláva trvá 15 minut i déle?  

     Třeba Jan Sojka. V sobotu 5. září krátce po osmnácté hodině byl hostem Kaleidoskopu Českého 

rozhlasu Plzeň a o své knížce Povídky o lovcích a venuších (Artes Liberales, 2014) vyprávěl celých 

23 minut a 52 sekund! (Ti, kteří pořad propásli, mohou si ho dodatečně poslechnout z archivu na  

http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?offset=0&porad%5B%5D=Kaleidoskop&stanice%5B%5D=Plze%

C5%88.) 

     Plzeňská spisovatelka Daniel Kovářová za knihu Advokátka v šoku (Mladá fronta, 2014) 

v sobotu 19. září v objektu historické Chodovské tvrze v Praze 11 zase slavnostně převzala jedno 

ze čtyř čestných uznání letošního ročníku Ceny Miloslava Švandrlíka - soutěže o nejlepší 

humoristický román českého autora, vydaný v předchozím kalendářním roce (více 

na http://www.obecspisovatelu.cz). 

     Básník Petr Šimon byl ve čtvrtek 24. září vyznamenán na úrovni rytíře. Přesněji: na návrh 

Francouzského velvyslanectví v České republice mu bylo uděleno francouzské státní vyznamenání 

Řád akademických palem. Toto nejstarší civilní francouzské vyznamenání už v roce 1808 založil 

http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?offset=0&porad%5B%5D=Kaleidoskop&stanice%5B%5D=Plze%C5%88
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?offset=0&porad%5B%5D=Kaleidoskop&stanice%5B%5D=Plze%C5%88
http://www.obecspisovatelu.cz/
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Napoleon. Je oceněním osob, které prokazují významné služby v oblasti školství, i významných 

osobností, které výjimečným způsobem přispějí k obohacení francouzského kulturního dědictví. 

Řád Petrovi osobně předal francouzský velvyslanec pan Jean-Pierre Asvazadourian u příležitosti 

25. výročí založení Francouzské aliance v Plzni. Během slavnostního projevu byla zmíněna také 

Petrova básnická sbírka Píseň oranžového kouře / La chanson de la fumée orange (Plzeň: Aliance 

Française de Plzeň, 2004), jež byla sepsána při putování po jižní Francii. 

     I básník Jakub Fišer nahlas vykřikl: „Dostal jsem to!“ Nemyslel přirozeně žádnou ošklivou 

nemoc, naopak krásnou Mobelovu cenu (www.marhoul.eu) za sbírku Obžaloba lůzokracie (Praha: 

Agentura Krigl, 2014). Jméno vítěze VII. ročníku soutěže básnických knih bylo odtajněno 29. září 

v pražské Kavárně Čas.   

     Sláva hrdinům! 

* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* VELKÝ KNIŽNÍ BAZAR „ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM“. Ve dnech 1. – 31. října 2015 Vás 

Obvodní knihovna Skvrňany KMP zve na už XI. ročník populární akce Čtenáři čtenářům. Komu 

je líto vyhodit knihy, které už nepotřebuje a nechce, může je zanechat ve vstupní hale skvrňanské 

knihovny a zadarmo si z nabídky odnést, co se mu bude líbit. Scházejí se zde knihomolové z celé 

Plzně a širokého okolí, mnozí se na tradiční bazar těší už od léta, někteří dokonce přešlapují před 

knihovnou ještě před otevřením. Je z čeho vybírat a knihy se pěkně otáčejí. Pro každého je 

zajímavá jiná kniha, takže zmizí i tituly, u kterých by to málokdo čekal. Knižní bazar na adrese 

Macháčkova 28 bude otevřen až do konce října, každý pracovní den kromě středy od 9 do 18 

hodin, ve středu od 9 do 12 hodin a vždy během trvání akcí v M-klubu. Více informací na 

http://okskvrnany.webnode.cz/products/a1-10-31-10-knizni-bazar-ctenari-ctenarum. 

 

* Ve čtvrtek 1. října 2015 v 19:00 hodin jste zváni do restaurace-galerie Artamo (Plzeň, 

Čelakovského 5) na Benefici odvahy a smíru, kde budou dražena umělecká díla pro dobrou věc. 

Vystoupí zde např. malíř Vladimír Kiseljov, literáti Kateřina Sachrová, Irena Velichová, 

Vladimír Babnič a Jakub Fišer, zazpívají a zahrají Soňa Kratochvílová, Petra Kočová a další. 

 

* V pondělí 5. října 2015 v 17:00 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP zve 

do Polanovy síně (Plzeň, B. Smetany 13) na besedu s MUDr. Janem Trachtou, chirurgem 

a autorem knihy Tichý dech – zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti. Dílo bylo oceněno v rámci 

cen Magnesia Litera v kategorii Litera pro objev roku 2014. Vstup volný. 

 

* V úterý 6. října 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové (7), tentokrát Tajemství života – 

o záhadách a tajemstvích genetiky přednáší prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc. 

(http://www.ulcovagallova.cz). Vstup volný. 

 

* Ve středu 7. října 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. 

