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

Ročník XIX, 2010, letos Listy č. 11 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 161) z 28. 10. 2010. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 11/2010 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Největším nepřítelem kreativity je nedůvěra v sebe. 

(Sylvia Plathová) 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     Letošní babí léto bylo vlídné. Vraceli jsme se domů z těch nejrůznějších literárních večerů a bylo 

nám dobře. Středisko západočeských spisovatelů se 21. září sešlo na Americké k výroční členské 

schůzi s volbami (http://velebny.rajce.net/schuze_SZS). Mirek Kovářík ve Velké synagoze 23. září 

opět vystoupil s verši Hraběte a Ginsberga na koncertě rockových legend - Prokopa, Mišíka, 

Hladíka, Andršta… (http://velebny.rajce.net/rockovelegendyamirekkovarik23.9.2010). V pondělí 

27. září pak byli hosty Antidivadla děd a vnuk - básníci Josef Hrubý a Tomáš T. Kůs 

(http://velebny.rajce.net/literarnivecer27.9.2010). 

     Anonymní přítel nám na počátku října mailem doporučil literární stránky s názvem Opičí revue 

(http://opicirevue.cz), co reflektují nejen českou, ale i zahraniční literaturu. Samozvanou 

šéfredaktorkou je zde šťouravá opice z dobrého afrického vrhu, která prý píská na literárních 

akcích a chodí na záchod uprostřed důležitého čtení… To my u nás v Plzni rozhodně neděláme! 
 

 
 

* PAMÁTNÍK ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ – KNIHOVNA JIŘINY FUCHSOVÉ. V sobotu 

2. října odpoledne se jistý řadový dům v plzeňské Lindauerově ulici sám od sebe proměnil 

v památník! Ne tak docela sám, samozřejmě… První návštěvníky zde vítala spisovatelka Jiřina 

Fuchsová. Byli mezi nimi literární kolegové Josef Hrubý, Karla Erbová, Jaroslava Málková, ex-

primátor MUDr. Zdeněk Mraček, vedoucí odboru kultury Helena Knížová, dávní spolužáci i současní 

přátelé. Helena Šlesingerová přišla s růží - bylo to přece k paní Fuchsové domů? Hostitelka ji 

přijala se slovy: „Já jsem to tajila!“ A tak se prozradilo, že přímo ten den slaví narozeniny…  

     Jiřina Fuchsová (*1943), plzeňská rodačka, básnířka, překladatelka, novinářka, vydavatelka 

i vysokoškolská učitelka, jež v roce 1963 emigrovala do Los Angeles a pomáhala tam založit Klub 

http://velebny.rajce.net/schuze_SZS
http://velebny.rajce.net/rockovelegendyamirekkovarik23.9.2010
http://velebny.rajce.net/literarnivecer27.9.2010
http://opicirevue.cz/
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československé kultury. Na zářijové výroční schůzi byla hostem Střediska západočeských 

spisovatelů. Knihovna města Plzně má ve svém fondu alespoň tři básnické sbírky - Americký 

baedeker, Měsíce a Yamaka. 

     „Všechny naše kroky musí vésti/ láska k národu a jeho štěstí,“ řekl Josef Kajetán Tyl. Jiřina 

Fuchsová v úvodu připomněla i Máchu, Rotrekla a Zahradníčka. Památník zahraničních Čechů 

nabídl zatím jen část exponátů. Kromě osobní knihovny, ve které nechyběl ani modrý výtisk 

měsíčníku Plž, jde zpravidla o tiskoviny a dokumenty ze života krajanů zhruba od počátku 

dvacátého století. Patří sem část pozůstalosti jezuitského misionáře Jaroslava Popelky, knihy 

vydané v zahraničí, ohlasy na působení umělců i prezidentů Václava Havla a Václava Klause… 

Do dvou let by prý tato unikátní sbírka měla být umístěna do reprezentativních prostor v centru 

města.  

