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

Ročník XIX, 2010, letos Listy č. 7 - 8 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 158) z 7. 7. 2010. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 7 - 8/2010 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Existují celé řetězce pojmů:  

noc, tma, hvězdy, nezměrnost, modř, rozkošnický, 

přítulný, sloupoví, oblaka, měsíc, srp, žně,  

obrovský táborový oheň, peklo. Je tohle poezie? 
 

(Stephen Spender) 
 

* 

BYLO NEBYLO 

 
… Dávno tomu. Na soutoku čtyř řek se během června uskutečnilo nejedno literární setkání, 

nejedno přesilové utkání (kde ovšem, na rozdíl od kolektivních sportů, přesilová hra účinkujících 

literátů nebývá až takovou výhodou)… 

  
     Ve Studijní a vědecké knihovně ještě doznívala výstava Střediska západočeských spisovatelů 

k 20. výročí založení.  

  
     Výtvarník Václav Malina v Galerii města Plzně nabral do další šedesátky Druhý dech a 

Miroslav Valina tu uskutečnil Ukrutně blízká setkání.  

  
     Plzeňská rodačka Marie Majtánová-Korandová 21. června pobesedovala v Přešticích o nové 

knize Všerubský doktor se vrací. Odehrává se na Chodsku a její hlavní postavou je doktor a literát 

Georg Leopold Weisel (*1804 – †1873), který prý jako první publikoval záznamy z procesu 

s Janem Sladkým, řečeným Kozinou (a z nich pak čerpal Alois Jirásek). Weisel se znal i 

s Němcovou. A my se zase známe s Máchou. Anebo vlastně neznáme…     

  
     Ve středu 9. června v Polanově síni Knihovny města Plzně nastal Lásky, poezie a prózy čas. 

Přítomné tu ale nezval hlas hrdliččin, nýbrž hlas páně Hlobilův. A ještě další z CD se linuly. - Že 
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by sám Mácha? Ale kdež! Vždyť nikdo ani neví, jak vypadal – nedochoval se totiž jeho portrét, 

jen básníkův načrtnutý autoportrét a také informace, že Mácha seděl modelem pro obraz Jana 

Křtitele… Jaký měl Mácha hlas? Grafoložka PhDr. Helena Veličková z Olomouce prý na základě 

rozboru písma tvrdí, že Mácha byl velmi výřečný. To bohužel posoudit nemůžeme. Na Plzeňsku 

však žije celá řada básníků a prozaiků, jejichž hlas je živý nejen v přeneseném slova smyslu. Jsou 

tady! Píší a mluví. Ještě je můžeme slyšet! A zaznamenat… Hlasy západočeských spisovatelů, 

které na dvou speciálně vypálených CD zvou ku lásce k Máchovi, místu a (nejen) místní 

literatuře… CD jsou k dostání v Knihovně města Plzně. Přesněji: budou k dostání, až je tu Jiří 

zanechá… 

      
     Sobota 19. června 2010 byla dvojnásob významným dnem. Ve Valdštejnské zahradě se konal 
tradiční (už šestý) Den Plzně v Senátu Parlamentu České republiky. Ve velké zasedací místnosti 
Magistrátu hlavního města Prahy ve stejné době probíhala valná hromada Obce spisovatelů. Členů 
přijelo sice méně (když si to každý tentokrát platil sám), ale Plzeňsko bylo zastoupeno slušně. 
Karla Erbová, Ivo Fencl, Václav Gruber, Jiří Kolář Doubravický, Jaroslava Málková, Lubomír 
Mikisek a Helena Šlesingerová nespouštěli oči z Vladimíra Křivánka v nejvyšším křesle se 
zlatou jmenovkou MUDr. Pavel Bém… Očekávaný lítý boj o zachování Obce nenastal… Pouhá zpráva 
na http://www.obecspisovatelu.cz/dokoran-53/ a naše foto na http://www.obecspisovatelu.cz/valna-
hromada-obce-spisovatelu-2/. 

 
 

DÁLE OD NAŠEHO STÁLÉHO ZPRAVODAJE:      

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Několik snímků z počátku setkání spisovatelů západních Čech 

(členů Střediska západočeských spisovatelů) ve Smetanově síni před ukončením výstavy 20 let 

činnosti Střediska ve Studijní a vědecké knihovně. (Hrdinný boj spisovatelů o diváky s účastníky 

cyklomaratonu vedle knihovny, který začal stejně 3. června odpoledne.) 

