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

Ročník XVII, 2008, letos Listy č. 11 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 139) z 2. 11. Stran 12, 

náklad 550 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 11/2008 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Čas dělá své. A co ty, člověče? 
 

(Stanisław Jerzy Lec) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

… Člověk „dělá“ literaturu…  

     Například v neděli 19. října 2008 ve 21:03 hodin byly na vlnách Českého rozhlasu Plzeň 

odvysílány tři povídky z povídkové knihy Přání plzeňského spisovatele Lubomíra Mikiska.  

     Proběhla řada literárních večerů, z nichž mnohé zdokumentoval Marek Velebný. Přišel, viděl a 

zvítězil. Na stránkách jeho internetové fotogalerie (viz http://velebny.rajce.idnes.cz) lze aspoň 

dodatečně navštívit Slovenský večer v pražském Blues sklepě, na kterém vystoupila také Irena 

Velichová (12. října), Dochmelnou v Polanově síni Knihovny města Plzně s Jiřím Hlobilem, 

Milanem B. Karpíškem a dalšími (15. října), literární večer v Galerii města Plzně s Jindřichem 

Koutem, Romanem Knížetem a Blankou Hejtmánkovou (16. října), dvojitý křest knih pánů Mikiska 

a Čechury v hotelu Viktoria (17. října), anebo uvedení prózy Iva Fencla Zemře Američan v Brdech 

za přítomnosti redaktora nakladatelství NAVA Viktora Steinbacha, básníka Josefa Hrubého, Jiřího 

Hlobila a písničkáře Vladimíra Babniče (Polanova síň, 29. října).  

     V Plzni proběhlo rovněž regionální kolo Slam poetry (Moving station, 15. října) a ve stejný den 

zasedla redakční rada Plže. Knihovny oslavily svůj svátek – počátkem října Týden knihoven. 

 

… Člověk-literát pak občas dělá dobré skutky… Například David Růžička, Hedvika Bartošková či 

Marek Velebný v rámci výletu Fénixových cest pomohli s úklidem památek v Dolní Lukavici a v 

Roupově (18. října)…   
 

 
 

* KDYŽ TANČÍ (NEJEN) VÁŽKY… Když se to takhle napíše, čtenář si může pomyslet, že 

TAM DOKONCE TANČILI SPISOVATELÉ!? Ale ne. Uvítání knih do života to ovšem bylo 

netradiční, totiž dvojnásobné. Lubomír Mikisek a Milan Čechura pozvali v pátek 17. října 

http://velebny.rajce.idnes.cz/
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příbuzné a literární přátele do salonku plzeňského hotelu Viktoria, aby společně oslavili vydání 

svých nových knížek. Už sama pozvánka slibovala. – Hosté: Ano – samí příjemní lidé. Pití: 

Samozřejmě – celý bar k dispozici i se servírkou. Hudba: Kytara Milana Čechury s pásmem 

písniček k poslechu, zpěvu, tanci. Jídlo: Zajisté – šéfkuchař už si na vás brousí zuby. A konec? 

Nikdo neví…   

     Když se to takhle napíše, čtenář si může pomyslet, že TO BYL ASI PĚKNĚ VYPEČENÝ 

VEČÍREK. Ale ne. Byl příjemný a decentní, bezmála jako malá svatba. Profesor Viktor Viktora 

odborně promluvil o obou prózách – o té humorné Čechurově a o Mikiskově, v které jde o život. 

Milan Čechura k té příležitosti složil a zapěl píseň… 

 
     Tohle je píseň, jejímž prostřednictvím chce autor popřát knížce Když tančí vážky co nejlepší 

start do života a zároveň si přihřát polívčičku se svým vlastním Rodinčením… 

 

UŽ JE TO TADY         

 

Už je to tady, vypusťte hlášky 

Ve vašich srdcích teď zatančí vážky 

Zatančí vážky, kdopak to spískal 

Obracejte se prosím na Mikiska 

 

Už je to tady, úniku není 

Možná zde vypukne pěkné rodinčení 

Aspoň v to doufám, hlavu mám vzhůru 

Jen prosím: žádné rajče na Čechuru  

 

Úspěch ať maj větší nežli Jožo Nižňanský 

Nejprve křest potom chřest a pak šampaňský 

 

Už je to tady, vypusťte hlášky 

Ve vašich srdcích teď zatančí vážky 

Už je to tady, úniku není 

Z pultů se na vás zubí rodinčení. 

 

Úspěch ať maj větší nežli Jožo Nižňanský 

Nejprve křest potom chřest a pak šampaňský… 

 

 
 

     Chřest nebyl, šampaňské ano. A samozřejmě s přípitkem… - V refektáři v nemocnici v Praze Na 

Františku je prý nápis tohoto znění: 

                                                            Čtyři jsou důvody k pití: 
 

1. Příchod hosta 

2. Lahodnost vína a pití 

3. Žízeň nynější i budoucí 

4. Jakákoliv příčina jiná 

 

Pokud tam takový nápis doopravdy je a je-li pravdivý, potom jsme byli šťastní lidé, neboť jsme 

k pozvednutí skleniček měli důvody všechny čtyři a navíc v našem případě ona „jakákoliv příčina 

jiná“ byla tak ušlechtilá! V souvislosti s výročím naší republiky se mluví o osudových, magických 

osmičkách. My máme v Plzni magickou dvojku! (Helena Šlesingerová tím jistě nechtěla 

diplomaticky vyjádřit, že jsou to autoři druhořadí, tzv. béčka, nebo že jsou snad na druhé koleji…) 

Lubomír Mikisek a Milan Čechura. Dva spisovatelé, dva přátelé, autorská dvojice se společnými 
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literárními projekty. Dvě knížky, obě vydané ve stejném nakladatelství Carpe diem 

(http://carpe.cz/carpe-diem)… A ještě k tomu, považte! Luboše Mikiska jsme prvně viděli na 

prvním ročníku Literárních Františkových Lázní v roce 1982, Milana Čechuru pak o 20 let později, 

když v listopadu 2002 přinesl do knihovny první příspěvek a 2 dny na to se přihlásil do Ason-

klubu… Teď se z nich obou stanou klasici… Proč si k přípitku nepůjčit slova klasikova?  