 
* AGRAFY PRO PAVLA VERNERA. Uprostřed Týdne knihoven, ve středu 6. října 2010, se 

v Polanově síni Knihovny města Plzně sešlo věkově pestré publikum. V porovnáním s úterním čtením 

paní Gerzanicové a Korandové tu bylo návštěvníků o dost méně, večer byl ale přesto milý. Pod 

názvem Agrafy pro Pavla Vernera zavzpomínali Jiří Brož, Josef Kejha, Helena Šlesingerová a Jiří 

Šlupka Svěrák na Pavla Vernera - prozaika, dramatika, publicistu, politického komentátora a hlavně 

kamaráda z Prahy, jenž náhle zemřel ve věku nedožitých 62 let na jaře minulého roku… Proč 

vzpomínali právě v říjnu, kdy Pavel neměl žádné výročí? - A proč ne? Proč se nerozdělit o jeho Zázrak 

nasycení? Útlý svazek básní, plný humoru (i toho černého), sarkasmu, ironie i sebeironie, který má 

v podtitulu Agrafy pro já a vyšel díky rodině a přátelům s ilustracemi Miroslava Huptycha 

v nakladatelství Akropolis už v roce 2009…  

     Jen počítačový opravník nám vytrvale nahrazoval „agrafy“  výrazem „grafy“ a popletený 

internetový vyhledávač nabídl odkaz: „Agrafy je věc, bez které se nehnete z místa. (…) V ČR 

nejsou k dostání (alespoň já jsem je nikde nenašel). Je nutné si je objednat z  USA…“  

 
* PLZEŇSKÉ KOLO SLAM POETRY 2010. Ve čtvrtek 14. října se v budově Moving Station 

(nádraží Plzeň – Jižní předměstí) konalo oblastní kolo dalšího ročníku soutěže v netradičním 

přednesu poezie na živo Slam poetry… 

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Začátek měl být v 19 hodin, ale jak už to u podobných akcí 

bývá, čekalo se ještě na některé soutěžící a další diváky. Židličky se naplnily všechny, ale 

návštěvníků bylo méně než loni. Mně se naopak letošní večer slamu líbil víc než předchozí. Asi 

jsem měl zrovna lepší náladu. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 borců (včetně dvou holek). 

V hodnocení diváků letošní klání vyhrál David Hynčík  alias „Mruczivák“. Zaujal 

slamováním, pro které si vzal inspiraci z volebních hesel. Publikum ho náležitě ocenilo, jak to 

stranám natřel. Pouhé dva hlasy ztratila slamerka s přezdívkou „Bio Masha“, která letos na jaře 

zvítězila v soutěži Tilos slam v Budapešti. Třetí příčku obsadila Monika Serbusová. Exhibici 

zahájil na rozjezd celostátní vítěz ve slamu z roku 2007, Plzeňan Bohdan Bláhovec. Mezi dalšími 

účastníky byli například Pavel Štýbr, Nejhodnější Michal, Boo Czech nebo Jan Paur. 

     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/slampoetryplzen14.10.2010. (Plzeň, 18. 10. 2010) 
 

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

v Plzni, externě spolupracuje s regionálními deníky. Je vedoucím neprofesionálního divadelního souboru 

SOFRANZA. V současné době je zaměstnán jako dokumentátor v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. 

 

 
 

* DEKADENCE V LITERATUŘE. Ve středu 20. října 2010 hostila Západočeská galerie v Plzni 

v sálku Výstavní síně „13“ dekadentního básníka J. H. Krchovského. Bylo úplně obsazeno… Foto 

na http://velebny.rajce.net/Krchovsky_plzen20.10.2010. 

 

http://velebny.rajce.idnes.cz/slampoetryplzen14.10.2010
http://velebny.rajce.net/Krchovsky_plzen20.10.2010
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* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2010. V sobotu 9. října byl nádherný podzimní den, jeden 
z posledních babího léta. Na klatovském náměstí Míru panoval mír v podobě zabijačkových hodů 
– jelítek, jitrniček a ovárku. Před Kulturním domem se konaly Farmářské trhy a v Městské 