     Viz http://velebny.rajce.idnes.cz/odpolednestrediskaspisovatelu3.6.2010. (Plzeň, 11. 6. 2010) 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Mirek Kovářík opět  v Plzni! 

     Interpret a propagátor poezie Mirek Kovářík opět zavítal do Plzně. Nejdříve 3. června ve Staré 

synagoze v rámci festivalu Kytara 2010 s Vladimírem Mišíkem a Radimem Hladíkem s pořadem 

„Láska je jako večernice“. Tento večer byl věnován vzpomínce na českého básníka beatnické 

generace Václava Hraběte, který by se 13. června dožil 70 let. Mirek Kovářík mluvil o Václavu 

Hraběti, přednesl několik jeho textů jako Blues pro Vladimíra Majakovského nebo Pár tónů, které 

přebývají, a také báseň od A. Ginsberga. Fotky na: http://velebny.rajce.idnes.cz/Kytara2010_3.6. 

     V pátek 4. června vystoupil Mirek Kovářík v rámci Muzejní noci v Západočeské galerii – 

Výstavní síni „13“ za soumraku mezi 21. a 22. hodinou na galerijním dvorku. Komorní večer byl 

zaměřen na Karla Teigeho a surrealisty. Mirek Kovářík společně s Radkem Bláhou interpretovali 

dále ukázky z děl Jaroslava Seiferta, Zbyňka Havlíčka nebo Karla Hynka (báseň Babička po 

pitvě).  Kovářík připomněl vztah autorů k Plzni a západním Čechám. Nakonec jsme slyšeli úryvky 

z textu Karla Šebka (bratrance Zbyňka Havlíčka), který vydala v malém nákladu Galerie U sv. 

Anny v Plzni u příležitosti vzpomínkového večera na Karla Šebka.  

     Fotky na: http://velebny.rajce.idnes.cz/muzejninocplzen4.6.2010. (Plzeň, 11. 6. 2010) 
 

 
 

* UVEDENÍ KNIHY JITKY PROKŠOVÉ CESTOU VEN SE NEOHLÍŽEJ.  V pondělí 14. 

června 2010 v 16:00 hodin v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni veřejně představila 

Jitka Prokšová svou novou knihu Cestou ven se neohlížej (Plzeň: Nava, 2010). Mezi pozvanými 

hosty byli též přední zástupci nakladatelství NAVA - vydavatel ing. Ota Rubner a šéfredaktor 

Viktor Steinbach. Večerem provázel Jiří Hlobil, role kmotra se ujal spisovatel Václav Gruber, 

hudbou provázel Zdeněk Martínek. 

http://www.obecspisovatelu.cz/dokoran-53/
http://velebny.rajce.idnes.cz/odpolednestrediskaspisovatelu3.6.2010
http://velebny.rajce.idnes.cz/Kytara2010_3.6/
http://velebny.rajce.idnes.cz/muzejninocplzen4.6.2010/


 3 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO:  
          Foto na http://velebny.rajce.idnes.cz/krestjitkyproksove14.6.2010. (Plzeň, 15. 6. 2010) 
 

 
 

* VEČER POEZIE MARKÉTY IROVÉ A MARKA VELEBNÉHO V GALERII U SV. 

ANNY. Ve středu 16. června 2010 v 19:00 hodin Markéta s Markem už podruhé veřejně pohrdali 

životem. Alespoň to tak vypadalo. Repríza pořadu z jejich poezie s názvem „Živote, pohrdám 

tebou…Ona ho ráda nemá, on ji šíleně…“  v režii a podání Františka Zatloukala se tentokrát 

uskutečnila v plzeňské Galerii U sv. Anny.  
     Foto na http://velebny.rajce.idnes.cz/vecerpoezie_galeriesv.anny16.6.2010. (Plzeň, 18. 6. 2010) 
 

- 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: 

     Objevili jsme Markétu! Tedy popravdě: Plzeňačka Markéta Balcarová (*1984) se objevila 

sama a poslala nám na ukázku šest nejčerstvějších básniček. Zatím si psala jen sama pro sebe, nyní 

by ji však zajímal i názor někoho třetího…  

 

Markéta Balcarová 
 

*     *     * 
 

Voníš mi. 

Voníš po zemi. 

Voníš mi – po zemi. 

A po hořkých žlutých pampeliškách. 