 

Jak jiskra slunce 

v jantaru 

zablýsklo 

víno v poháru 

a mámivě  

se třpytí v něm. 

Přátelé, 

nač si připijem?  
(Alexandr Sergejevič Puškin: Přípitek) 

 

Na Lubomíra Mikiska a na Milana Čechuru! Na křídla vážek a rodinčení. A na člověka, v tom 

dobrém slova smyslu, o kterém jejich knížky jsou… 

 
* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2008. V sobotu 11. října 2008 dopoledne byly ve společenském sále 

Městské knihovny v Klatovech slavnostně vyhlášeny výsledky XVIII. ročníku soutěže Literární 

Šumava. Účast byla tentokrát o něco nižší – přihlásilo se 45 autorů, z toho jen 7 v kategorii do 25 

let. Práce tam hodnotila porota ve složení Petra Hynčíková (Kunová), Karel Mráz, Petr Skarlant a 

Helena Šlesingerová. Pamatujeme ročníky, kdy jednání bývala bezmála dramatická. Letos 

(vzhledem k povaze příspěvků a jejich počtu) dospěla v poklidu komise k téměř jednomyslným 

závěrům.  

     Například poezie! Verše začínajících básnířek (básníci nebyli) tvořily nepatrný vzorek a 

pochopitelně nesly formální znaky mladé tvorby. Některé byly naivní, s kostrbatým rytmem a 

rýmem, vykrojené z jediné šablony, anebo příliš prozaické a popisné. Často se jednalo o 

nepravidelnou formu – nikoli volný verš, spíš o jakousi kombinaci volného s vázaným. A nejspíš 

šlo o kouzlo nechtěného. V každém souboru se ale přece našla alespoň jedna povedená básnička, 

případně snaha překvapit pointou. (Text Pavly Brůhové s názvem Svatební obřad zaujal všechny 

porotce a sama autorka se možná divila, že byla čtyřikrát veřejně pochválena, a v soutěži se 

neumístila.) Dobrá zpráva pro dnešní svět: mladé básnířky nejsou zhrzené, bolestínské, 

pesimistické. Věří v to dobré, v lásku, v lidi a mají naději. 

     Soubor veršů těch zkušenějších byl co do počtu obsáhlejší (celkem 21 autorů, z toho 6 mužů-

básníků) a co do formy bohatší. Přihlásila se známá jména (Vlasta Bakalová, Zdenka Líbalová aj.). 

Někteří svoje sloky vybrousili (Josef Jarolímek), jiní vložili o to větší kus srdce (Libuše 

Matysíková). Na Šumavu se vrátila již téměř vyhynulá lyrika přírodní. A nebyla to snadná věc, jak 

o tom napsala Lenka Seredová v básni Poslání Doby: „Hlas stromů, vody, nedá se zachytit do 

nádoby…“ Třebaže uzávěrka byla v červenci, v básních se snesl motiv podzimu – mlha a chlad a 

šedé stíny a suché listí stromů v lese (Ladislav Baloun v básni Podzim). Možná tak ještě to, co 

podzimu předchází (Věra Vaďurová v básni Kouzlo babího léta), případně to, co následuje (Zdenka 

Líbalová v cyklu Zimní haiku). Zatímco v jiných ročnících nás ale podzim vedl ke stesku, 

k melancholii ve smyslu podzimu života a zániku, letos šlo víc o podzim nevyhnutelný. Nevratné, 

ale zákonité změny, přirozené životní cesty. A pokud byly verše o bouři, pak o takové, po níž 

přichází úleva (Věra Vaďurová v básni Noční bouře). Pokud mluvily o Šumavě, pak o té, která 
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hodně pamatuje a probouzí v nás úctu (Věra Vaďurová v básni Poselství: „…Pod klenbou/ 

mohutných stromů/ pokleknout můžeš,/ jak před oltářem/ v dómu…/“).  Přírodní motivy tu prolínaly 

s milostnými, mnozí si všimli podobnosti života člověka s životem přírody a přirovnali lidský život 

k ročním obdobím, dokonce sebe ke květině či stromu (Hana Kubulejová v básni Strom: „Jsem jako 

strom/ … /pevně zaťata v této zemi…“). V posvátném tichu vynikla „drsná krása“ starých chalup a 

starých věcí. Starý kolovrat. Saně s rolničkami. Cesty, cestičky, pěšinky. Vrátka (zrezivělá – 

zapomenutá, nepoužívaná). Dětství. Babička. Vesnická idyla. Tak trochu v protikladu s moderním 

člověkem  (Hana Bendová v básni Šumavě: „Měšťákům hlavy pleteš/ čerstvým povětřím…“). Do 

poezie pronikly též vila, bazén, internet, děti, co kradou, a vroucí přání mít tak vlastního 

psychiatra… Našly se ovšem také verše o lásce, poezie o poezii (Ladislav Baloun v básni Pisatel), 

ba dokonce i nefalšované verše příležitostné na téma vítězství ve střeleckém klání (Marcela 

Mazzaová v básni Otovská desítka).  

