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

Ročník XIX, 2010, letos Listy č. 12 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 162) z 26. 11. 2010. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 12/2010 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Na sněžné pláni čistého papíru přepadá básníky sněžná slepota. 

 (Jiří Žáček) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

     V úterý 16. listopadu 2010 uplynulo rovných 200 let od narození Karla Hynka Máchy.  

O Máchovi se psalo a mluvilo všude. Až tak moc, že někomu to mohlo jít už pěkně na nervy. 

Stavidla máchovských projektů v Čechách možná trochu uměle povytáhla i dvě kola speciálních 

ministerských grantů… Ale veliké plus to určitě mělo. Taková výročí nás totiž vracejí ke kořenům. 

Ne jako nějaká fráze. Spojují nás s českou kulturní minulostí a spojují nás navzájem. Vědomí, 

které společně sdílíme. Jiřina Fuchsová jednou řekla o svém životě v Los Angeles: „Neumíte si 

představit, jaké to je žít mezi lidmi, kteří nečetli Babičku…“ My všichni jsme ji naštěstí četli. 

Babičku, Kytici i Máchův Máj…  

     (Pokud náhodou někdo nečetl, vězte: Městská knihovna v Praze se připojila k řadě gratulantů 

novými přírůstky do e-knihovny. Na stránce http://www.mlp.cz/macha najdete ke stažení 

Máchovo dílo v různých elektronických formátech a navíc řadu perliček. Deníky prý ještě nejsou 

kompletní, čeká se na potvrzení autorských práv.) 
 

     Letošní Dny poezie byly tak díky tomu bohatší o malý festival Plzeň, Mácha a já. Začínali 

jsme v sobotu 13. listopadu vyhlášením výsledků soutěže Hledá se Mácha Plzeňského kraje. 

Poslední listopadový týden se Polanova síň (kupodivu) plnila téměř každý večer milovníky 

literární historie. Teď známe Máchu důkladně. Písmo z pohledu grafoložky Heleny Bakové, dílo 

z pohledu profesora Viktora Viktory a Máchovu domnělou tvář z pohledu Dr. Petra Kovaříka… 

     A co Máchové v Plzni dnes? 

 
 

* POP-HVĚZDY V TELEVIZI aneb FERDA, FIFI, SHERLOCK a SOUČEK. Současná 

hvězda, Ivo Fencl, se v pondělí 29. listopadu ve 20:45 objevila na Nově v pořadu Víkend (Kdo je 

víc) věnovaném Ondřeji Sekorovi a jeho Ferdovi… 

 

http://www.mlp.cz/macha
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     Od IVA FENCLA: Povídání s redaktorem Josefem Kubešem nad starými, vzácnými 

a kouzelně pestrými knížkami z mé sbírky bylo odvážně nasnímáno v srdci mých domácích 

knihoven a na válendě, kde jinak spím! Pořad přitom navazoval na tři předchozí televizní pořady 

o jiných „pop-hvězdách“ (a ty pořady lze ovšem najít i na internetu). Jedním z nich je i víckrát 

reprízovaná relace Signály z neznáma o Čtyřlístku, jehož sešity mám na rozdíl od Sekorova díla 

kompletní. Další pop-hvězdou, o které rád píši, je pan Sherlock Holmes. Také jeho dobrodružství 

mám všechna a ve studiu i přímém přenosu (brr!) jsem o pátrači z Baker Street mluvil za členy 

České společnosti Sherlocka Holmese s redaktorem Čtyřiadvacítky Františkem Lutonským. A třetí 

z rozhovorů? Je nejméně popový: s Hanou Malaníkovou o zubaři Součkovi a jeho záhadné smrti. 

Souček ovšem uměl psát a vyprávět stokrát lépe než Sekora, Štíplová i Doyle dohromady a brát jej 

tedy za pouhou pop-ikonu by nebylo fér. Ale kultovním autorem je a má sbírka jeho knížek je 

ze čtyř sbírek zde zmiňovaných nejcennější, vždyť mám i 1. vydání Operace „Kili“! Redaktorka 

Malaníková prý ráda vzpomínala na součkovské natáčení uprostřed naší podzimní zahrady, ale já 

dnes oroseně vzpomínám spíš na natáčení ferdovské - čím dál blíže premiéře jsem se klepal. 

