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

Ročník XXIV, 2015, letos Listy č. 11 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 216) z 30. 10. 2015. Strany 4, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 11/2015 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Pegasové lítají nízko, 

budou pršet ceny.“ 
 

(Wiesław Brudziński) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
…Zhruba čtyři týdny před průtrží plzeňských literárních mračen zasedla porota Ceny Bohumila 

Polana… Lydie Romanská (předsedkyně), Alenka Vávrová, Alois Marhoul, František Tylšar a Jiří 

Žáček prý o své favority svedli velký boj a na internetu se proslýchá, že letošní výsledky budou 

nejspíš pro mnohé překvapením, že padnou mnohá zažitá klišé a tabu… Tak schválně: koho 

napadne, komu padne? Hádejte, je to snadné! Při pohledu na jedenáct hodnocených titulů 

XV. ročníku… Bude to Advokátka v šoku (Daniela Kovářová)? Dva tucty plzeňských pohádek 

a pověstí (Markéta Čekanová a Zdeněk Zajíček)? Imaginární příběhy (Jiří Kolář Doubravický), 

Kalendář plzeňský 2015 - Rok pod širákem (Jan Frána) či Mince zpod jazyka (David Brabec)? 

Nejdůležitější věc na světě (Vhrsti), O (ne)nápravě věcí veřejných (Stanislav Bukovský), Obžaloba 

lůzokracie (Jakub Fišer), Svlékání času (Petr Švácha), Večery s koroptví (Karla Erbová), anebo 

Vrásky (Petr Švácha)?  

 

* 

LISTOVÁNÍ 
VÍTÁME: 

     Začínající autorka Natálie Kopelentová (*1999) prý objevila měsíčník PLŽ díky své učitelce 

(výtvarnici a básnířce) Taťáně Vroblové a napadlo ji, že by nám mohla poslat ukázku ze svých 

veršů. Natálie pochází z Klatov, studuje na SOŠ obchodu, užitého umění a designu v Nerudově 

ulici v Plzni, jejím oborem je ekonomika a podnikání v cestovním ruchu. Tvůrčí psaní jí už 

https://www.facebook.com/daniela.kovarova.735
https://www.facebook.com/marketa.cekanova
https://www.facebook.com/david.brabec.1
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od konce osmé třídy pomáhá k vyjádření pocitů a k uvolnění. Hodně čte knihy různých žánrů, 

v poslední době pak často s ruskou tematikou či s tematikou 2. světové války. Nepohrdne však ani 

romantickým příběhem s kapkou tajemství. Natáliiny první básnické kroky zatím vedou ponurou 

krajinou…  

 

     Natálie Kopelentová 
 

DÍVKA 
 

Byla jednou jedna dívka, 

jež v srdci svém, 

lásku nosila. 

 

Byla jednou jedna dívka, 

jež věřila, 

že se vše v dobré obrátí. 

 

Byla jednou jedna dívka, 

oči své otevřela, 

když ten svět spatřila, 

z mostu skočila. 

 

 

MOR 
 

Se špatným smyslem pro humor 

přikradl se nám mor 

k posteli, skrytý nocí, 

 k dítěti, co brečí. 

 
JENOM SEN 

 

Stále jenom sníš, 

nic si neplníš, 

sny tvé se rozplývají, 

výsledky tě míjejí. 

 

TAJEMNÝ KRUH 
 

Mysl se zahalí v šeru bolesti, 

chtěla bych si zlámat kosti, 

srdce se trhá na tisíc kousků v těle, 

a duše se dostala do země zbloudilé. 

 

Popadnu nůž a na postel sedám, 

rozmýšlím: udělám to, neudělám? 

Potom stisknu ho v ruce, 

ke kůži přitisknu lehce. 

 

V ruce se mi hromadí síla, 

na ten zatracený nůž jsem přitlačila…  

 

(úryvek z básně) 

 

  * 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* Ve dnech 5. – 30. listopadu 2015 jste zváni do prostor Studijní a vědecké knihovny Plzeňského 

kraje (Smetanovy sady 2) na Čtvrt století se slovy – výstavu k 25. výročí Střediska západočeských 

spisovatelů. Vstup volný. Vernisáž 5. 11. 2015 v 17:00 hodin. (V rámci Plzeňského literární 

festivalu.) 

 

* V úterý 3. listopadu 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na přednášku PaedDr. Věry Kubové Mystika bratří Čapků. Vstup volný. 

 

* Ve středu 4. listopadu 2015 v 16:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve na vycházku 

s prof. Viktorem Viktorou na Ústřední hřbitov Za zakladateli a členy výboru KPKK. Sraz před 

krematoriem.   

 

* Ve středu 4. listopadu 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 dramatu. Přednáška: doc. PhDr. Jiří Josek – Spring Awakening / Probuzení jara.    

 

* Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 v 18:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 

do Studijní a vědecké knihovny PK na literární večer Pocta Josefu Hrubému. Vstup volný. 

(V rámci Plzeňského literární festivalu.) 
  

* V pátek 6. listopadu 2015 v 18:00 hodin jste zváni do prostor Alliance française de Plzeň 

(nám. Republiky 12) na Francouzské doteky – pořad básnířky Karly Erbové a mladého 

překladatele Bruno Suce. Vstup volný. (V rámci Plzeňského literární festivalu.) 
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* V neděli 8. listopadu 2015 v 11:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu „13“ Západočeské 

galerie v Plzni (Pražská 13) na Nedělní literární dopoledne. Autorské čtení básníků a prozaiků 

Obce spisovatelů uvádí Jiří Hlobil.   

 

* Ve středu 11. listopadu 2015 v 17:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy 

síně (B. Smetany 13) na vernisáž malé výstavy Erbenova Kytice v ilustracích Stanislava 

Bukovského. Vstup volný. (V rámci Plzeňského literární festivalu.) 