     V mladší kategorii ceny uděleny nebyly, jen čestná uznání. Za poezii Zuzaně Malcové z Hradce 

Králové a Haně Šustkové z Úpice, za prózu opět Haně Šustkové a dále Kateřině Mudruňkové ze 

Sezemic. Autoři nad 25 let byli odměněni takto: za poezii na prvním místě Štěpán Špád (*1975) 

z Klatov, na druhém Jana Tremlová (*1949) z Klatov, na třetím Ondřej Zajac z Prahy; za prózu 

na prvním místě Jan Duchek (*1940) z Klatov, na druhém Tomáš Lojek a na třetím Zora 

Šimůnková, oba z Prahy. Čestné uznání si odvezli Ondřej Zajac a Radka Ketnerová (*1974) 

z Plzně. Zvláštní cenu za příspěvek o Šumavě dostala Marta Zemanová (*1946) z Řitky 

(trvalým bytem ve Kdyni), Cena Františka Pravdy – cena Českého rozhlasu Plzeň připadla 

Štěpánu Špádovi, který byl jednou z porotkyň veřejně nazván „zjevením“…   

 

 

Štěpán Špád 

 

*     *     * 
 

Mám kapesníky po mužích 

jejichž hlasy mi zanikly 

plátno je amfiteátr 

pro tři tisíce diváků 

mluví ke mně při žehlení 

dírky od cigaret 

skvrny od pryskyřice i od krve 

čí asi 

nebo možná bzučí žárovka 

Vezmu jeden do obou rukou 

a pozorně se dívám 

skrz plátno času blednou 

skvrny vin 

dvacet let třicet čtyřicet 

mluví vykašlané hlasivky otců 

dědů i strýců 

směješ se mi: Vypadáš jako blázen 

s boulí v kapse 

Tumáš, vem si papírový 

Ale já nemůžu 

Někteří už nežijí a chtějí se dávat 

na svět 

těmi otvory ve svých kapesnících 

Chtějí tě vidět 
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Jana Tremlová  

 

LISTOPAD 
 

Listy nalepené deštěm na chodníku 

jak známky na dopise 

s adresou Zima. 

Už přiletěli havrani. 

Ten nejstarší hledí na mě moudrým okem 

a v zobáku má otázku 

- co jsi dělala celé léto? 

Stárla jsem, milý havrane. 

Jako ptáci, jako stromy, 

jako láska. 

ZÁŘÍ 
 

Když odchází žár, 

motýli odkládají svá křídla 

a na bárkách s plachtami babího léta 

odplouvají nenarození. 

Na kůži cítím ještě tvoje doteky 

chřadnoucí jak zářijové slunce, 

zatímco v temné komoře zavřených víček 

vyvolávám docela čerstvé vzpomínky. 

 

 

 
Účastníci byli podle všeho s průběhem závěrečného semináře spokojeni… 

 
     Od RADKY KETNEROVÉ: O tom, že autor uspěje v nějaké literární soutěži, se samotný 

literát dozví různými způsoby: mejlem, dopisem nebo na slavnostním setkání. Pokud se účastní 

literární soutěže vyhlášené nějakým celostátním časopisem, obvykle přijde s informací o úspěchu 

také autorský výtisk daného periodika a… to je obvykle všechno. Na slavnostních akcích zase často 

dochází k zajímavým trapasům (není, kdo by předal hlavní cenu, není, kdo by přečetl vítěznou 

povídku, chybí ceny, porota se nechce k posuzovaným příspěvkům vyjádřit atd.). 

     Všichni, kdo se s výše uvedenými problémy potýkají, by se měli jet podívat do Klatov, protože 

tam to prostě umí! 

     Závěrečného semináře Literární Šumavy, který se uskutečnil dne 11. 10. 2008, jsem se zúčastnila 

poprvé (a poprvé jsem do této soutěže také jednou povídkou přispěla). Přiznávám, že jsem si vedle 

čestného uznání poroty z Městské knihovny v Klatovech odvezla na dlouho nezapomenutelné velmi 

pěkné dojmy. Ráda bych touto cestou ocenila práci organizátorů soutěže, kteří pro nás připravili 

příjemné prostředí a celkovému duchu závěrečného setkání vtiskli úžasnou slavnostní atmosféru. 

Dozvědět se z úst odborné poroty názor na to, co a jak člověk píše, a slyšet provedení svojí tvorby 

v podání profíka, který prostě přednášet umí, bylo určitě pro každého z přítomných tvůrců pěkným 

zážitkem. 

     Takže, i když třeba příští rok nebudu mezi oceněnými autory, přijedu na závěrečné setkání velmi 

ráda. (Plzeň, 12. 10. 2008) 
- [R. K. (*1974) píše prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty a Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni, 

v současnosti je na mateřské dovolené.] 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V neděli 2. listopadu 2008 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 

2) na večer s názvem Čítání lidu II. Skoroscénické čtení v podání divadla My - z knih aktuálně 

dostupných na pultech knihkupectví. Vstup volný. 

 

* Ve středu 5. listopadu 2008 v 16:30 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů v Plzni 

srdečně zve do Západočeské galerie v Plzni - výstavní síně Masné krámy (Pražská 18) na  

komponovaný pořad slova a hudby s názvem Francie, má láska. S tematicky laděnou poezií a 

prózou vystoupí regionální spisovatelé. Uvádí Jiří Hlobil. 
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* Ve čtvrtek 6. listopadu 2008 v 19:00 hodin Vás soubor Amceth zve do Divadla Dialog (Plzeň, 

Smetanovy sady 9) na představení s názvem A hele, nech toho… Dramatizace tří veselých povídek 

na téma milostných vztahů. Autor a režie: František Zatloukal. Po představení zahraje a zazpívá své 

songy Jan Heinl. 

 

* V úterý 11. listopadu 2008 v 17:30 hodin jste zváni do Rakouské knihovny (Plzeň, nám. 

Republiky 12) na přednášku prof. Viktora Viktory s názvem Josef Hlávka a literatura. 

 

* Ve středu 12. listopadu 2008 v 19:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně 

(B. Smetany 13) na prezentaci básnické sbírky Hany Gerzanicové Hrozny okamžiků. Uvádí prof. 

Viktor Viktora, interpretace František Juřička, hudba Jan Pouska. 