A proč? Protože sám žádná ikona nejsem a... Jak to vlastně v televizi s tím Ferdou a Pytlíkem a se 

mnou vypadalo?!? (Starý Plzenec, 31. 10. 2010) 
- I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 

 

 

* KRATOCHVÍLE.  

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Bez komentáře. Fotky říjnových Kratochvílí v Jabloni na: 

http://velebny.rajce.idnes.cz/kratochvile29.10.2010. (Plzeň, 19. 11. 2010) 
 

 
 

* VEČER POEZIE ABSOLVENTŮ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. 

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Ve velké aule pedagogické fakulty se 4. listopadu konal večer 

hudby a poezie absolventů. Účastnili se vedle Heleny Šlesingerové Martin Šimek a Milan Šedivý. 

Zazněla také poezie dvou Katek - Kašákové (např. báseň „Litanie“) a Sachrové, které uvedla H. Š. 

Bylo to takové vážné. I ta hudba. Příjemný večer měl jen dvě chybičky. Diváků bylo jako 

do mariáše a úvodní i závěrečná řeč paní proděkanky J. Miňhové z pedagogické fakulty byla 

taková dost… Fotky na: http://velebny.rajce.idnes.cz/vecerhudbyapoezie_ZCU.4.11.2010. (Plzeň, 

5. 11. 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.  

 
 

* 
OZNÁMENÍ 

 

* ZE STŘEDISKA ZÁPADOČESKÝCH SPISOVATELŮ. 

 
     Od MILANA ČECHURY: Dveře Střediska západočeských spisovatelů na Americké 29 jsou 

otevřeny každé úterý a středu od 11:00 do 15:00 hodin. - V nově zvoleném výboru zasedli: 

Jaroslava Málková (předsedkyně), Tamara Kopřivová, Vlasta Špinková, Viktor Viktora a Milan 

Čechura. - Nové e-mailové spojení na středisko: zaspis@seznam.cz. Nové webové stránky 

střediska: www.zaspis.webnode.cz  (mějte prosím trpělivost, neb to bude ještě nějakou dobu trvat, 

než se usadí). (Plzeň, 1. 11. 2010) 
 

- M. Č. (*1949) píše básně i prózu, žije v Plzni a zde také pracoval jako prodavač dřeva. 

 

http://velebny.rajce.idnes.cz/kratochvile29.10.2010
http://velebny.rajce.idnes.cz/vecerhudbyapoezie_ZCU.4.11.2010
mailto:zaspis@seznam.cz
http://www.zaspis.webnode.cz/


 3 

 

* ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ DÁREK. 

 
     Od JANA VAVŘIČKY: Máme pro Vás tip na super vánoční dárek pro muže i pro ženy. 

Hledáte vhodný dárek pro přítele či přítelkyni? Nevíte, co pořídit k Vánocům mamince nebo 

tatínkovi? Objednejte si sbírku povídek Vostrá pohoda za akční cenu 149,- Kč a získáte zdarma 

originální věnování podle Vašeho přání, podpis autora, dopravné a balné! Knížka obsahuje 13 

povídek (včetně tří vítězných povídek z různých literárních soutěží) a ke každé povídce je 

doprovodná ilustrace. Autorem sbírky je Jan Vavřička (vítěz Zlaté Zebry 2010 a dvojnásobný vítěz 

soutěže O stříbřitělesklý Halmochron).  

     Jak objednat? Napište e-mail na scifista@seznam.cz. V e-mailu uveďte požadovaný text 

originálního věnování. Nezapomeňte připsat doručovací adresu. Vánoční dárek obdržíte následně 

poštou (místním spoluobčanům dodá knížku autor osobně). Přečtěte si recenze čtenářů! Více 

na http://www.vanili.cz/cz/originalni-vanocni-darek/r174. (Stříbro, 23. 11. 2010) 
 

- J. V. (*1975) píše prózu zaměřenou zejména na sci-fi, žije ve Stříbře. 
 

