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

Ročník XVIII, 2009, letos Listy č. 4 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 144) z 27. 3. Stran 8, 

náklad 550 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 4/2009 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 
 

Jak psát? Je to jednoduché – zleva doprava. 
(Alberto Moravia) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
Chceš se dostat před klasiky? Piš k nim předmluvy. 

(Emil Krotkij) 
 

     Ve světě, i v tom literárním, to hučí jako v úle. Je třeba jít a zaklepat. A dvakrát smutně 

zavolat: „Včeličky, včeličky, babička nám umřela!“ V měsíci březnu totiž náhle odešli spisovatel a 

novinář Pavel Verner (*1947 – †2009); disident, filozof a básník Jindřich Konečný (*1940 - 

†2009). Pavel se zapsal do srdcí nejenom účastníků Literárních Františkových Lázní. Jindřich byl 

členem Střediska západočeských spisovatelů. Společní kamarádi, tiše vzpomeňte nad stránkou  

http://www.divokevino.cz/4009/index.php#x01 nebo nad článkem v Plzeňském deníku z 25. 3. 

2009 (s.  4)… 
 

     Plzeňský autor Milan Čechura nám oznámil, „že se na stará kolena definitivně zbláznil a 

založil si webové stránky. Tak kdybyste neměli zrovna nic důležitějšího na práci, můžete se 

mrknout na  www.milancechura.webnode.cz.“ 
 

     Ivan Fišar z Horšovského Týna, autor knih Podivuhodné příběhy lesního skřítka Bonifáce 

(2007) a Pohádky skřítka Bonifáce (2008), nejen nabídl besedy pro děti, ale v malé vísce jménem  

Pivoň nedaleko Domažlic zrekonstruoval a 12. dubna znovu slavnostně otevírá penzion Pivoňka 

(www.penzionpivonka.unas.cz). 
 

     Ve středu 11. března 2009 se v prostorách na Americké 29 uskutečnila další schůze Střediska 

západočeských spisovatelů. Pozornost upoutal zejména nový člen – plzeňský obchodník Miroslav 

Melota, který si ve vlastním nakladatelství MK Trade Plzeň vydal románovou prvotinu Republika 

(2007) o potopení československé ponorky v červnu 1939 nedaleko pobřeží Haiti. Pan Melota si je 

jistý, že umí psát. Zná se s Michalem Vieweghem, zato nezná nikoho z nás… 

http://www.divokevino.cz/4009/index.php#x01
../../../../Documents%20and%20Settings/kotrousova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK466/www.milancechura.webnode.cz
http://www.penzionpivonka.unas.cz/
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     Veškerý plzeňský literární život v únoru zřejmě připadl na pátek dvacátého sedmého - v jeden 

večer se totiž konaly hned tři setkání pro stejné lidi… Od šesti společné asonklubí posezení v 

Jabloni, od sedmi literární večer Antidivadla v Dialogu a od osmi pak opět v Jabloni bluesový a 

lyrický večer nazvaný Kratochvíle… Mnozí stateční zvládli všechny tři. Přece jen ale těžko říct, 

kolik kde měli vlastně účastníků. Z Ason-klubu byli porůznu viděni: Milan Čechura, Svatava 

Heinlová, Lucie Koutná, Tomáš Makaj, Radka Prokopová, Kateřina Sachrová, Lea 

Schröpferová, David A. Šakal, Martina Šimánková, Milan Šedivý a Marek Velebný… 

 
* LITERÁRNÍ VEČER ANTIDIVADLA A HOSTŮ.  
 

     Od LUCIE KOUTNÉ: V divadle Dialog se opět sešli ti, jejichž humor máme tak rádi – 

vtipálci z Antidivadla. Kolikrát mám co dělat, abych se nezačala smát, jen co je vidím. Představím 

si totiž jejich humorné scénky. Na uvítanou jeli Jan Sojka a David Charvát v tramvaji. Seděli za 

sebou na židlích. J. Sojka něco povídal o cestování v dopravních prostředcích a D. Charvát si pak 

dal před něj židli a povídal něco on. A takhle se střídali, až byli na konečné, tzn. končilo pódium, 

dál už nešlo postavit židli, protože by spadla do hlediště.     