 

* V pátek 14. listopadu 2008 ve 20:30 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 

2) na večer s názvem Z Mikulášského hřbitova. Autorské čtení seskupení okolo Církevního 

gymnázia.  

 

* Ve středu 19. listopadu 2008 v 19:00 hodin  jste zváni do Polanovy síně KmP (B. Smetany 13) 

na večer s názvem Vzpomínky na Studenta. Na plzeňský časopis Student v dobách sametové 

revoluce vzpomíná tehdejší redaktor Jiří Podlipný, spolu se svou publikací Listopad 1989 uvádí 

Miroslav Anton. 

 

* Ve čtvrtek 20. listopadu 2008 v 16:30 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů v Plzni 

srdečně zve do Západočeské galerie v Plzni - Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na autorský pořad 

Karly Erbové, na kterém představí svoji knihu úsměvných próz - příběhů členů jednoho 

plzeňského rodu - Potomci neslavných. Spojené s autogramiádou. 

 

* V pátek 21. listopadu 2008 v 15:00 hodin bude v obřadní siní plzeňské radnice (nám. Republiky 

1) slavnostně udělena Cena Bohumila Polana. 

 

* V úterý 25. listopadu 2008 v 17:00 hodin  jste zváni do Polanovy síně KmP (B. Smetany 13) na 

pořad s názvem Krišnamurti: U nohou mistrových. Účinkují Alfred Strejček a Jiří Mazánek.  

 

* Ve středu 26. listopadu 2008 v 19:00 hodin  jste zváni do Polanovy síně KmP (B. Smetany 13) 

na uvedení publikace Miroslava Valiny Kalendář plzeňský 2009 – Kanady pro vílu. Uvádí Jiří 

Hlobil, hudba Vojtěch Kouba, interpretace Milan Plch. Patronem publikace je Petr Náhlík. 

 
* Ve čtvrtek 27. listopadu 2008 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do stylové restaurace 

Jadran - Mediterranée (Plzeň, Smetanovy sady 3, naproti Divadlu J. K. Tyla) na další společné 

posezení mladých a nezavedených autorů západních Čech a jejich přátel. 

 
* Ve čtvrtek 27. listopadu 2008 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub 

Klatovy, o. s. (tel.: 376 312 877, e-mail: hifiklub-klatovy@pcse.cz, www.hifiklub.uhlava.cz) za 

podpory Ministerstva kultury ČR a Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad 

s názvem Slova a čas Rudolfa Matyse. Večer k oslavě 70. narozenin básníka a redaktora literární 

redakce Českého rozhlasu 3 – Vltava, věnovaný 85. výročí zahájení rozhlasového vysílání 

v Čechách, připravil a svého přítele-jubilanta si pozval Karel Mráz. - Ve dnech konání pořadů jsou 

v klubovně Hifiklubu k dispozici: Přítomnost, Národní 3, Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, 

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

 
* Literární pořady Kruhu přátel knižní kultury v Polanově síni Knihovny města Plzně – viz také bílé 

stránky Plže. Další literární pořady – viz Kultura – Plzeňský kulturní přehled. 
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O CENU FILIPA VENCLÍKA 2009. Střední technická škola hl. m. 

Prahy pod záštitou hlavního města Prahy a ve spolupráci s Českým rozhlasem a Nadačním fondem 

Filipa Venclíka vyhlašuje ve školním roce 2008/2009 X. ročník Literární soutěže o cenu Filipa 

Venclíka, letos na téma Jak chutná život. - Život - ten „dobrý boj“, kdy je třeba překonávat strach, 

pohodlnost, sobectví i démonické síly (drogy, touhu po moci, svévoli, peklo nenávisti). Ukažte, jak 

má člověk jít za naplněním svého snu, poslechnout hlas svého srdce, podstoupit rizika a vybojovat 

svůj zápas, aby byl šťasten. Život chutná někdy trpce, jindy je sladký. Jak tedy chutná život právě 

Vám? Vykouzlete příběh, očarujte básní, oslňte jiskřivými myšlenkami své eseje. Třeba zrovna ve 

svém příběhu naleznete ten pravý „poklad“. Podívejte se na život vážně i s nadsázkou, odhalte jeho 

tajemství a smysl. - Soutěž je určena studentům všech typů středních škol v ČR ve věku 15 – 20 let. 

Lze zaslat povídku (max. 5 stran A4), báseň (1 až 2) a novinový článek (max. 5 stran A4), psané 

na počítači, každou práci v pěti kopiích. Neposílejte texty elektronickou poštou! Autor uvede plné 

jméno a příjmení, adresu školy a zvolenou žánrovou kategorii. Uzávěrka je 15. ledna 2009. 

Adresa: Střední technická škola hl. m. Prahy, Radlická 115, 158 00 PRAHA – Jinonice; PhDr. Běla 

Popovičová - tel. 251 172 162, http://literarnisoutezocenufilipavenclika.cz, e-mail: 

b.popovicova@tiscali.cz. Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií se uskuteční v dubnu či 

květnu 2009, pozvánky s programem budou všem soutěžícím zaslány na adresy škol.  

* CENA HAVRANA 2009. Výbor české sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury 

(AIEP) vyhlašuje pro rok 2009 další ročník Ceny Havrana. Do soutěže může každý autor přihlásit 

dvě povídky z oblasti detektivní literatury o rozsahu max. 12 stran strojopisu (normostrana, tj. 30 

řádek po 60 úhozech), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v 

roce 2008 a je třeba je dodat ve dvou výtiscích a rovněž na disketě nebo CD-romu. Uzávěrka je 30. 

ledna 2009. Adresa: Ladislav Šobíšek, Na Petřinách 392, 162 00 Praha 6, e-mail: 

sobisek@mvcr.cz. Pořadatelé připomínají, že povídky zaslané do soutěže jsou hodnoceny i 

Společností Sherlocka Holmese a společností Agathy Christie, které udělují své vlastní ceny dle 

rozhodnutí své poroty. Výsledky budou vyhlášeny v červnu 2009. 