 

* Ve středu 7. října 2015 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Anglické knihovny (nám. Republiky 12) na cyklus O překladu anglickém – tentokrát 

O překladu prózy. Přednáška: PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D – Kazuo Ishiguro.    

http://www.marhoul.eu/
http://okskvrnany.webnode.cz/products/a1-10-31-10-knizni-bazar-ctenari-ctenarum.
http://www.ulcovagallova.cz)/
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* Ve čtvrtek 8. října 2015 v 14:20 hodin Vás Obvodní knihovna Doubravka KMP (Plzeň, 

Masarykova 75 – OD Centrum) zve na autorské čtení a besedu s publicistou a spisovatelem pro 

mládež Lubomírem Müllerem (http://www.lubomir-muller.cz). Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 8. října 2015 v 16:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež Knihovny 

města Plzně zve do čítárny dětského oddělení (Plzeň, B. Smetany 13) na další Knihofon – čtení 

s dětmi a pro děti do mikrofonu. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 8. října 2015 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve do Polanovy 

síně KMP (B. Smetany 13) na pořad z cyklu Řeknu ti, co čtu (2) – Umberto Eco a Stephen King aneb 

Mí oblíbení autoři o psaní. Připravila a uvádí Daniela Kovářová. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 8. října 2015 v 18:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu Západočeského 

muzea v Plzni (Kopeckého sady 2) na přednášku Mgr. Vlasty Čihákové Noshiro, Ph.D. 

a autogramiádu knihy Mitsuko – Matka moderní Evropy? s příběhem japonské princezny, později 

hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, rozené Aoyama, která žila dlouhá léta na panství 

v Poběžovicích v západních Čechách.      

 

* V pátek 9. října 2015 v 13:00 hodin Knihovna Bolevec KMP (Plzeň, Západní 18 - v budově 

1. ZŠ - vchod z Tachovské ul.) zve zájemce z řad dětí ke hře Malý knihovník. Vstup volný. 

 

* V pátek 9. října 2015 v 18:00 hodin Knihovna Bolevec KMP (Plzeň, Západní 18) zve všechny 

zájemce na večer s názvem Oblíbené knihy. Představují knihovnice i čtenáři. Vstup volný.  

 

* V sobotu 10. října 2015 v 17:00 hodin jste v rámci výstavy a festivalu ART SAFARI zváni 

do prostor DEPO2015 (Plzeň, Presslova 14) na autorské čtení s hudbou a zpěvem. Účinkují 

Robert Janda, Pavel Štýbr, Ivo Fencl a Irena Velichová za hudebního doprovodu Vladimíra 

Babniče. (Vystavující výtvarníci z Plzně a českého západu: Milan Maur, Václav Malina, Květa 

Monhartová, Anna a Karel Kocourkovi, Jan Samec, Jiří Kornatovský, Pavel Trnka, Luděk Míšek, 

Benedikt Tolar, Lukáš Kudrna a Pavel Štýbr).  

 

* V neděli 11. října 2015 v 17:00 hodin jste v rámci výstavy a festivalu ART SAFARI zváni 

do prostor DEPO2015 (Plzeň, Presslova 14) na autorské čtení s hudbou a zpěvem. Účinkují Květa 

Monhartová, Josef Hrubý, Jan Sojka a Jakub Fišer za hudebního doprovodu Davida Brabce. 

 

* V pondělí 12. října 2015 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

(Plzeň, Smetanovy sady 2) na Literární čaj o páté. Autorské čtení Kristiny Vojířové z knihy 

Cabeceo - Rozhovory o argentinském tangu.     

 

* V úterý 20. října 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně (26), tentokrát s Janem Rejžkem. 

Vstup volný. 

 

* V úterý 20. října 2015 v 19:00 hodin Vás Obvodní knihovna Lochotín KMP zve do L-klubu 

(Plzeň, Studentská 22) na pořad s názvem Kaleidoskop Jana Rejžka. Pořad ukončí beseda s diváky. 

Vstupné 30,- Kč. 

 

http://www.lubomir-muller.cz/
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* Ve středu 21. října 2015 v 17:00 hodin jste zváni za mrtvolou do divadla! Spisovatelka 

Daniela Kovářová uvede svou novou detektivku Mrtvá z golfového hřiště (Praha: Mladá fronta, 

2015) v restauraci ZA OPONOU v budově Nové scény DJKT v Plzni (Palackého nám. 30). Knihu 

pokřtí herec Martin Stránský, herec a dramatik Antonín Procházka a golfový trenér Jan Novák. 

Večer moderuje a zpívá Vlaďka Bauerová. 

 

* Ve středu 21. října 2015 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Anglické knihovny (nám. Republiky 12) na cyklus O překladu anglickém – tentokrát 

O překladu poezie. Přednáška: doc. Justin Quinn, Ph.D. – Bohuslav Reynek.    

 

* Ve čtvrtek 22. října 2015 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 na pořad s názvem Nesmrtelný klaun. 

Koláž obrazových a zvukových dokumentů k 35. výročí úmrtí Jana Wericha († 31. 10. 1980), 

herce, dramatika, scenáristy a spisovatele, který chvíle oddechu často trávil v nedalekých 

Velharticích. V 10:00 hodin pro studenty Gymnázia Sušice (Fr. Procházky 324), v 17:30 hodin 

pro veřejnost v Městské knihovně Sušice (Klostermannova 1330). – Ve dnech konání pořadů jsou 

v klubovně Hifiklubu k dispozici: Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti 

bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 26. 10. 2015. 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, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

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

 

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

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