Voníš po podhoubí a po oranžových liškách, co se choulí pod mechem. 

A po šeříku za letního večera. 

A po seně, co se suší na louce 

A po zajících v klobouce, co se k sobě tulí 

Po lesních jahodách, co se červenají hříšným studem. 

A po českých prostých vesnicích, s koblížky na parapetě. 

A voníš na jaře a v zimě, v létě a na podzim. 

Voníš záhony s hrachem a mrkví a petrželí 

A voníš tajemnou zahradou s kocourem a trpaslíkem 

A voníš ledovou kávou v létě – a vanilkovým mlíkem 

Voníš po dešti za jarního dne, co prší a co shora dolů padá 

A voníš trampskou nocí, když je černá, ale ještě mladá 

A po husté smole, jež vytéká z nitra stromu 

A voníš domovem a já chci k tobě domů 

A voníš po hlíně na podzim na hnědém poli 

Voníš po hlíně a po blátivé zemi. 

Voníš jen mně. Voníš po zemi. 

Voníš mi. Po zemi. 

Voníš mi. 

http://velebny.rajce.idnes.cz/vecerpoezie_galeriesv.anny16.6.2010/
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VZPOMÍNKA NA DĚTSTVÍ 
 

Kdy to bylo? 

Kdy žil člověk životem šneka? 

Kdy jezdil šnekem po linu? 

Kdy sbíral šnečky do košíku? 

A pořádal šnečí závody? 

A ztrácel se v šnečí lupenaté kůži? 

Kdy se nořil prsty do šnečí pěny? 

Kdy ťukal na šnečí tykadélka? 

 

     (Z pozorování a ze hry se šneky a ulitami nakonec každý skončil ve své vlastní těsné ulitě a na 

hraní už potom není ani čas, ani prostor). 

 

     A přece jsem dnes v noci po dlouhé době zanořila prsty do měkoučké šnečí nohy. Dnes v noci 

totiž z černé vlhké oblohy mírně pršelo, když jsem šla domů. A já jsem po cestě u silnice utrhla do 

tmy svítící květy hlohu a jejich vlhké bílé lístečky se mi přilepily na vlhkou bílou dlaň. Byla jsem 

nesmírně spokojená s těmi mokrými kvítky na prstech a měla jsem ten zvláštní známý pocit, jako 

bych přesně tohle už jednou zažila. A do toho jsem v půli kopce potkala šneka, jak si to plazí 

příčně přes mokrý popraskaný chodník. Ulita se mu ve světle nočních svítilen lehce leskla, jeho 

cestičku smazávaly drobné, avšak vytrvale padající kapky deště. Vzala jsem šneka do dlaně 

pokryté bílými kvítky, šnek byl vlhký a po svém zvyku mazlavý a hebký a měkký zároveň. Poté, co 

zaznamenal teplo cizí kůže, zastrčil parůžky, smrštil mírně nožku a tím zkrabatil okraje své nohy 

tak, že vypadala jako béžová sukýnka s rozverným kanýrem. Držela jsem zvlhlého šneka v ruce 

celou dobu, co jsem šplhala do kopce domů. Pršelo, šnek se krabatil, bílé lístky se mi lepily na 

prsty. Šnek se zpomaleně vlnil pod svou ulitou a s ním se zpomalil celý svět a celý svět se s ním 

vlnil, jako se vlní kanýr na sukni tančící cikánky. Až těsně před domem jsem šneka položila do 

mokré trávy u chodníku. Šnek se lačně přisál na vlhkou půdu, přestal se svíjet a vlnit a zmizel 

ladným krokem mezi stébly trávy. Jen na klice po něm po mně zbyla stopa šnečího třpytivého slizu. 

 
 

TAM, CO KVETOU CITRÓNY 
 

Tu a tam mě život baví: 

Lízat na sluníčku italskou zmrzlinu, 

Brouzdat se brzy zrána sypkým pískem a nechat si vlahým větrem čechrat vlasy 

Cítit na jazyku tučný sýr a zapíjet ho bílým vínem někde v Itálii 

Plavat a chladit se v osolené vodě a vznášet se ve vlnách 

Kousat do tuhých černých oliv a do čerstvých ústřic s česnekem tam někde v Itálii 

A slyšet v noci cikády, jak bzučí a jak uspávají a jak bzučí 

Ležet tam někde na písku a nechat se oslňovat bělavým italským sluncem 

A po večerech pozorovat staré italské ženy v kamenitých uličkách, jak si povídají 

Italskou exotickou řečí 

Znáš tu zemi, kde kvetou citróny a pomeranče?  