 

* Ve středu 11. listopadu 2015 v 18:00 hodin Vás KPKK zve do Polanovy síně KMP 

(B. Smetany 13) na křest a prezentaci publikací: Jiří Kolář: Kalendář plzeňský 2016 – Věc: 

Opěnka a Čirůvka, Václav Gruber: Žena.exe. Uvádí Václav Malina, hudební doprovod Petr 

Vrobel. Vstup volný. (V rámci Plzeňského literární festivalu.) 

 

* Ve čtvrtek 12. listopadu 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 (3) –  Juli Zeh – Příliš 

mnoho intelektu?  Připravila a uvádí Jitka Prokšová. Vstup volný. (V rámci Plzeňského literární 

festivalu.) 

 

* V pátek 13. listopadu 2015 v 16:00 hodin bude v obřadní síni plzeňské radnice slavnostně 

předána Cena Bohumila Polana. (V rámci Plzeňského literární festivalu.) 

 

* V sobotu 14. listopadu 2015 v 13:00 hodin jste zváni do Literární a akademické kavárny Íčko 

(Plzeň, Sedláčkova 19) na Slova, slova, slova… - trh názorů na téma devalvace slova s Petrem 

Kukalem, Michalem Šandou, Jiřinou Šiklovou, Miroslavou Vejvodovou a Františkou 

Vrbenskou. Vstup volný. (V rámci Plzeňského literární festivalu.) 

 

* V sobotu 14. listopadu 2015 v 15:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 

na pořad s názvem Z obou stran hranice. Středisko západočeských spisovatelů uvádí bavorské 

kolegy. Vstup volný. (V rámci Plzeňského literární festivalu.) 

 

* V sobotu 14. listopadu 2015 v 17:00 hodin jste zváni do Studijní a vědecké knihovny 

Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2) na pořad Básníci žijí! - večer poezie s laureáty literárních 

cen – Radkem Fridrichem, Martinem Stöhrem a Robertem Jandou. Uvádí Jan Sojka. Vstup 

volný. (V rámci Plzeňského literární festivalu.) 

 

* V sobotu 14. listopadu 2015 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Alfa (Rokycanská 7) 

na představení Divadla Viola s Bárou Hrzánovou Máj. Vstupné 230,- Kč. (V rámci Plzeňského 

literární festivalu.) 

 

* V sobotu 14. listopadu 2015 v 21:00 hodin jste zváni do Café Anděl (Bezručova 5) na vystoupení 

Lucie Redlové – písničkářky s kytarou a mandolínou. Vstupné 100,- Kč. (V rámci Plzeňského 

literární festivalu.) 

 

* Ve středu 18. listopadu 2015 v 18:00 hodin Vás KKPK zve do Polanovy síně KMP 

(B. Smetany 13) na večer s názvem Mladý Západ. Šéfredaktor měsíčníku PLŽ Vladimír Novotný 

uvádí mladé autory. Vstup volný. (V rámci Plzeňského literární festivalu a festivalu Dny poezie.) 

 

* Ve středu 18. listopadu 2015 v 18:30 hodin Vás Obvodní knihovna Lochotín KMP 

zve do L- klubu (Studentská 22) na „Putování Josefa Švejka na ruskou frontu a zpět“. Písničkami 

provází „Oficír DUO“ Judith a Markhet von Kubistain. Vstupné 40,- Kč.  
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* Ve dnech 19. – 20. listopadu 2015 od 9:00 do 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve 

do Polanovy síně, zasedací síně a přísálí na Festival regionálních nakladatelů s doprovodným 

programem - prodej regionální literatury, autorská čtení, besedy s autory, workshopy. Vstup volný. 

(V rámci Plzeňského literární festivalu.) 

 

* V sobotu 21. listopadu 2015 v 8:30 hodin jste zváni do Studijní a vědecké knihovny 

Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2) na seminář s Alenou Jakoubkovou Zastupuje vás DILIA? 

A proč by měla? Vstup volný. (V rámci Plzeňského literární festivalu.) 

 

* V sobotu 21. listopadu 2015 v 10:30 hodin jste zváni do Studijní a vědecké knihovny 

Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2) na seminář JUDr. Heleny Chaloupkové o autorském zákonu 

Co se všechno smí. Vstupné 200,- Kč. (V rámci Plzeňského literární festivalu.) 

 
* V úterý 24. listopadu 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs –Aktuálně (27), tentokrát s Václavem Chaloupkem.  
Vstup volný. 

 

* Ve středu 25. listopadu 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 25. listopadu 2015 v 17:00 hodin jste zváni do Studijní a vědecké knihovny 

Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2) na křest Plzeňského literárního almanachu 2015. Vstup 

volný. Kniha textů 26 členů SZS zde bude k dispozici za zvýhodněnou cenu 150,- Kč. (V rámci 

Plzeňského literární festivalu.) 

 

* Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na program s názvem Ze srdce zvon. Film s vyprávěním režiséra Jana Loučíma. 

Vstup volný.  
 

* V sobotu 28. listopadu 2015 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci Dne pro dětskou 

knihu zve do Ústřední knihovny pro děti a mládež (B. Smetany 13) na program s názvem Kniha 

a pes – nejlepší přátelé člověka. Beseda s Jiřím Hellerem a psem Enzem. Vstup volný. 

 

* V sobotu 28. listopadu 2015 od 9:00 do 12:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci Dne 

pro dětskou knihu zve do Obvodní knihovny Doubravka (Masarykova 75) na program 

v předvánočním duchu - výtvarné dílničky, zdobení vánočního stromku, zpívání koled apod. Vstup 

volný. 

 
 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 18. 12. 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/