knihovně Klatovy závěrečný seminář jubilejního XX. ročníku soutěže Literární Šumava… 
Porota ve složení Petra Hynčíková, Karel Mráz, Petr Skarlant a Helena Šlesingerová tentokrát 
posuzovala básně a prózy pouhých 30 autorů (to v r. 2003 jich bylo více než 130!). Klatovská 
knihovna tradičně velmi pečlivě porotě práce připravila – do pastelových barevných desek - takže 
už na první pohled spolu tvořily kousek duhy. První kategorie, ještě nedozrálá, v barvě modré a 
zelené, druhá kategorie už se vybarvuje a žloutne… 
     Kdyby byl letošní ročník obrazem, měl by nejspíš tvar obdélníku na šířku (1 : 2, tak jako mladší 
ku starším, muži k ženám). Byl  by namalovaný temperou na plátně, případně na dřevě. Celá 
plocha by byla pokrytá barvami. Ne křiklavými, spíše tlumenými. Zastoupena by byla celá 
barevná škála, od spodního okraje temnější, odstíny černé, hnědé, zelené, u horního víc modré a 
bílé (jako na obloze). Jen červená a růžová by se vyskytly sporadicky. Obraz by určitě zachycoval 
krajinu. Obydlenou. A mnoho motivů - lidských postav, zvířat, rostlin, věcí, které by dohromady 
tvořily sice celek, ale zároveň by se rozpadaly do na sobě nezávislých skupinek a žily si svými 
vlastními životy. Děti i dospělí, dívka s bosýma nohama, modrá čínská váza, pes, srnka, kůň, 
motýli, stopy lesních zvířat i otisky kříže, kaplička, kvetoucí kaštany… Některé vykresleny 
realisticky a velmi detailně, jiné jen v náznaku, neostré, lavírované, jako v dálce, jako ve snu. Kdo 
by se pozorně díval, určitě by odhalil nějakou skrytou legrácku, vtípek tajně malířem 
zakomponovaný. Kdo by se zaposlouchal, jistě by zaslechl hlasy. Obraz s názvem Literární 
Šumava by mohl viset kdekoliv – chceme přece, aby ho viděli všichni! Chceme být součástí toho 
obrazu. Jsme v něm. Někdo na okraji a jiný uprostřed… Vtipný a hravý David Franta, přemýšlivá 
Hana Karolína Kobulejová, milá Jana Podhorská, nápaditá Hana Šustková, tradiční Jana 
Šušlíková, imaginární Radim Bílý, autentický Lukáš Chromek, zklamaná Denisa Majáková, 
lyrický Igor Rajič, zaujatý Václav Havlík, lidový Jaroslav Kříž, poctivá a lidská Jaroslava 
Novotná, moudrá Drahomíra Strnadová, osobní Jana Fafejtová, svižný Václav Franc, rafinovaná 
Lenka Linhartová, filozofující Václav Persein a mnozí další… 
     V kategorii autorů do 25 let získala čestné uznání za poezii Hana Karolína Kobulejová z České 
Lípy a za prózu David Franta z Poleně na Klatovsku. V kategorii nad 25 let byli oceněni básníci 
Břetislav Ditrych z Prahy (1. místo a Cena Františka Pravdy), Štěpán Špád z Klatov (2. místo) 
a Lenka Linhartová z Blat (3. místo). V próze zabodovala Radka Ketnerová z Plzně (1. místo), 
Jana Fafejtová z Prahy (2. místo), Petra Štarková z Brna (3. místo), Václav Persein z Unhoště 
(čestné uznání) a Jitka Pyšková z Klatov (Cena Šumavy). 
     Když dámská část poroty kráčela slunečním odpolednem svižně k dalekému nádraží, 
povzdechla Petra Hynčíková: „Stejně to byl co do atmosféry nejlepší ročník…“ 

 
     Od RADKY KETNEROVÉ: Dne 9. 10. 2010 se ve společenském sále Městské knihovny 

Klatovy konalo slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního XX. ročníku Literární Šumavy. 

V kategorii próza-dospělí jsem se svojí povídkou „Ztracená v moři“ obsadila pro mne hodně 

překvapivé 1. místo. A protože se mi v Klatovech vždycky moc líbilo, už teď jsem zvědavá, jestli 

bude Literární Šumava pokračovat i v příštím roce, nebo ji čekají zásadní změny? (Plzeň, 10.10. 