A musíš se zrovna teď učit na státnice? 

Toužíš po té zmrzce, sypkém písku, bílém víně, slané vodě, tuhých olivách, čerstvých ústřicích, 

hlasu cikád, po sypkém písku, bílém slunci a po těch uličkách a po té řeči, které můžeš jen 

naslouchat a nemusíš jí rozumět a nemusíš se ji a nechceš se ji učit? Toužíš?  
 

A co ty žluté citróny? Nejsou to křiklavé vykřičníky? 
 

(12 dní před státnicemi na germanistice aneb Ať žije intertextualita, Vídeň 2010) 
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V CO VĚŘÍM? 
 

V mýdlovou bublinu, v páru nad hrncem a v potící se lesy 

A věřím v louže na cestách a v duhu po dešti 
 

Bublina se chvíli leskne, nežli praskne 

Pára v hrdle konvičky zpívá a bzučí, než se vytratí  

A z lesů vyraší houby, než se lesy vypotí 

A duha dlouho slibuje, než zcela zmizí 
 

A ač to bylo mnoho těl a k tomu těla zcela cizí  

Donu Juanu se v nich zastavoval čas 

A proto věřím v dona Juana 
 

A také v Klimty, Munchy, Gauginy  

- v nich se srazí celý svět v jedné jediné sténající křeči 

A v Beethoveny, Bachy a hudbu, 

při které se zasteskne a při které to zastudí 

A která ubíjí a která nenudí a která léčí 

A v Meyrinky, Villony a Bulgakovy 

Ve kterých svět naopak jen procválá a prokluše 

Ve kterých se protnou v jednom bodě naše s jejich životy 

Až by člověk brečel 
 

V mýdlovou bublinu, v páru nad hrncem a v potící se lesy 

A věřím v louže na cestách a v duhu po dešti 
 

Věřím v housle, smyčce, štětce, papíry a psací péra. 

Věřím že dneska už nikdy nebude včera, ale že ty bubliny, duhové vidiny a slyšiny je nutno vidět, 

slyšet, horkou páru dýchat, být juanem munchem a meyrinkem, být vypoceným hříbkem a objímat 

smrk nad sebou.  
 

Ostatně obejmout strom z perspektivy hřibu někdy zcela stačí.  

A zaklonit hlavu s kloboukem a nemít strach, že ti ten klobouk spadne, a nechat se prostoupit chvílí 

nekonečna, minutou, která je v tu jedinečnou chvíli věčná… 

 
* 

SLÁVA HRDINŮM 
U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 

     Městská knihovna Hodonín si pochvalovala, že její literárně-dramatické soutěže Kdyby měl 

Masaryk internet se zúčastnili kromě místních také autoři z Plzně a odjinud. Bohužel netušíme, jak 

tam ti pisálkové dopadli. Naštěstí známe osobně vítězku soutěže Pisálek… 

 

     Od RADKY KETNEROVÉ: Slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Pisálek 2010 

se uskutečnilo dne 17. 6. 2010 v prostorech dětského oddělení Městské knihovny Klášterec nad 

Ohří. V této soutěži porota hodnotí příspěvky anonymně, a jak jsem zjistila, do vyhlášení ani sami 

porotci nevěděli, kdo celkově získal nejvíce bodů. Já jsem si nakonec odnesla ocenění za 1. místo 

v kategorii Próza – dospělí. Na závěrečném rautu jsem měla možnost o mém textu hovořit se 

dvěma porotci – spisovatelkou Petrou Martiškovou a senátorem Václavem Homolkou. (Plzeň, 21. 

6. 2010) 
- [R. K. (*1974) píše prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty a Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni a 

nyní pracuje v ČEZ Distribuci, a. s.] 
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     Dalším můžeme držet palce. Například Karle Erbové, jejíž jméno se objevilo mezi nominacemi 

33 autorů na Státní cenu za literaturu pro rok 2010. Dozvíme se 28. října… 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* V měsíci červenci 2010 Vás Marek Velebný srdečně zve do Městské knihovny a Infocentra 

v Březnici u Příbrami (Březnice, Náměstí 16) na výstavu svých fotografií s názvem Moje inspirace 

a múzy. Snímky z Plzně, Valečského parku, Tuniska, divadelních představení o. s. Dialog a 

portrétní studie dívek… Viz http://www.breznice.cz/kultura/mestska-knihovna-a-infocentrum. 