 

* ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA 2009. Gymnázium Nad Štolou 1, Praha 7 

(http://www.gymstola.cz) ve spolupráci s Obcí spisovatelů vyhlašuje internetovou soutěže o 

nejlepší epigram nebo aforismus s názvem Škola základ života, letos s podtitulem Život je jinde. - 

Forma zvaná „epigram“/ k nápadům a smělým hrám/ zve své mladé autory/ s původními výtvory. 

(Jan Vodňanský) - Soutěž je určena studentům gymnázií z celé České republiky. Lze zaslat 

původní, dosud nepublikovaný (ani na internetu) epigram (max. 5) nebo aforismus (max. 10) na 

téma škola nebo mezilidské vztahy. Autor uvede jméno a příjmení, věk, adresu, e-mail, telefon a 

adresu školy, kterou navštěvuje. Uzávěrka je 31. ledna 2009. Adresa: 

ivana.lukelova@gymstola.cz. Texty budou hodnotit básníci Miroslav Huptych, Jan Vodňanský a Jiří 

Žáček. Pro vítěze jsou připraveny ceny v hodnotě 10.000,- Kč od hlavního sponzora soutěže - firmy 

Ikama, s. r. o. Výsledky budou zveřejněny na knižním veletrhu Svět knihy v Praze.   

 

* O POKLAD BYZANTSKÉHO KUPCE 2009.  Brněnské nakladatelství MOBA vyhlašuje VI. 

ročník literární soutěže pro autory žánru původní česká detektivka - O poklad byzantského kupce. 
Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce (s čestným prohlášením o tom) o rozsahu cca 200 

normostran, a to ve dvou tištěných exemplářích a zároveň v digitální podobě (WORD, T602), 

součástí rukopisu musí být též anotace v rozsahu cca 1 strany textu. Uzávěrka je 28. února 2009.  

Adresa: Nakladatelství MOBA, Kotlářská 53, 602 00 Brno, e-mail: moba@mobaknihy.cz, 

www.mobaknihy.cz. Vítěz dostane věcnou cenu, tj. Poklad byzantského kupce, a rukopis mu bude 

vydán knižně.  

mailto:b.popovicova@tiscali.cz
mailto:sobisek@mvcr.cz
http://www.gymstola.cz/
mailto:moba@mobaknihy.cz
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* HLAVNICE A. C. NORA 2009. Sdružení Hlavnice A. C. Nora pod záštitou Obce spisovatelů, 

střediska Ostrava, a Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské 

univerzity v Opavě vyhlašuje další ročník celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora. Soutěž je 

určena autorům ve věku 16 – 35 let (rozhoduje věk autora v roce 2009). Lze zaslat původní, dosud 

nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené prozaické práce na libovolné téma, o max. rozsahu 

30 stran formátu A4, psané v českém jazyce programovým prostředkem WORD ve velikosti písma 

12, ve třech vytištěných vyhotoveních a navíc elektronickou poštou. Před zasláním do soutěže musí 

autoři sami zajistit důslednou korekturu textů. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, v záhlaví 

uveďte název, pseudonym a rok narození autora. Totéž napište na přiloženou zalepenou obálku. 

Uvnitř obálky na volný list papíru uveďte opět shodné údaje a dále jméno, příjmení, titul, rodné 

číslo, povolání a bydliště vč. PSČ, vhodné je uvést také e-mailovou adresu. Anonymitu prací 

zaslaných elektronicky sdružení zabezpečí. Uzávěrka je 28. února 2009. Adresa: Sdružení 

Hlavnice A. C. Nora, 747 52 Hlavnice 24, e-mail: acnorHlavnice@seznam.cz, 

http://vismo.obce.cz/hlavnice/dokumenty2.asp?u=3903&id_org=3903&id=42133. Zasláním práce 

do soutěže dává autor souhlas se zveřejněním soutěžní práce bez nároku na honorář. Jeden výtisk 

práce zůstane uložen v archivu obce Hlavnice, ostatní kopie se nevracejí. Texty bude hodnotit 

odborná porota, složená ze zástupců Obce spisovatelů, střediska Ostrava, Ústavu bohemistiky a 

knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě a Sdružení Hlavnice A. C. Nora. Účastníci obdrží 

nejpozději v srpnu pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se bude konat v září 

2009 v Hlavnici. Zveřejněno bude pět nejlepších soutěžních prací v pořadí a dalších pět bude 

oceněno čestným uznáním bez stanovení pořadí. Za první místo je 5.000,- Kč, za druhé 4.000,- Kč, 

za třetí 3.000,- Kč, za čtvrté 2.000,- Kč a páté 1.000,- Kč. 

 
* 

DNY POEZIE 

 
* DEN POEZIE K VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA HYNKA MÁCHY. Desátý ročník se bude 

slavit od 10. do 23. listopadu 2008 v téměř čtyřiceti městech a vesnicích po celé České republice, 

tzn. na těchto místech: Blansko, Bohumín, Brno, Březnice, Česká Skalice, České Budějovice, 

Dačice, Dobříš, Dvůr Králové nad Labem, Havířov, Hradec Králové, Chodov, Chrudim, Jičín, 

Kamenice nad Lipou, Karlovy Vary, Kroměříž, Kyjov, Liberec, Louny, Mladá Boleslav, Nová 

Včelnice, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Police nad Metují, Praha, 

Prachatice, Rtyně v Podkrkonoší, Slaný, Strážov, Třeboň, Vlachovo Březí, Znojmo a Žatec. (Zdá 

se, že zapojených je tentokrát o něco méně. Ustupuje snad poezie z našich měst? Nebo jsme se jen 

během září u pražských pořadatelů nestačili včas zaregistrovat?) Akce, jejímž ústředním heslem je 

letos „V zrnku písku vidět svět“ (William Blake), oslavuje roli poezie v našem životě a v české 

kulturní tradici. Koná se vždy v listopadu, přesněji kolem 16. listopadu, na který připadá výročí 

narození Karla Hynka Máchy (*1810 - †1836). Program tvoří veřejná čtení, happeningy, výstavy, 

hudební a divadelní představení, konané v klubech, knihovnách, ve školách, v kinech, kavárnách, 

ale i v méně tradičních prostorách... Podrobný program a další zajímavosti kolem Dne poezie 2008 

naleznete na www.volny.cz/denpoezie. Organizátoři pevně věří, že si najdete cestu na některou z 

akcí – ať už jako posluchači, nebo jako aktivní účastníci.  