     Tento večer pojali spíše jako „chválení“ členů Antidivadla a hold přátelství. Hold vzdali i 

Davidovi Brabcovi, který získal Cenu Ason-klubu za rok 2008. (Čti: Azon-klubu ) Prý se na to 

dlouho připravoval, zkoušel si děkovací řeč, oblečení a tak. Začalo předávání Cen Plže (naše 

plzeňská Magnesia Litera) a David Brabec nikde. Pak se otevřely dveře a tam stál ON. Celou 

historku vám nebudu vyprávět… měli jste být na čtení. Jisté je, že tíhu celého toho ceremoniálu 

David Brabec neunesl a omdlel. Kdo kdy dostal Cenu Ason-klubu, jistě potvrdí, že měl co dělat, 

aby nedopadl podobně. Pak nám sdělil, jaké nehorázné kritiky na něj napsali jeho kamarádi 

z Antidivadla. Prý si svá dílka členové Antidivadla seškrtávájí červenými propiskami a někdy 

používají i pisátko, které používal F. X. Šalda. V tom případě musí být takováto díla v konečné fázi 

veledíla hodná obdivu! Kritizuje-li někdo básně Jana Sojky či Davida Charváta, měla by mu 

upadnout ruka nebo se alespoň pero zlomit, neboť již prošly kritikou a nehodí se, aby byly 

kritizovány znovu.  

     Největší chvály se dostalo Milanovi Čechurovi. Oslavnou řeč o něm z pera Vladimíra 

Novotného chvíli hledali, ale nakonec ji našli zmuchlanou do kuličky, coby papír od svačiny, 

pohozenou na zemi. Dohadovali se, kdo to přečte, a protože se k tomu nikdo neměl, povolali 

z publika na čtení nepřipravenou, leč zkušenosti se čtením mající Katku Sachrovou. Přečetla to 

navzdory překážkám (zmuchlaný papír, jazykolamy) moc hezky. Milan četl ze své knížky Rodinčení 

a Dědečkování. Pokud se člověk během povídky směje jen občas, pak jen proto, že s napětím 

očekává, co se bude dít dál, ale závěr bývá překvapující, a to už člověk ten gejzír smíchu nemůže 

zastavit. To není plýtvání humorem, ale naopak humor důmyslně přidávaný jako se jídlo koření, 

jestli se to tak dá říct. A už se těším, až si přečtu Milanovu knížku.  

     Čtení doprovázela kytarová hudba Davida Brabce a Milana Čechury. A jako bonbónek na 

závěr – doslova pár tónů z nové písně Davida Brabce. Čtení se mi moc líbilo, moc jsem se 

pobavila. (Plzeň, 28. 2. 2009)  
- L. K. (*1980) píše básně i prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty ZČU (oboru manažer výtvarné kultury), žije 

v Plzni a v Praze, kde momentálně pracuje v Uměleckoprůmyslovém muzeu. 

 

 

 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JABLONI A KRATOCHVÍLE… 

 

     Od LUCIE KOUTNÉ: Kratochvíle (Jabloň, 27. 2. 2009):  

     Po čtení v Dialogu (po tom srandy kopci) jsem se odebrala do Jabloně, očekávajíc, že tak 

završím hezky načatý večer. A opravdu se tak stalo. Dorazila jsem asi tak v půl deváté. Zrovna 

hrála kapela Stop time trio a vůbec nebylo znát, že se kříží dvě a možná i více literárních akcí, 
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přišlo mnohem víc lidí než minule. Pochválila jsem Radku: „Čím dál tím líp.“ Zároveň to má 

úskalí, že čím se nasadí vyšší laťka, bude tato očekávána i příště, nebo možná vyšší. A to se týká 

jak autorů, tak hudby. Četli tito asonklubí autoři: Tomáš Makaj, Martina Šimánková, Milan 

Šedivý, Lea Schröpferová a Radka Prokopová.     

     Tomáše Makaje jsem už nezastihla, takže k tomu nemohu nic říct. Ještě večírek nekončil, ale 

Martina nám už přečetla báseň povečírkovou – Afterparty blues.  