(Plzeň, 21.6. 2010) 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* HLEDÁ SE MÁCHA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2010. Opakujeme: Národní památkový ústav 

– územní odborné pracoviště v Plzni, Knihovna města Plzně, p. o. a Ason-klub vyhlašují (1. 

máje 2010 na vodním hradě Švihov) literární soutěž Hledá se Mácha Plzeňského kraje! - Osud 

uštědřil Plzeňskému kraji krutou ránu! Než se básník Karel Hynek Mácha, autor slavné knihy Máj, stačil stát 

ctihodným právníkem a přesídlit z Litoměřic do Plzně, zemřel! Zůstala tak po něm nenapsaná díla jako Divoký Vilhart 

o hradě Velhartice či Kozelský démon, zpracovávající pověst spjatou se zámkem Kozel na Plzeňsku i mnohá další! 

Přitom právě Plzeňský kraj oplývá nejen památkami, ale rovněž mocným básnickým fluidem! V Máchově ulici 

dokonce nocují studenti Západočeské univerzity! Z těchto důvodů, vedeni neoficiálním heslem „obyvatelé Plzeňského 

kraje sobě“, rozhodli se plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu a Knihovna města Plzně 

vyhlásit roku 2010, kdy si připomínáme 200. výročí velikánova narození, literární soutěž, jejímž cílem je napravit 

křivdu osudu! Máchovo dílo je třeba dotvořit! A s tím nám můžete pomoci třeba právě Vy! Staňte se Karlem Hynkem 

Máchou současnosti! - Soutěž je určena autorům z celé ČR, zejména však ze západních Čech, a je 

zaměřena dvěma směry: 1. Pokuste se dopsat fiktivní Máchovo dílo, poezii či prózu, 

zaměřenou na kulturní či přírodní pamětihodnosti Plzeňského kraje ve stylu, jak by je mohl 

napsat sám Karel Hynek Mácha. – 2. Napište vlastní libovolně tematicky zaměřené dílo, jímž 

byste aspirovali na titul Karel Hynek Mácha roku 2010. Inspiračním východiskem může být 

(ale nemusí) tento hypotetický kontext: „Roku 1838 Karel Hynek Mácha přesidluje do Plzně, 

významného centra západních Čech, a zakládá si zde vlastní advokátní praxi. Pilně navštěvuje 

četné regionální hrady, zámky či starobylé kláštery, sbírá pověsti a vše si pečlivě zapisuje, aby pak 

umělecky přetavená témata přichystal ke knižní publikaci, iniciuje neúspěšně založení plzeňského 

právního ústavu, jemuž prorokuje veliký věhlas...“  Lze zaslat poezii a prózu o max. rozsahu 5 

stran, ve třech vyhotoveních. Autor uvede jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště, školu či 

zaměstnání, telefon a e-mail. Uzávěrka je 31. srpna 2010. Adresa: Knihovna města Plzně, B. 

Smetany 13, 305 94, e-mail: ason-klub@plzen.eu. Zásilku označte heslem „Mácha 2010“. 

Vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční v listopadu 2010 v rámci Dnů poezie v Knihovně 

města Plzně. Vítěz obdrží diplom, potvrzující, že je Karlem Hynkem Máchou roku 2010 prvního, 

druhého či třetího stupně. Ústřední pracoviště Národního památkového ústavu věnuje třem 

vítězům hodnotnou publikaci Hrady, zámky a další památky ve správě NPÚ. 

 

* O DRAČÍ ŘÁD 2010. Byla vyhlášena literární soutěž o nejlepší povídku žánru fantasy 

s názvem O dračí řád. Každý autor smí zaslat pouze jednu dosud nepublikovanou a do jiné 

soutěže nepřihlášenou povídku v češtině nebo slovenštině, o max. rozsahu 36.000 znaků vč. 

mezer. Jméno či přezdívku a e-mailovou adresu autora uveďte také přímo do souboru s povídkou. 