 
* DĚDEČKÁRNA. 

 
     Od MILANA ČECHURY: Milí přátelé, 24. listopadu 2010 mně vyšla další knížka. Jmenuje 

se Dědečkárna a popisuji v ní příhody se svým početným sdružením vnuků a vnuček. Je určena 

především dědečkům, jak stávajícím, tak budoucím, ale i babičky si ji mohou přečíst. Alespoň 

zjistí, co mají doma. A koneckonců se do ní mohou zahloubat i mladší ročníky, aby poznaly, co je 

čeká…Knihu vydalo nakladatelství NAVA Plzeň, není to žádná bichle, má 80 stránek a stojí 88,- 

Kč. Pokud byste je chtěli obětovat, můžete tak učinit v plzeňských prodejnách NAVY (Náměstí 

Republiky 17, Sedláčkova 31, Zbrojnická 2, Koterovská 120 ). Dále si ji můžete objednat 

na stránkách nakladatelství www.nava.cz, anebo přímo na mailu: nakladatelstvi@nava.cz.Budu 

rád, když se Vám knížka zalíbí a popřípadě mi k ní napíšete pár poznámek na můj mail: 

cechum@seznam.cz. Díky a na brzkou shledanou, Milan Čechura. (Plzeň, 24. 11. 2010) 

 
* 

SLÁVA HRDINŮM 
U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* LUBOMÍR MIKISEK USPĚL V PRESTIŽNÍ AMERICKÉ SOUTĚŽI. Plzeňský spisovatel 

Lubomír Mikisek si na své konto připsal nejen evropský, ale přímo světový úspěch! V americké 

literární soutěži mezi stovkou soutěžících Američanů jeho povídky o obyčejných lidech obsadily 

druhé a deváté místo. Bohužel si sám není jistý, které to byly. Do angličtiny si jich totiž nechal 

původně přeložit pět. Nevěříte? Více na  http://www.writersdigest.com/article/?p_ArticleId=25432. 

(Plzeň, 5. 11. 2010) 

 
 

* HLEDÁ SE MÁCHA PLZEŇSKÉHO KRAJE. V sobotu 13. listopadu 2010 v 10:00 hodin 

byly v Polanově síni Knihovny města Plzně slavnostně vyhlášeny výsledky literární soutěže Hledá 

se Mácha Plzeňského kraje… 

 
     Od DAVIDA RŮŽIČKY: Cílem soutěže bylo kromě tematického propojení  máchovského 

výročí a památek vyplnit bílé místo na mapě Máchových poutí za přírodními krásami i po 

památkách, neboť básníkovi smrt zabránila v návštěvě Plzeňského kraje. Bylo tedy na obyvatelích 

regionu, aby si mezeru v Máchovské tradici vyplnili sami, k čemuž je vyzvali organizátoři soutěže, 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni a Knihovna města Plzně. 

http://www.vanili.cz/cz/jan-vanili-vavricka/r144
http://www.vanili.cz/cz/jan-vanili-vavricka-vyhral-zlatou-zebru/r172
mailto:scifista@seznam.cz
http://www.vanili.cz/cz/originalni-vanocni-darek/r174
http://www.nava.cz/
mailto:nakladatelstvi@nava.cz
mailto:cechum@seznam.cz
http://www.writersdigest.com/article/?p_ArticleId=25432


 4 

Komponovaným pořadem s názvem Karel Hynek Zlobil aneb Hlobilovy variace na život K. H. 

Máchy provázel doyen plzeňské kultury, sám Jiří Hlobil. Ten přivedl dívčí skupinu výrazového 

tance, která předvedla variace na Abecedu od Vítězslava Nezvala. Zazněla přednáška pracovníka 

NPÚ o poutnících 19. století a jejich záznamech jako vodítku pro současné památkáře. Další část 

programu oddělila kytara, živoucí múzu skvostně předvedla Terezka Koželuhová. Moderátor Jiří 

Hlobil všem připravil překvapení v podobě skutečného básníka, také právníka, a to současného: 

Jakuba Fišera. Svou poezií vyvolal bouřlivý potlesk publika. Skutečný kníže českých básníků, 

Karel Hynek Mácha, by mohl udělat jen uznalé: Hmmmm!      