     Hudební skupina „Na rozcestí“ (www.narozcesti.net) nám zahrála své vlastní skladby a 

nadchla diváky. Na internetových stránkách se dočteme: „…mladá hudební skupina, která se 

snaží jít svou vlastní cestou…“ Hráli na klávesy a kytaru. Tak trochu mi to připomínalo hudbu M. 

Oldfielda. Zvláště se mi líbila zrychlená verze písně od Ch. Corea.  

     Milan Šedivý, aby zaplnil čas, než si hudebníci uklidí své nádobíčko, horlil proti Plazám. 

V Praze vznikla na Jungmannově náměstí Jungmannova Plaza. Všimnul si prý na Olšanském 

hřbitově, jak Jungmann hrozí vztyčeným ukazováčkem: „Ne, ne, ne!“ A opravdu, musím s ním 

souhlasit – i s Milanem i s Josefem Jungmannem – jaký je důvod, aby se obchodní dům v Čechách 

jmenoval po člověku, který brojil proti cizotě? Povídat o tom, jak dnes český jazyk dostává zabrat 

a jak mnozí češtinu pozapomínají, by bylo na dlouho.      

     Milan Šedivý nám přečetl básně ze své sbírky Výběh slov. Básně spíše vážné.  

     Lea Schröpferová přečetla povídku o tom, že každý chce někam patřit. Radka Prokopová měla 

obrazy v hlavě, a tak nám je přečetla (b.  Obrazy v hlavě) - „na dětském kolotoči/ holubi se točí…“ 

Taky nám radila, abychom nechodili bosi, v trávě jsou totiž vosy (b. Nechoďte bosi).  

     V Jabloni jsem se náramně bavila a děkuji všem. (Plzeň, 27. 2. 2009) 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: fotografie na http://velebny.rajce.net/jablon27.2.09.  

(Plzeň, 28. 2. 2009) 

 

     Od RADKY PROKOPOVÉ: …z druhých Kratochvílí jsem byla nadšená, neboť podle mne 

bylo nabito - v určitý okamžik jsem zaregistrovala, že nově příchozí HLEDÁ ŽIDLI!!! Ke konci 

pořadu - v době mého posledního recitačního vstupu - davy již pochopitelně prořídly, hrdinové 

vydrželi. Mimo jiné - výborná hudba dvou mladých kluků - hudebních hostů. (Losiná, 5. 3. 2009) 
- R.  P. (*1970) je básnířka, absolventka VŠ ekonomické v Praze, žije v Losiné a působí jako soukromá učitelka 

angličtiny. 

 
 

* RADEK INGUS VYDRA ČETL V DIALOGU Z KNÍŽKY ĎÁBLOVA HOSTESKA. 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Radek Ingus Vydra: 

     První jarní den - 21. 3. - se uskutečnil v Dialogu večer společnosti SAD s názvem „Honza 

Koudelka and his Family Underground“. V rámci večera písniček plných vtipu, parodie, nadsázky 

a černého humoru byl hostem Radek Ingus Vydra, který četl ze své knížky Ďáblova hosteska. 

Fotky Honzy Koudelky, klavíristy Mr. Dana a Radka Inguse Vydry v ďábelském osvětlení si můžete 

prohlédnout na: http://velebny.rajce.idnes.cz/showhonzykoudelky21.3.09/. (Plzeň, 22. 3. 2009) 
- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije 

v Plzni, externě spolupracuje s regionálními deníky. V současné době je zaměstnán v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka 

v Rokycanech. 
 

* 

LISTOVÁNÍ 
* VÍTÁME: 

     Na sklonku zimy vyrašily nové výhonky. Na doporučení Jana Sojky Ason-klub v březnu 

poprvé navštívil Jan Paur (*1992), který se narodil v Plzni, žije v Plzni, v Plzni studuje na Střední 

zdravotnické škole obor zdravotní asistent a - v Plzni samozřejmě - píše básně a hraje divadlo. 

http://www.narozcesti.net/
http://velebny.rajce.net/jablon27.2.09


 4 

Volného času má jen málo - v brzké době ho tedy na žádné z literárních akcí nejspíše nepotkáme. 