Uzávěrka je 31. srpna 2010. Adresa: soutěž.mfantasy@gmail.com. Oceněno bude deset 

nejlepších příspěvků. Na vítěze čekají vstupenky na Festival fantazie Speciál, roční předplatné 

Pevnosti, fantasy knihy a samotný Dračí řád, po němž je soutěž pojmenovaná. Vyhlášení výsledků 

http://www.breznice.cz/kultura/mestska-knihovna-a-infocentrum.
mailto:ason-klub@plzen.eu
mailto:soutěž.mfantasy@gmail.com
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proběhne na podzimním Festivalu fantazie Speciál v Chotěboři. Více informací na 

http://www.mfantasy.cz.  

 

* BRNĚNSKÁ SEDMIKRÁSKA 2010. Brněnský literární měsíčník a nakladatelství Host 

vyhlašují II. ročník básnické soutěže Brněnská sedmikráska - Nejlepší oslavná báseň o Brně. 

Lze zaslat báseň o max. rozsahu 3 strany A4. Uzávěrka je 1. září 2010. Adresa: Host, Radlas 5, 

602 00 Brno, e-mail: sedmikraska@hostbrno.cz. Zásilku označte heslem „Sedmikráska“. Vítěz 

obdrží peněžní odměnu ve výši 10.000,- Kč, brněnskou „šalinkartu“ na měsíc a další hodnotné 

ceny. Více informací na www.hostbrno.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 25. 

září 2010 v rámci druhého ročníku festivalu Brněnské kulturní HOSTování. (V loňském roce prý 

na titul městského básníka v Brně kandidovalo více než sto autorů a byla mezi nimi jména známá i 

neznámá. Většina prý vůbec nebyla z Brna! – Plzeň, která se uchází o titul Evropské hlavní 

město kultury 2015, dosud městského básníka nemá! Není to pro nás výzva?!)  

 

* CELOEVROPSKÁ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ VE ŠTÝRSKÉM HRADCI 2010. Byla 

vyhlášena velká mezinárodní literární soutěž na téma Erwachen (Probuzení). Toto téma má být 

pouze podnětem, nikoli názvem práce! Fantazii se meze nekladou. - Soutěž je určena dětem a 

mládeži (narozeným od 1. října 1992 do 1. října 2002) a bude hodnocena ve dvou věkových 

kategoriích: 8 – 13 let a 14 – 18 let. Lze zaslat práce v němčině, psané na stroji nebo počítači, o 

velikosti písma 12 a max. rozsahu 8 stran A4. Na každou jednotlivou stranu textu uveďte jméno 

autora a číslo stránky. Neposílejte kolektivní práce. Autor uvede jméno a příjmení, datum 

narození, adresu bydliště, telefon a e-mail. Na autory prvních dvou nejlepších příspěvků v každé 

kategorii čeká zdarma účast na týdenním mezinárodním semináři. Nejlepší práce navíc budou 

vydány knižně a prezentovány při veřejném čtení. Uzávěrka je 30. září 2010 (rozhoduje razítko 

pošty či datum odeslání e-mailu). Adresa: Jugend-Literatur-Werkstatt Graz, Elisabethstrase 30, 

8010 Graz, Österreich, erwachen@literaturwerkstatt.at. Více informací na  www.literaturwerkstatt.at.  
 

* BRNĚNSKÝ DUKÁT 2010. Brněnské nakladatelství MOBA vyhlašuje II. ročník literární 

soutěže pro autory žánru původní historický román a historické krimi Brněnský dukát. Lze 

zaslat původní, dosud nepublikované práce (s čestným prohlášením o tom) o rozsahu cca 250 

normostran, a to jak v elektronické podobě (WORD, T 602), tak v jednom tištěném exempláři. 

Součástí rukopisu musí být též anotace v rozsahu cca 1 strany textu. Uzávěrka je 30. září 2010.  

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

www.mobaknihy.cz. Vítěz dostane věcnou cenu, tj. Brněnský dukát, finanční odměnu ve výši 

25.000,- Kč a smlouvu na knižní vydání díla.  

 

* ROŽNOVSKÝ FEJETON 2010. Rožnovský T klub - kulturní agentura ve spolupráci s 

Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm, pod záštitou Obce spisovatelů, osobním 

patronátem rožnovské místostarostky Markéty Blinkové a za podpory  Fondu kultury Zlínského 

kraje vyhlašuje XVII. ročník literární soutěže Rožnovský fejeton. Soutěž je otevřená všem 

autorům bez ohledu na národnost, státní příslušnost nebo členství ve spisovatelských organizacích. 