2010) 

 

     Od JANY FAFEJTOVÉ: (úryvek z dopisu ředitelce Městské knihovny Klatovy Zdeňce 

Buršíkové): …Jsem nesmírně šťastná, že porota drží palce krásné češtině, zajímavým tématům, 

přímým zážitkům ze života – to totiž jinde nebývá tak jednoznačné - a již jsem zažila i literární 

soutěž, kdy vítězné práce vycházely z dost ponurých myšlenek a celkově působily značně 
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pesimisticky. Vím, že nemůže být vše v životě jenom natřené růžovou barvou, ale i ta černá se může 

popsat tak, že moc nebolí a neuráží. Dalším kladným momentem ve Vaší soutěži je skutečnost, že 

ukázky z vítězných prací čte dokonalý profesionál. Slyšela jsem v jiných literárních soutěžích 

autorská čtení a musím bohužel konstatovat, že mnoho těch, co umí psát, zároveň neumí číst a celé 

dílko tím velice utrpí. Já patřím mezi ty šťastné, jejichž příspěvek byl už dvakrát oceněn. Tato 

skutečnost je samozřejmě úžasná a popožene k další aktivitě. Přesto si myslím, že i ti, jimž se 

ocenění nedostalo, mohou velmi, opravdu velmi načerpat z diskuze, která u Vás probíhá, které se 

zúčastňují jak jednotliví autoři, tak porotci, a která je vždy jednoznačně přínosná. Ještě jednou 

všem děkuji, prožila jsem si u Vás krásné sobotní dopoledne a k tomu přídavkem krásné Klatovy, 

nádherná budova knihovny a podzimní sluníčko. S přátelským pozdravem Jana Fafejtová (Praha 6, 

18. 10. 2010) 

 
     O Literární Šumavě dále na  http://klatovsky.denik.cz/kultura_region/udelili-ceny-vitezum-

literarni-sumavy20101015.html a http://www.knih-kt.cz.  

 

 
 

* O CENU PROF. ANTONÍNA VORÁČKA 2010. 

 
     Od RADKY KETNEROVÉ: Dne 6. 10. 2010 jsem se zúčastnila slavnostního vyhlášení 

výsledků IX. ročníku literární soutěže pořádané Šmidingerovou knihovnou ve Strakonicích. 

Kategorii próza, do které jsem zaslala povídku „Bublanina“, hodnotila odborná porota ve složení: 

Rudolf Křesťan, Hanka Hosnedlová a Jan Bauer. A já si nakonec odnesla 2. místo. Velmi mne 

potěšilo, že vedle diplomu a  krásných dárků jsem dostala také obálku s písemným hodnocením 

jednotlivých porotců. (Plzeň, 10. 10. 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.] 
 

 
 

* MĚLNICKÝ PEGAS 2010. V sobotu 16. října v 10:00 hodin se v Masarykově kulturním domě 

v Mělníce uskutečnilo vyhlášení výsledků XVI. ročníku celostátní literární soutěže Mělnický 

Pegas… 

 
     Od JAKUBA FIŠERA: …Tak jsem si přečetl poslední Listy Ason-klubu a prý se to má hlásit. 

Vlastně dík Listům jsem se na jaře zapojil do literární soutěže Mělnický pegas. Dostal jsem první 

místo. Tak to poslušně hlásím… Na Mělníce proběhlo minulou sobotu příjemné dopoledne. Počalo 

poeticko-muzikálním pásmem složeným z recitace poémy prof. Josefa Brože Krajina mého srdce. 

Je věnovaná K. H. Máchovi a pan básník si ji napsal k významnému jubileu, jímž bylo tímto na 

místě také připomenuto. Pak se četly vítězné práce a úspěšní z jednotlivých kategorií byli oceněni. 

Bylo to fajn a nejlepší na tom všem bylo mlhavé ráno nad soutokem a zakoupené lahve Ludmily. 