Rád by se ale podělil alespoň o pár veršů… 

  

 

VALENTÝN 
 

Pod rozkvetlým stromem 

milí si tam sedají. 

Koukám na ně oknem, 

jak se spolu líbají. 

 

Já si jen tak sedím, 

koukám na tu krásu, 

sám sebe tam vidím, 

jak ji držím kolem pasu. 

 

Já jsem starý mládenec, 

ale strašně rád 

bych byl dobrý milenec 

a byl stále mlád. 

 

Jan Paur 

 

PŘETVÁŘKA 
 

Ahoj, Lojzo, jak to de? 

Kamaráde, mám tě rád, 

někam spolu zajdeme,  

to je super nápad. 

 

Hajzle jeden protivnej, 

hned jak budu moct, 

na kudlu buď připravenej,  

mám na tebe zlost! 

TULÁCKÁ 
 

Kráčím, ani nevím kam, 

ale jdu tam, 

kam mě nohy nesou, 

kde zlí lidé nejsou. 

 

Dobrý kraj chtěl bych poznat tuze, 

ale zatím bloudím v mlze 

s uzlíčkem na rameni, 

s koláči od maminky. 

Jdu a na nic se neptám, 

dozadu nekoukám, 

držím si stálý krok, 

ten samý rok co rok. 

 
 

 

 

     Naproti tomu Eva Vondrášková (*1991) se narodila v Sušici, žije ve Zdemyslicích na jižním 

Plzeňsku, studuje na Gymnáziu Blovice a do Plzně se chystá teprve po maturitě - když to vyjde, 

tak na práva. Velmi by ji zajímalo přiblížit se „velkému světu“ literatury a věří, že právě naším 

prostřednictvím by své sny mohla realizovat (!). Eva píše básně a drobnou publicistiku, je 

přemýšlivá a první příspěvky jí už vyšly – v regionální mutaci Mladé fronty Dnes v rámci projektu 

Studenti čtou a píší noviny.  

 

 

Eva Vondrášková 

 

 

*     *     * 
 

Slzy mi kanuly po tvářích 

Tak jako kapky vody za deště 

Se míjejí a hynou 

Na parapetech z vějířů tvých řas 

 

Mí andělé se rozletěli 

A kdo je chytí 

Když ne ty? 

Co jsem já? 

Jen prach na odvrácené straně 

Tvých hvězd 

 

 

Mám kruhy pod očima 

Když s Jitřenkou vstávám v polednách 

A opilá tlukotem sta srdcí 

Zas uléhám 

A Monarcha Bolehlav se mnou 

 

Co chceš, ty stíne? 

Jen ztěžka popadnu zas dech 

A zítra? 

Věz, že poznáš 

Co jsem chtěla říct 

 

Mramorové sochy prý nepláčou 

Já však jsem výjimka 

Z pravidla 

A tak mé slzy prolomily 

Všech rybníků v mých očích 

stavidla 
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 1. dubna 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na pořad k Mezinárodnímu dni dětské knihy s názvem 

Vhrsti nejen pro děti. Účinkují: Lenka Vacková, Tomáš J. Reš a Vhrsti, hudební doprovod Milan 

B. Karpíšek a Jitka Kubištová. -(Pro  všechny, kteří ještě neviděli pohádkové představení Lenky 

Vackové a Tomáše  J. Reše složené z pohádek „Mořská svině“ a „Tajemství sněhových vloček“, i  

pro ty, kteří by jej rádi navštívili ještě jednou, to bude možná poslední  příležitost…) 

 

* Ve středu 8. dubna 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na pořad s názvem Kotelnická praxe Františka Juřičky - oblíbené 

verše i role spoluinterpretuje Blanka Hejtmánková. 

 

* Ve středu 8. dubna 2009 v 19:00 hodin Vás Antidivadlo (www.antidivadlo.cz) zve do Divadla 

Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na poslední jarní uvedení svojí hry Hřbitovní bytí. Vstupné 50,- 

Kč.  