 

PROGRAM V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH: 
 

CHODOV 
Pořádá Městská knihovna Chodov (Staroměstská 55): 

 
Po celou dobu festivalu: Básnická záložka. 

Každý z návštěvníků knihovny dostane záložku do knihy. 

 

mailto:acnorHlavnice@seznam.cz
http://vismo.obce.cz/hlavnice/dokumenty2.asp?u=3903&id_org=3903&id=42133
http://www.volny.cz/denpoezie
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Středa 19. 11. 2008 v 18:00 hodin: Básnický dýchánek. 

V podkroví knihovny výstava nejstarších básnických sbírek. Posezení při četbě básní 

s lehkých občerstvením. Výstava knih K. H. Máchy.  

 

KARLOVY VARY 
Pořádá Krajská knihovna Karlovy Vary (Závodní 378/84): 

 
Sobota 22. 11. 2008 v 15:00 hodin: Den poezie v Krajské knihovně Karlovy Vary.  

Ve Společenském sále divadelní pořad z díla Rainera Marii Rilka (režie Petra Petrová a 

Marcela Hadravová, hudební doprovod Miroslav Petr). Poté volné autorské čtení. 

 

PLZEŇ 
Pořádají Kulturní kavárna Jabloň (Krátká 2), Ason-klub, o. s., Knihovna města Plzně (B. Smetany 

13), a MŠ Plzeň – Černice (U Školy 7): 

 
Po celou dobu festivalu: Nás pohádky veršované neodradí, nás ne, fakt ne. 

Vyučující MŠ Plzeň – Černice budou číst dětem veršované pohádky Evy Regalové.  

 
Po celou dobu festivalu: Básně do dlaně. 

Rozdávání básní od autorů Ason-klubu a dalších regionálních tvůrců (na barevných lístcích 

„do dlaně“) čtenářům a návštěvníkům knihoven Knihovny města Plzně, p. o. 

(www.kmp.plzen-city.cz) a rovněž návštěvníkům Kulturní kavárny Jabloň (Krátká 2). 

V některých knihovnách navíc výstava poezie V zrnku písku vidět svět.   

 
Čtvrtek 13. 11. 2008 v 19:00 hodin: V zrnku písku vidět svět.  

V Polanově síni večer poezie (i prózy) autorů Ason-klubu. Účinkují mladí regionální autoři: 

Markéta Irová, Lea Schröpferová, Veronika Volfová, Tomáš Urban a další. Uvádí 

Helena Šlesingerová. 

 
Čtvrtek 13. 11. 2008 v 19:00 hodin: Česko-rumunská poetická session.  

V Kulturní kavárně Jabloň autorské čtení Daniela Bǎnulescu, Ruxandry Novac (Rumunsko), 

Tomáše Míky a Marie Šťastné (ČR).  

 
 

 
FESTIVAL JEDNOU NOHOU (NEJEN) V POEZII (výběr z programu): 
Pořádá Kulturní kavárna Jabloň (Krátká 2, www.jablon.eu) ve dnech 19. – 30. listopadu 2008 

v režii Martiny Šimánkové. 

 
Středa  19. 11. 2008 ve 20:00 hodin: Přicházím do stínu tvých očí. 

Večer básní palestinského básníka Mahmúda Darvíše v podání autora českého překladu 

Burhana Kalaka a dalších. 

 
Pátek 21. 11. 2008 ve 20:00 hodin: Večer Ason-klubu.  
Autorské čtení členů Ason-klubu a přátel spojené s poetickou superstar, hodnocenou 

samotnými diváky. Možná přijde i muzika.  

 
Sobota 22. 11. 2008 ve 20:00 hodin: Petr Janeček.  

Autor knihy Černá sanitka a jiné děsivé příběhy popovídá o novodobých mýtech a pověstech.  

 
Pátek 28. 11. 2008 ve 20:00 hodin: Skupina 22 – Exploze novotruhismu. 

http://www.kmp.plzen-city.cz/
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Držitelé českého rekordu v nepřetržité recitaci a jejich autorské čtení. Kromě přednesu se 

dočkáte hudebních remixů vlastních básní, ukázky z divadelní hry Předělanej pingl a 

promítání filmu. 

 
Sobota 22. 11. 2008 v 10:00 hodin: Literární workshop v Jabloni.  

Tradiční tvůrčí literární dílna vedená Mathejem Thomkou, tentokrát na téma Mikropovídky. 

(Máte-li chuť naučit se něco nového, tvořit, načerpat inspiraci a příjemně se pobavit, přihlaste 

se na tel.: 602 466 203 nebo na e-mailu: jablon.kafe@email.cz.) 

 

STRÁŽOV 
Pořádá Místní knihovna Strážov 280:  

 
Pondělí 10. 11. – pátek 21. 11. 2008: Poezie v knihovně.  

Výzdoba knihovny básněmi.  

 
* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 

 
* CHCETE SI VYDAT KNIHU? 