Ocenění potěšilo. Označovali mne jako „reprezentanta Plzně“, tak to můžeme započíst… Jakub 

(Plzeň, 16. a 24. 10. 2010) 
- J. F. (*1981) píše básně, pracuje jako koncipient v advokátní kanceláři v Plzni, žije ve Stodě. 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve čtvrtek 4. listopadu 2010 v 17:00 hodin jste zváni do Sálu Antonína Dvořáka Domu hudby 

(Plzeň, Husova 30) na besedu se spisovatelem Arnoštem Lustigem a ředitelkou Centra Franze 

Kafky Markétou Mališovou. 

http://klatovsky.denik.cz/kultura_region/udelili-ceny-vitezum-literarni-sumavy20101015.html
http://klatovsky.denik.cz/kultura_region/udelili-ceny-vitezum-literarni-sumavy20101015.html
http://www.knih-kt.cz/
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* Ve čtvrtek 4. listopadu 2010 v 19:00 hodin jste zváni do auly FPE ZČU (Plzeň, 
Jungmannova 3) na Večer hudby a poezie. Účinkují: Milan Šedivý, Martin Šimek, Helena 
Šlesingerová a studenti. Pořad je součástí Festivalu absolventů ZČU v Plzni. 
 

* V úterý 9. listopadu 2010 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně a Aliance Française Plzeň 
zvou do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na besedu s básníkem Petrem Králem. 
 

* Ve středu 10. listopadu 2010 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy 
síně Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na další díl cyklu Hrady a zámky XII. – Prevít a hajzl. 
Uvádějí Karel Drhovský a Viktor Viktora. 
 

* Ve čtvrtek 11. listopadu 2010 v 16:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP 
zve do čítárny dětského oddělení (B. Smetany 13, 1. patro) na další Knihofon – veřejné čtení 
do mikrofonu s dětmi a pro děti. 
 

* V pondělí 15. listopadu 2010 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub 
Klatovy, o.s. (tel.: 378 606 505, 720 302 222, e-mail: hifiklub.klatovy@seznam.cz, 
www.hifiklub.uhlava.cz) za podpory Ministerstva kultury ČR a Města Klatov zve do klubovny ve 
Vrchlického sadech na pořad s názvem Nesmrtelný klaun. Večer vzpomínek s unikátními 
dokumenty k 30. výročí úmrtí Jana Wericha připravili Eva a Jan Kosovi. - Ve dnech konání 
pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Přítomnost, Magazín Klubu Vltava, Týdeník 
Rozhlas, Aktuální program opery, činohry a baletu Národního divadla v Praze, Zprávy Společnosti 
bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj. 
 

* V pondělí 22. listopadu 2010 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 Most přes život. Večer poezie a prózy Lenky Hrabětové 
(3. místo v soutěži Literární Šumava 2010) a hudby Richarda Pavlase (klarinet; člen Německé 
filharmonie rýnsko-falcké). 
 

* V pátek 26. listopadu 2010 v 15:00 hodin bude v obřadní síni plzeňské radnice (nám. 
Republiky 1) slavnostně udělena literární Cena Bohumila Polana.  

 
* V pátek 26. listopadu 2010 ve 20:00 hodin jste srdečně zváni do Kulturní kavárny Jabloň 
(Plzeň, Krátká 2) na další pořad z cyklu Kratochvíle – pravidelný poeticko-akustický večer. 
Připravili a účinkují: Radka Prokopová a Ason-klub, Jan Mácha a jeho hudební hosté. Vstupné 
dobrovolné. Přijdete-li o něco dříve, můžete příjemně posedět s literárními přáteli. 

 

* 
DNY POEZIE 

 

* DEN POEZIE K VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA HYNKA MÁCHY. V měsíci listopadu 
konečně vyvrcholí oslavy 200. výročí narození Karla Hynka Máchy. Po mnoho dnů budeme 
velebit úlohu poezie v české kulturní tradici a v našem životě. Veřejná čtení, přednášky, 
happeningy a výstavy, hudební a divadelní představení v klubech, knihovnách, školách i kavárnách… 
Dvanáctý ročník festivalu Den poezie, tentokrát s podtitulem Nekonečný kraj, oficiálně trvá 
od 8. do 22. 11. a mnohde ještě déle. Na celostátní plakát, který v Praze vydává pořádající 
Společnost poezie (www.spolecnostpoezie.cz; www.denpoezie.cz), se letos vešlo 35 měst. Byly to 
Blansko, Brno, Dobruška, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Hustopeče, Chrudim, 
Jesenice u Rakovníka, Jičín, Jilemnice, Karlovy Vary, Kroměříž, Litoměřice, Louny, Mimoň, 
Nová Včelnice, Olomouc, Opava, Ostrava-Poruba, Otaslavice, Otrokovice, Plzeň, Praha, 
Roudnice nad Labem, Sedlčany, Slaný, Třeboň, Ústní nad Labem, Valašské Meziříčí, Vlachovo 
Březí, Vsetín, Zlín, Znojmo a Žatec. Opět tedy o něco méně… Ale kdoví? Možná jen ve Strážově, 
v Chebu či Chodově nestihli akce připravit do uzávěrky?    