 

* V úterý 14. dubna 2009 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (Plzeň, B. Smetany 

13) na pořad s názvem Břetislav Hodek: Tři smyšlenky o Williamu Shakespearovi. Účinkují: 

Gabriela Filippi, Milan Friedl, Jiří Škoda, Bohumil Švarc st., Jiří Zapletal a Vojtěch Esterle 

(varhany). 

 

* Ve středu 15. dubna 2009 v 19:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (Plzeň, B. Smetany 

13) na Večer Trapsavce. Poezii i prózu z 34. ročníku Trapsavce uvádí Michael Antony, hudební 

doprovod: Sylva Čekalová (Panova flétna) a Bedřich Šedivka Röhrich (kytara). 

 

* Ve středu 15. dubna v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9). 

Básníci Josef Hrubý a Jan Sojka zde pokřtí své nové knihy poezie. Dalším hostem bude pražský 

básník Josef Straka. Vstupné 50,- Kč. 

 

* Ve středu 22. dubna 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na pořad s názvem  Češi v Torontu. Vydavatele českého časopisu a 

organizátora filmového festivalu v Torontu Aleše Březinu uvádí Václav Malina. 

 

* V pátek 24. dubna 2009 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do Kulturní kavárny Jabloň 

(Plzeň, krátká 2) na další společné posezení mladých a nezavedených autorů západních Čech a 

jejich přátel. 

 

* V pátek 24. dubna 2009 ve 20:00 hodin jste srdečně zváni do Kulturní kavárny Jabloň na 

Kratochvíle – pravidelný poeticko-akustický večer pořádaný členy plzeňského Ason-klubu,  

plzeňskou bluesovou kapelou Stop time trio a hosty. Připravili Radka Prokopová a Jan Mácha. 

Vstupné dobrovolné. 

 
* V úterý 28. dubna 2009 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 Poezie v oku. Rudolf Andrle a jeho umělecké fotografie z Klatov a Pošumaví 

v komponovaném pořadu. Klavírní improvizace Jaroslav Frič, režie a technické provedení členové 

Hifiklubu. - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Přítomnost, Magazín 

http://www.antidivadlo.cz/
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Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Aktuální program opery, činohry a baletu Národního divadla 

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

 

* Ve středu 29. dubna 2009 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (Plzeň, B. Smetany 13) na pořad s názvem Klostermannova Šumava. Videofilm Aleny 

Jílkové komentuje Viktor Viktora. 

 

* Ve čtvrtek 30. dubna 2009 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KmP (Plzeň, B. Smetany 

13) na večer s názvem Svět očima Jana Petránka. Známého komentátora šansony doprovází Dana 

Matějková. 

 

* Ve čtvrtek 30. dubna 2009 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, 

o. s. za podpory Ministerstva kultury ČR a Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech 

na pořad s názvem Dvanáctý úder. Literárně hudební a obrazová kompozice. Autor veršů Tomáš 

Javorský, autor uměleckých fotografií Oldřich Smola, přednes, režie a technické provedení 

členové Hifiklubu. 

 

* 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. 

 
 

 
Od WWW.OBLIBENY.CZ: Dobrý den, zaregistrujte se do systému www.oblibeny.cz/kalendar-

akci/ a přidejte odkaz na jakoukoli kulturní akci, která se koná kdekoli na světě. Můžete si také 

aktivovat funkci ODEBÍRAT AKCE, které vám umožní dostávat na váš registrační email aktuální 

informace o kulturním dění. Děkujeme! 
 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 
* O ŽELEZNOU RUKAVICI LORDA TROLLSLAYERA 2009. Byl vyhlášen XI. ročník 

literární soutěže O železnou rukavici lorda Trollslayera. Lze zaslat původní, dosud 

nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené povídky s fantastickými prvky (tedy nikoli  

klasické sci-fi); v českém jazyce, o max. délce 30 normostran, tj. 46.000 znaků vč. mezer (30 

řádek na stránku A4, 60 znaků na řádek, při min. velikosti písma 12), každou práci ve třech 

exemplářích psaných na stroji nebo počítači. K tištěným příspěvkům zároveň přidejte také disketu 

nebo CD s elektronickou formou daného textu. Disketu/CD opatřete nálepkou s názvem povídky a 

zkopírujte na ni soubor nejméně dvakrát. Používáte-li Word, uložte daný soubor ve formátu *.rtf. 