Lze zaslat fejetony na libovolné téma (jeden autor max. 2) o rozsahu max. 45 řádků, každý text 

v pěti vyhotoveních. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, pouze označte heslem, přiložte 

zalepenou obálku opatřenou stejným heslem, v ní jméno a příjmení autora a adresu bydliště. Práce 

studentů středních škol budou vyhodnoceny samostatně v rámci soutěže Klíček 2010 (studenti 

proto navíc uvedou také adresu školy a třídu a zásilku označí heslem „Klíček”).  Uzávěrka je 

19. října 2010. Adresa: T klub - kulturní agentura, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm, tel.: 571 651 796, e-mail: spektrum@tka.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků 

proběhne ve čtvrtek 2. prosince v 17:00 hodin v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm. 

Vítězné práce budou oceněny (kromě hlavní ceny budou udělena tři čestná uznání), publikovány 

ve čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska a ke dni slavnostního vyhodnocení vydány formou 

almanach.  

http://www.mfantasy.cz/
mailto:sedmikraska@hostbrno.cz
http://www.hostbrno.cz/
mailto:erwachen@literaturwerkstatt.at
http://www.literaturwerkstatt.at/
mailto:moba@mobaknihy.cz
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* KENNYHO VOLEJ 2010. Byla vyhlášena vodácká literární soutěž Kennyho volej (VOdácká 

Lyricko-Epická Jatka). Lze zaslat povídky na téma českého či slovenského vodáctví (eventuálně i 

ze zahraničních řek), o max. rozsahu 25.000 znaků vč. mezer, v elektronické podobě (*.doc, *.rtf 

atd.). Jeden autor může přihlásit max. 3 povídky. Vítány jsou texty vtipné, smutné, romantické i ze 

života, nikoli však námořnická témata.  Uzávěrka je 30. října 2010. Adresa: realphoto@email.cz. 

Vítězové obdrží hezké ceny, vybrané povídky budou knižně publikovány. Více informací na 

http://vydaniknihy.cz/stranky/8/vodacka-soutez.  

 
* O NEJHEZČÍ NEJKRATŠÍ POVÍDKU ROKU 2010. Opakujeme: Jan Vanili Vavřička a jeho 

„částečně“ literární portál www.Vanili.cz vyhlašuje literární soutěž O nejhezčí nejkratší povídku 

roku 2010. Soutěž je určena všem autorům bez omezení. Lze zaslat původní povídku žánru sci-fi 

nebo fantasy, o max. rozsahu 100 znaků. Povídka nesmí obsahovat urážky, vulgarismy a další 

prohřešky proti dobrým mravům. Hodnotit se bude originalita, kreativita, vtip a nadsázka, délka 

(čím méně znaků, tím vyšší hodnocení), fantazie a prvky sci-fi. Počet příspěvků od jednoho autora 

není omezen. Uzávěrka je 1. prosince 2010. Adresa: scifista@seznam.cz (nemusíte posílat ve 

Wordu,  pište rovnou do e-mailu). Vítěz obdrží diplom, věcnou cenu a bude zveřejněn na portálu v 

sekci Nejkratší povídky (http://www.vanili.cz/cz/kratke-a-nejkratsi-sci-fi-povidky-zdarma/r132). 

Bližší informace na http://www.vanili.cz.  

 
* 

DNY POEZIE 
 

* DEN POEZIE 2010. Západočeské milovníky poezie ještě jednou vyzýváme k účasti na 12. 
ročníku festivalu Den poezie, který se letos koná ve dnech 8. – 22. listopadu 2010 po celé naší 
republice, u příležitosti 200. výročí narození Karla Hynka Máchy na téma Nekonečný kraj. Více 
na www.macha-2010.cz či www.denpoezie.cz. Chcete-li se připojit k pořádající Společnosti 
poezie a být se svými aktivitami uvedeni na společném plakátě, napište prosím den, čas a místo 
konání, popis programu, adresu a jméno pořadatele a zašlete nejpozději do 1. září 2010 na e-mail: 
denpoezie@basnici.cz. 

 
* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 
* LITERÁRNÍ ZÁPAD. Zkušeným i začínajícím autorům západočeského regionu jsou určeny 

webové stránky Literární Západ (www.literarnizapad.cz). Skládáte básně? Píšete prózu? Baví 

vás hodnotit to, co napsali jiní? Pak neváhejte a pište na e-mail: info@literarnizapad.cz!  
 

 
 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 13. 8. 2010. 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.: 378 038 200, 378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

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

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