http://www.spolecnostpoezie.cz/
http://www.denpoezie.cz/
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PROGRAM V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH: 
 

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

Sobota 20. 11. 2010 v 16:00: Já chci být smazán. 
         Tradiční setkání lidí, jimž verše nejsou cizí. Odpoledne začne pásmem poezie francouzského 

básníka Rogera Gilbert–Lecomta (slova – Petra Petrová, kontrabas – Miroslav Petr). Poté 
možnost volného autorského čtení. 

 

PLZEŇ 
V Polanově síni pořádají Knihovna města Plzně, p. o. (B. Smetany 13) a její občanská sdružení 
Kruh přátel knižní kultury a Ason-klub v rámci projektu „Plzeň, Mácha a já“, za laskavé podpory 
Ministerstva kultury ČR; na všechny akce je vstup volný: 
 

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.knihovna.plzen.eu).  V některých knihovnách navíc výstava poezie Nekončený kraj. 
  
12. – 29. 11. 2010: Máchovské inspirace. 

    Výstava obrázků nejen z Májů ve foyer Polanovy síně KMP. Připravil Stanislav Bukovský. 
 
Sobota 13. 11. 2010 v 10:00: Hledá se Mácha Plzeňského kraje. 
Vyhlášení výsledků literární soutěže v máchovském stylu. Pořad poezie „Karel Hynek Zlobil 
aneb Máchovské inspirace“ v podání Jiřího Hlobila a hostů. Uvádějí Helena Šlesingerová 
a David Růžička. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – územním odborným 
pracovištěm v Plzni. 
 
Úterý 23. 11. 2010 v 17:00: Grafologické setkání s Karlem Hynkem Máchou. 
Přednáška přední pražské grafoložky Heleny Bakové.  
 
Úterý 23. 11. 2010 v 18:00: Milostný listář – Karel Hynek Mácha. 
Účinkují: Blanka Hejtmánková a studenti plzeňské Konzervatoře: Denisa Pokrivňáková, 
Eliška Mourečková a David Kovář.   
 
Středa 24. 11. 2010 v 17:00: Máchovské reminiscence.  
Přednáší prof. Viktor Viktora, interpretace textů Ludmila Bednářová a Blanka Hejtmánková. 
Ve spolupráci s Literárněvědnou společností. 
 
Čtvrtek 25. 11. 2010 v 17:00: Mýty a záhady kolem podoby K. H. M.. 
Přednáší Petr Kovařík. 
 
Čtvrtek 25. 11. 2010 v 18:00: Lori aneb Jak to možná nebylo. 
Malá mystifikace – rozhovor bulvárního redaktora s fiktivní Lori Šomkovou. Účinkují Jiří 
Hlobil a studenti dramatického studia SPŠS. 
 
Středa 1. 12. 2010 v 17:00: Mácha a milovníci knížek. 
Vernisáž výstavy poetických fotomontáží pražského básníka, výtvarníka a terapeuta 
Miroslava Huptycha Milovníci knížek. Křest stejnojmenné knihy aforismů, úvah a veršů 
nejen Jiřího Žáčka a Miroslava Huptycha za přítomnosti obou autorů. Beseda „Odkaz K. H. 

http://www.knihovna.plzen.eu/
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Máchy dnešním básníkům“. Povídání o práci na kalendáři „Karel Hynek Mácha 1810-2010 
– 200 let od narození“. Autogramiáda.  
 

 
 

Pořádá Kulturní kavárna Jabloň Plzeň (Krátká 2, tel.: 602 466 203, www.jablon.eu) v rámci 
tradičního literárního festivalu „Jednou nohou (nejen) v poezii“: 
 

Pondělí 22. 11. 2010 v 19:00: Karel Hynek Mácha: Máj. 
Rozbor trestného činu v příběhu Máje.  
 