 

     Od SAŠI GR.: Nakladatelství M E Z E R A, které dlouhodobě podporuje začínající autory v 

internetových projektech www.mezera.org a www.mezolit.org a ve své vydavatelské činnosti, např. 

vydáváním ročenky Rádce pro (začínající) spisovatele, novináře a překladatele, připravilo pro 

všechny literáty novou netradiční možnost publikování. V létě spuštěný projekt www.knihy-a-

internet.cz umožňuje s minimální investicí komukoli vydat si rukopis v malém nákladu (od 1 ks) 

nebo v elektronické podobě se ziskem z každého stažení. Projekt pomůže (dle konkrétních 

požadavků) autorům s vytvořením knihy od grafického zpracování, přes ilustrace až po 

profesionální sazbu, s možností umístit ji do nabídky e-shopu a nechat tak svůj rukopis vydělávat. 

V internetovém obchodě jsou pak e-knihy aktivně nabízeny, recenzovány a propagovány. Za každé 

stažení knihy získá její autor 30 % podíl z prodejní ceny. Součástí projektu je i možnost naspořit si 

na vydání fyzické knihy, a to i v malých nákladech, například jako dárek k Vánocům, což je 

možnost, kterou nezavedení autoři vítají. Bližší informace na www.knihy-a-internet.cz nebo 

www.publikujte.cz. (31. 7. 2008) 

 
 

     Od ROMANA POLÁKA: Rádi byste vydali knižně svůj rukopis, ale tiskárny jsou pro vás příliš 

drahé? Chcete vyrobit jen pár výtisků knihy, ale všichni říkají, že méně než 300 kusů se nevyplatí 

dělat? Nechali jste si už na kopírce namnožit několik svých textů a svázat kroužkovou vazbou, ale 

ono to pořád nevypadá jako kniha? Knihy je možné tisknout digitálně! Oproti ofsetu je digitální tisk 

ideálním řešením pro výrobu malých nákladů. Odpadají tak výdaje na drahou přípravu tiskových 

desek. Digitálně je tedy možné vyrobit pár kusů básnické sbírky pro známé, několik výtisků již 

rozebrané knihy, nebo i časopis určený pro úzký okruh čtenářů. Knihy je možné vytisknout 

černobíle i barevně, svázat brožovanou vazbou (V2) i sponkou (V1), obálku lze ochránit lesklým i 

matným laminem, nebo vytisknout na strukturovaný grafický papír. Ceny ofsetového a digitálního 

tisku můžete porovnat na webovém grafu. Více informací a kontakt: Printia, s. r. o., Staropramenná 

12, 150 00 Praha 5, www.knihy-levne.cz, tel.: 251 511 150, e-mail: printia@seznam.cz. (3. 10. 

2008) 

 

http://www.mezera.org/
http://www.mezolit.org/
http://www.knihy-a-internet.cz/
http://www.knihy-a-internet.cz/
http://www.knihy-a-internet.cz/
http://www.publikujte.cz/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/slesingerova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK31/www.knihy-levne.cz
mailto:printia@seznam.cz
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* OTEVŘENÉ TVŮRČÍ SETKÁNÍ (NEJEN) LITERÁTŮ V PŘÍCHOVICÍCH. 

 

     Od ROMANA SZPUKA: Čtvrt století Skupiny XXVI: 

     Milí básníci, výtvarníci i hudebníci, zveme vás na 25. ročník otevřeného tvůrčího setkání, které 

pořádá Skupina XXVI na římskokatolické faře v Příchovicích v Jizerských horách od 28. 11. do 

30. 11. 2008. 

     Pátek 28. 11. 2008. První vystoupení plánujeme už tradičně v pátek od 19 hod. v staro-

katolickém chrámu v Desné. Vloni se však někteří nedostali ke slovu, jiní mrzli, tedy se připravte, že 

vás po maximálně pěti minutách čtení organizátor stáhne z kazatelny. Kdo dorazí do Příchovic na 

faru v pátek o něco dříve, může společně s námi sejít do Desné pěšky. Vycházet budeme po 18. hod. 

Nezměnilo se ani výhodné spojení autobusem z Prahy: Praha - Černý Most odjezd 17:00, příjezd 

Desná 18:52 hod. U tohoto autobusu na vás počkáme. 

     Sobota 29. 11. V sobotu dopoledne se vydáme na bujarý (anebo tichý) výlet. Snad nebude pršet 

jako vloni. Kdo z vás má doma bubínky, přivezte je s sebou, vloni jsme uspořádali přímo na faře od 

15 hod. bubenický slet, zatím ve třech. Třeba se tato novinka ujme. Hlavní program plánujeme na 

večer od 19 hod. na faře v Příchovicích. Můžete se představit se svými básněmi či kratšími prózami. 

Průběh večera a přilehlé noci je improvizovaný. Číst či recitovat může kdokoliv. Na každého 

připadá pět až deset minut, záleží na počtu účinkujících. Více prostoru dáváme tradičně těm, kteří 

přijedou poprvé. Slovo doprovodí hudebníci, na stěnách společenského sálu či na dřevěných stolech 

je možnost instalovat výstavku. Po autorském čtení promítnou někteří z nás své filmy. Uvidíme, 

kolik nadšenců s sebou přiveze své snímky. Zároveň proběhne i setkání autorů hajku Šedá volavka 

(http://hajku.blackhost.cz). 

     Příchovice se nacházejí na pomezí Krkonoš a Jizerských hor, zhruba 4 km nad Tanvaldem, či 2 

km nad Kořenovem - motorestem, který leží na silnici z Desné do Harrachova. Nocleh je zajištěn na 

vytápěných půdách na molitanových matracích ve vlastních spacácích, pro choulostivější pak i 

v pokojích na palandách.(Sprchy, WC, v místě koloniál a hospody). I o stravu bude postaráno. 

V prostorách fary je zakázáno kouřit. Přezůvky s sebou. 