Zvýšíte tím svou šanci na publikování. Počet příspěvků od jednoho autora není omezen. K zásilce 

připojte v zalepené obálce samostatný papír se svým jménem, příjmením, kompletní adresou, 

datem narození, telefonem či e-mailem,  a seznamem svých příspěvků. Autor musí organizátorům 

poskytnout své pravé jméno a adresu, ti budou na oplátku respektovat, pokud se rozhodne vyjít 

pod pseudonymem. Pořadatelé si vyhrazují právo na jedno otištění povídky buď v samostatném 

sborníku nebo v Dechu draka. Uzávěrka je 30. dubna 2009. Adresa: Michael Bronec, Horáčkova 

1208, 140 00 Praha 4. Obálku označte heslem „Trollslayer“. O místě slavnostního vyhlášení 

výsledků budou zúčastnění včas vyrozuměni. 

 

* PŘÍBRAM HANUŠE JELÍNKA 2009. Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje XIII. ročník 

literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka. Soutěž je určena dětem a mládeži z celé republiky a 

bude hodnocena ve třech věkových kategoriích: 12 až 15 let, 16 až 19 let a 20 až 23 let. Lze zaslat 

http://www.oblibeny.cz/
http://www.oblibeny.cz/kalendar-akci/
http://www.oblibeny.cz/kalendar-akci/
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původní, dosud nepublikované práce psané na stroji nebo počítači, z oboru poezie max. 4 básně, 

z oboru prózy max. 5 stran strojopisu formátu A4. Uzávěrka je 30. dubna 2009. Adresa: 

Knihovna J. Drdy, Libuše Mlčochová, nám. T. G. Masaryka 156, 261 01 Příbram I, e-mail: 

mlcochova@kjd.pb.cz, http://www.kjd.pb.cz. Na každý text uveďte jméno a příjmení autora, datum 

narození, adresu bydliště, případně e-mail. Přihlášením práce do soutěže dává autor zároveň 

svolení k jejímu případnému publikování. Vyhlášení výsledků proběhne pravděpodobně na 

počátku října v rámci Týdne knihoven, nejúspěšnější díla budou tradičně otištěna ve sborníku.  

 

* DRÁPANDA 2009.  Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje VIII. bienále literární soutěže pro 

děti Drápanda. Soutěž je určena žákům 6. až 9. tříd základních škol a věkově odpovídajících tříd 

víceletých gymnázií. Soutěžící budou hodnoceni ve dvou věkových kategorií: 6. až 7. třídy, 8. až 

9. třídy (vč. věkově srovnatelných tříd víceletých gymnázií). V každé kategorii bude hodnocena 

zvlášť próza a poezie. Práce na libovolné téma (povídky, básně, reportáže – nejlépe originální, 

vtipné a zajímavé) musí být původní (tzn. neposílejte práce odněkud opsané!) a dobře čitelné, 

próza v rozsahu max. 3 strany formátu A4, poezie v rozsahu max. 3 až 5 básniček. Autor uvede 

jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště, školu a třídu, kterou navštěvuje. Uzávěrka je 30. 

května 2009. Obálku označte heslem „Drápanda“, u elektronické zásilky do předmětu napište: 

Drapanda_jmeno_prijmeni. Adresa: Městská knihovna Varnsdorf, Legií 2574, 407 47 Varnsdorf, 

e-mail: ucetni@mkvdf.cz, http://www.mkvdf.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v říjnu 

2009 v Městské knihovně Varnsdorf, nejlepší autoři budou odměněni cenami a jejich práce budou 

zveřejněny. 