Úterý 23. 11. 2010 v 19:00: Mácha známý neznámý. 
Co o K. H. Máchovi ještě nevíme.   

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ CENA VLADIMÍRA VOKOLKA 2010. Město Děčín a Městská knihovna Děčín 
vyhlašují XIV. ročník soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka. Cílem soutěže je objevovat nové 
básnické talenty a připomenout tak významného děčínského básníka a esejistu Vladimíra Vokolka 
(*1913 - †1988). Soutěž je určena mladým autorům, kteří trvale žijí v  ČR, a bude hodnocena 
ve věkových kategoriích: 15 – 18 let, 19 – 24 let, 25 – 35 let včetně. Lze zaslat poezii o max. 
rozsahu 10 textových stran, ve třech vyhotoveních. Soutěž je anonymní. Práce nepodepisujte. 
Na zvláštní list papíru autor uvede jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, školu 
či zaměstnání.  Připište souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících a s případným 
zveřejněním soutěžního textu. Uzávěrka je 5. listopadu 2010 (rozhoduje razítko pošty). Adresa: 
Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, Raisova 3, 406 55 Děčín IV, tel.: 
412 530 728, 412 530 976, e-mail:  reditel@dcknihovna.cz,  www.dcknihovna.cz. Obálku označte 
heslem „LCVV 2010“. Pětičlenná odborná porota bude hodnotit zejména tematickou a formální 
úroveň, styl textů a jejich myšlenkovou naléhavost. V každé kategorii budou uděleny 3 ceny, 
případně čestná uznání. Soutěžící, který v minulých ročnících již dvakrát za sebou získal ocenění, 
nebude opětovně zařazen mezi vítěze. Všichni účastníci budou v druhé polovině ledna 2011 pozváni 
na slavnostní vyhlášení výsledků do děčínské knihovny, kde budou oceněné texty reprodukovány 
a rovněž k této příležitosti bude tradičně vydán tištěný sborník nejlepších prací. 

 
* ŽIJEME NA JEDNÉ ZEMI 2010. Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická 
knihovna Komenského v rámci projektu Podpora čtenářské gramotnosti vyhlašuje III. ročník 

literární soutěže Žijeme na jedné Zemi, letos na téma Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 
- Přestože patří Evropská unie mezi nejbohatší oblasti světa, 17 procent populace má tak nízké 
příjmy, že si nemůže dopřát ani základní životní potřeby. Tento neblahý jev se týká širokého 
spektra populace: seniorů, osamělých rodičů s dětmi, dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně 
postižených, určitého okruhu imigrantů a sociálně izolovaných osob. Z toho důvodu vyhlásila 
Evropská unie rok 2010 Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Cílem je 
upozornit společnost na tento jev a vzbudit pocit solidarity většiny na straně jedné a posílit pocit 
odpovědnosti za vlastní osud na straně druhé. -  Soutěž je určena studentům středních škol. Lze 
zaslat texty libovolné formy a žánru o max. rozsahu 5 stran, a to pouze v  elektronické podobě 
na adresu: soutez@npkk.cz. V záhlaví uveďte jméno autora, název a adresu školy, kterou 
navštěvuje. Uzávěrka je 15. listopadu 2010. Práce bude hodnotit odborná porota. Každý účastník, 
který se dostane do finále, dostane čestné uznání a jeho práce bude uveřejněna ve sborníku. Pět 
nejlepších obdrží zajímavé ceny. Slavnostní vyhodnocení soutěže a předání cen vítězům se 
uskuteční na MŠMT v lednu 2011. Více informací: Mgr. Ivana Hutařová, tel.: 602 273 010, e-mail: 
hutarova@npkk.cz; Mgr. Alice Košková, tel.: 221 966 402, 602 273 004, e-mail: 
koskova@npkk.cz, http://www.npkk.cz. 