     Za Skupinu XXVI vás srdečně zve Roman Szpuk (1. máje 268, 385 01 Vimperk, e-mail: 

roman.szpuk@seznam.cz. V případě problémů volejte na mobil: 777 135 776. Další informace o 

Skupině XXVI na http://xxvi.layne.cz, informace o příchovické faře na http://krizovatka.signaly.cz. 

Tuto pozvánku můžete předat i dalším ze svého okolí, kteří by měli zájem přijet. (16. 10. 2008) 
- R. S. (*1960) je básník, žije ve Vimperku na Šumavě a v současné době pracuje jako pozorovatel počasí na 

meteorologické stanici na Churáňově. 

 
* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* JIŘÍ FANTA: Část pravdy o českém vysokém školství: 

     Recenze knihy Jiřího Fanty Univerzita od Iva Fencla (Plž 10/2008).  

     Text začíná bulvárním šlehem recenzenta na nakladatelství Pragoline. Přitom zjistit adresu i 

vydávané knihy nakladatelství Pragoline zabere na internetu několik vteřin. Patří k nim například 

texty Michala Dlouhého, ale i Fouskovy Fejetony atd. Na veletrhu Svět knihy 2008 mělo 

nakladatelství vlastní program a 10. – 11. října  2008 v Havlíčkově Brodě byl, jako řadu let 

předtím, stánek s knihami nakladatelství Pragoline.  

     Úvodní věta recenze zpochybňuje  i serióznost dalšího textu. Suverénní generalizace o tom, jak 

by to řekl dnešní student, je úsměvná. Na univerzitě i na soukromé vysoké škole jsem po roce 1989 

dlouhodobě přednášel. Znám proto prostředí vysokých škol ekonomického zaměření poměrně 

dobře. Nevím, jak recenzent. Studenti muzicírují, sportují a scházejí se spontánně. Bez ohledu na 

režim. Nerozumím proto recenzentově větě o příliš „kolektivním hrdinovi.“  

mailto:roman.szpuk@quick.cz
http://xxvi.layne.cz/
http://krizovatka.signaly.cz/
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     Porovnání knihy Univerzita s knihami Vl. Párala je zábavné. Nefiguruji v Cibulkových 

seznamech StB a v cementárně, o které píši v knize, jsem v čase normalizace opravdu pracoval. 

Porovnávat hrušky s jablky je možné. V obou případech jde o ovoce. Zda je to optimální, je spíše 

otázka svědomí nežli vědomí. Literatura je věc veřejná. Má bavit a informovat. Recenzent přehlédl, 

že klíčový text knihy Univerzita je v kapitole 72. Ve výroku studenta o Komunistickém svazu 

mládeže. To se opravdu a doslova stalo v roce 2001! Stalo se to v prostředí řízeném lidmi, u kterých 

byla před rokem 1989 linie strany nadřazena vědě, ale i lidskému svědomí. Pokud kniha vadí 

bývalým členům KSČ, evidovaným spolupracovníkům a dnešním členům a sympatizantům KSČM, 

pak nebyla napsána nadarmo. Jiří Fanta (Praha, 12. 10. 2008) 
- J. F. (*1938 v Plzni) je beletrista, autor knih Sázka (Plzeň, Koniáš 2005) a Univerzita (Praha, Pragoline 2007), působí 

v oblasti ekonomie. 

 
* MAREK VELEBNÝ: Slovenský hudebně poetický večer v Praze: 

     Nebyl jsem na MAPOJI, tak jsem si řekl, podívám se v neděli 12. 10. na kamarády ze Slovenska. 

Podle Mädokýše i internetu to mělo být od 18:00 hodin. Cca po půl sedmé, když jsem dotyčný 

podnik našel, jsem marně bušil na dveře, „blues sklep“ měl otevřeno od 19:00. Asi někde bylo něco 

špatně. Naproti přes ulici ležel červený koberec. Potkal jsem Iva Mathé, Jana Švejnara, fotografy, 

bodyguardy…, ovšem nešli na slovenský večer, ale někam naproti… divné. V Blues sklepě nebylo 

moc návštěvníků, asi selhala propagace, tak si členové Mädokýše dělali diváky napůl sami, ale na 

to jsme z akcí zvyklí. Kdybych si to nepřečetl v Mädokýši, tak jsem o tom nevěděl. Program nakonec 

začal v půl deváté a trval asi dvě hodiny. Nejprve příjemně hrál a zpíval Peťo Piatko, pak se četli 

povídky, básně Janka Cígera, Peťa Staríčka, Kefa. Mezitím Irča zatančila a zlatým bodem večera se 

stal (aspoň pro mne) Peťo Kefo Šrank. Vyprávěl o tom, jak se družil s pražskými houmlesáky díky 

své nové image D´Artagnana. Hrál a zpíval vtipné texty, četl povídku i košilatější říkanky nejen pro 

děti. Byl vtipný, zábavný, až oči slzely smíchem. Kytaru doprovodila zpěvem i Bublenka. Mezitím 

Mathej četl a uváděl postřehy z revue Mädokýš. Celá akce se konala v červeném, za rudého 

osvětlení. Červená, ať již to byly červené Irčiny punčochy, kdy její taneční variace vypadaly jako 

éterické pohyby aury, nebo Kefo Šrank, který vypadal v červeném světle jako Ježíš či ďábel. Tak se 

mi vyplatilo stát ve vlaku do Prahy, zmateně pobíhat kolem Betlémské kaple, neboť nedělní večer se 

vyvedl. Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/Slovenskyvecer_bluessklep12.10.08. (Plzeň, 20. 10. 

2008) 
- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni, 

externě spolupracuje s regionálními deníky. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 11. 2008. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 

 

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

KONTAKT: 

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

tel.: 378 038 221, 378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

e-mail: asonklub@plzen.eu; http://www.kmp.plzen-city.cz 

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