 

* LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2009. Městská knihovna Klatovy pod záštitou starosty města Klatov, 

Obce spisovatelů – Střediska západočeských spisovatelů v Plzni, Českého rozhlasu Plzeň a 

Klatovského deníku, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR vyhlašuje XIX. ročník soutěže 

Literární Šumava. Soutěže se může zúčastnit každý autor starší 15 let, který není profesionálním 

spisovatelem nebo novinářem. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oboru poezie (3 – 

5 básní) a prózy (max. 5 stran textu), psané na stroji nebo počítači na formátu A4, ve čtyřech 

vyhotoveních. Práce lze zaslat rovněž e-mailem ve formátu RTF, OpenDocument (OpenOffice 

ODT) nebo  DOC (MS Word 95, 97, 2000). V dokumentu nesmí být vloženy žádné obrázky a 

musí být použity základní znakové sady. Příspěvky mohou být na volné téma, hlavní cena bude 

udělena za příspěvek vztahující se k Šumavě a Pošumaví. Autor uvede jméno a příjmení, datum 

narození, kontaktní adresu vč. telefonu a e-mailu, školu či povolání, připíše souhlas se zařazením 

osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním textu. Uzávěrka je 31. 

července 2009. Adresa: Městská knihovna Klatovy, Balbínova 59, 339 01 Klatovy, e-mail: 

soutez@knih-kt.cz, http://www.knih-kt.cz. Práce bude hodnotit odborná porota, a to ve dvou 

věkových kategoriích: autoři do 25 let a nad 25 let. Porota si vyhrazuje právo případně všechny 

ceny neudělit. Všichni účastníci budou v říjnu 2009 pozváni na závěrečný seminář, na kterém 

budou vyhodnoceny a odměněny nejlepší příspěvky. Leták s propozicemi soutěže ve formátu pdf 

(110 kB) lze stáhnout na adrese http://www.knih-kt.cz/download/vyhlaseniLS2009.pdf. 

 
* 

KDE PUBLIKOVAT, KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* NOVÝ TÝDENÍK SEDMIČKA UVÍTÁ (NEJEN) FEJETONY!. 

  

     Od KVĚTY MATĚJOVCOVÉ: Vydavatelství Mladá fronta začne od poloviny dubna tohoto 

roku vydávat celostátní regionálně mutovaný týdeník Sedmička. Každá mutace se objeví ve více 

než čtyřiceti městech v celé České republice. Sedmička bude mít 48 celobarevných stran a nabídne 

svým čtenářům více než 13 stran regionálního zpravodajství. Noviny budou zdarma. Nový týdeník 

mailto:mlcochova@kjd.pb.cz
mailto:ucetni@mkvdf.cz
mailto:reditel@knih-kt.cz
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kromě toho nabídne v moderním grafickém provedení i sportovní zpravodajství nebo stránky pro 

celou rodinu – hobby, vaření, auto moto či stranu pro děti. Kromě tištěné verze bude Sedmička 

existovat i v on-line podobě na internetu a bude tak konkurovat již zavedeným zpravodajským 

serverům. Do jednotlivých redakcí Sedmičky přicházejí zkušení novináři, např. z deníku Dnes, 

serveru Aktuálně či televize Z1. Redakce uvítá fejetony, možná i kvalitní publicistiku, tipy na to, 

co Plzeňany trápí nebo co je zajímá, do kulturního přehledu pak informace o akcích 

pořádaných v Plzni. Adresa redakce: Prešovská 4, Plzeň. Kontakt: Květa Matějovcová, e-mail: 

matejovcova@mf.cz, tel.: 721 021 979. (Plzeň, 10. 3. 2009) 

 
 

 

* ALMANACH S TEMATIKOU VÁNOC.   

  

     Od RADKY KETNEROVÉ: Zdravím (nejen) všechny členy Ason - klubu, zejména prozaiky! 

Velmi ráda bych s těmi, kteří mají zájem, spolupracovala na nové Malé knížce s tematikou 

Vánoc. Pro tuto akci mne inspirovalo nakladatelství Listen se svojí edicí Česká povídka. Zkusme 

sestavit podobnou knížku s našimi vlastními povídkami. Pokud máte vhodný text nebo zajímavý 

nápad, ozvěte se mi prosím do 30. 6. 2009.  

     Na vaše povídky se těší Radka Ketnerová, e-mail: radka.ketner@centrum.cz. (Plzeň, 18. 3. 

2009) 
- [R. K. (*1974) píše prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty a Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni, 

v současnosti je na mateřské dovolené.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 4. 2009. 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.knihovna.plzen.eu  

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

mailto:matejovcova@mf.cz
mailto:radka.ketner@centrum.cz
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