http://www.huptych.cz/kalendar43.php
http://www.huptych.cz/kalendar43.php
mailto:reditel@dcknihovna.cz
http://www.dcknihovna.cz/
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* VLNY MODRÉHO DELFÍNA 2010. Literární Vysočina o. s. a Vladimír Babnič vyhlašují 
V. ročník literární soutěže Vlny modrého delfína, tentokrát na téma Chléb a hry. Soutěž je 
určena všem autorům bez omezení věku. Lze zaslat poezii a prózu o max. rozsahu 2 strany A4. 
Každý účastník smí zaslat pouze jednu práci. Na vítěze čekají finanční odměny (za 1. místo 
3.000,-, za 2. místo 2.000,- , za 3. místo 1.000,- Kč). Práce v elektronické podobě (ve Wordu) 
posílejte od 1. do 30. listopadu 2010 na adresu: literarnisoutez@centrum.cz a v kopii na 
babnic@hls.cz. V záhlaví přílohy autor uvede jméno a příjmení, rok narození, adresu, telefon, 
mobil a e-mail. Výsledky budou vyhlášeny březnu 2011 v Plzni. Přesné datum bude včas 
oznámeno. Podrobnosti najdete na www.zora.bloguje.cz. Ze soutěže jsou vyloučeni členové poroty 
a organizátoři festivalu. Odesláním textu do soutěže dáváte současně souhlas s jeho použitím 
v rámci propagace soutěže a v rámci propagace aktivit o. s. Literární Vysočina. 
 
* ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2011. Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje jubilejní X. ročník 

literární soutěže Řehečská slepice. (Blízko Řehče leží např. okresní město Jičín.) Soutěž je určena 
neprofesionálním autorům České republiky bez věkového omezení. Lze zaslat dosud 
nepublikované a do jiných soutěží nepřihlášené práce libovolných žánrů (básně, povídky, 
fejetony, glosy, historické práce aj.), psané na stroji nebo počítači o  max. rozsahu 2 normostrany 
(pro poezii) a 3 normostrany (pro prózu), ve čtyřech vyhotoveních. (Práce, které nebudou splňovat 
zadání, budou ze soutěže vyřazeny - např. texty většího rozsahu, psané rukou atp.). Vyhlašovatel 
má na mysli zejména příspěvky humorné, v nichž nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, 
prostě lidově sranda. Motto tohoto ročníku zní: „Gastro Řeheč 2011 – Slepičí hody“. Soutěž 
probíhá ve dvou kategoriích, a to: 1. poezie na téma „Recepty nejen řehečské kuchyně“; 2. próza 
na téma  „Co si uvařím, to si také sním (příhody z našich kuchyní)“. Soutěž je anonymní. Práce 
označte heslem, k textům přiložte stejně označenou zalepenou obálku, v níž uvedete opět ono 
heslo (tj. značku, symbol svých prací), jméno a příjmení, rok narození, povolání či školu, 
kategorii, v níž soutěžíte, adresu vč. PSČ a vlastní podpis, kterým se zavazujete, že souhlasíte 
s podmínkami soutěže. K nim patří, že vyhlašovatel si vymiňuje právo použít soutěžní práce 
k propagaci soutěže pro případné další ročníky a  uveřejnit práce ve sborníku bez nároku 
na honorář. Vítězové obdrží „humorné” věcné ceny a diplomy. Pořadatel si vyhrazuje právo 
některou z cen případně neudělit. Autor zvláště zdařilé práce dostane zvláštní cenu - Řehečskou 
kraslici s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2011. Dále bude udělena Cena 
řehečského čtenáře. Bude-li vydán sborník vítězných prací, obdrží jej vítězové zdarma. Uzávěrka 

je 10. ledna 2011. Adresa: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka, e-mail: 
slepice@rehec.cz (anonymita soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání 
práce e-mailem). Zásilku označte heslem „Řehečská slepice 2011”. Pokud zašlete soutěžní práci 
prostřednictvím e-mailu, nemusíte ji už odesílat v papírové podobě. Rovněž je možné přiložit práci 
na disketě nebo CD (bez grafických úprav a v běžných textových editorech, např. Word). 
Vyhlášení výsledků se uskuteční na počátku dubna 2011 (pravděpodobně 2. 4.). Více 
informací na stránkách www.rehec.cz.  

 

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 11. 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  

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

mailto:babnic@hls.cz
file://///olymp/kmpusr$/slesingerova/Ason-klub/As%20Listy/www.zora.bloguje.cz
mailto:slepice@rehec.cz
http://www.rehec.cz/
http://www.knihovna.plzen.eu/