     A pak se rozdělovaly ceny. Titul Mácha Plzeňského kraje získalo hned celé Trojmáší. 

Jmenovitě: Miroslav Čepický z Horšic na jižním Plzeňsku, který je kapelníkem tamní myslivecké 

dechovky. Naše soutěž byla vůbec první, kterou kdy obeslal. Vedle něj na pozici Máchy Plzeňského 

kraje 2010 kralují Karolina Adamová ze Senohrab a Jan Bekárek z Přerovska -  nejvzdálenější 

účastník. Mezi těmi, kdo získali čestné uznání, byla i nejmladší (byť už dospělá) účastnice Nikola 

Puškárová, vůbec první autorka, která do soutěže poslala příspěvek. 

     Autoři se tematicky zaměřili na tradiční způsob veršování a převládala snaha napodobit 

Máchu, jak by vnímal svýma očima dosud neviděné památky v našem regionu. Porotu překvapilo, 

že mezi památkami dominoval vodní hrad Švihov. Kromě osobitého půvabu toho místa k tomu jistě 

přispěl i fakt, že 1. 5. 2010 byla tato literární soutěž pořadateli vyhlášena právě v „podkaplí“ 

hradu Švihova během řetězového čtení Máje. Mácha Plzeňského kraje se tedy nalezl, vlastně hned 

tři. Zůstává otázka, co dál? Mohl by to být Karel Jaromír Erben, jehož výročí si připomeneme 

v příštím roce? (Plzeň, 15. 11. 2010) 
- D. R. (*1969) píše básně, drobnou publicistiku a překládá z angličtiny. Pracuje v Národním památkovém ústavu 

– územním odborném  pracovišti v Plzni.  

 

     Karolina Adamová  

     STŘÍPKY VZPOMÍNEK LÉTA PÁNĚ 1836 (úryvek z prózy) 
     Vzpomínka (K. H. Máchy) druhá.  
 

     Studuji na gymnasiu, nemám mnoho kamarádů. Snad jedině Jan, ten mi trochu rozumí. Vytáhlý 

hubený hoch, milující hudbu.  Většinou jsem ale sám, což mně nevadí, jsem rád sám. Miluji samotu, 

vábí mne… Toulám se po české krajině a vnímám krásu kolem sebe. Slunce, hory, lučiny, říčky… 

     Jednou jsem strávil několik dní blízko Švihova, kde jsem při svých nočních procházkách objevil 

cikánský tábor. Byl v údolí u šumějícího potůčku. Seděl jsem na blízké skalce nedaleko majestátního 

vodního hradu a díval se. Ty ohně a lesk měděných kotlíků, pestré oděvy a zpěv, takový táhlý 

a trochu smutný. Mladý cikán – volali na něj Aleko – hrál na housličky a jejich tóny se nesly snad až 

k nebi. Pak vstala mladičká cikánka – nevím jak se jmenovala, ale já ji nazval Leou, nevím proč, 

ale toto jméno mě napadlo, když jsem ji spatřil. Dívka začala tančit, lehce, téměř se nedotýkala 

nohama země. Ruce měla nad hlavou a vlnila se podle tónů houslí, stále rychleji a rychleji… Byl 

jsem očarován, vnímal jsem pouze pohyb a krásu…Byl jsem tam ještě dvakrát. 

     Když jsem přišel potřetí, odvážil jsem se jít ještě blíže a pak ještě blíž. Mladá cikánka – Lea – mne 

spatřila. Vyskočila a dala se do divokého tance. Věděl jsem, že tančí pro mne, jenom pro mne. A když 

se zastavila, odepla si rudou růži, kterou měla na živůtku, a se smíchem mně ji hodila. Pak cikáni 

odjeli… Růži mám dodnes vylisovanou ve svém Máji jako připomínku oněch šťastných dnů… 
 

 

     Miroslav Čepický  
     HRAD ŠVIHOVSKÝ A POVĚST O PŮTOVI (úryvek z prózy) 
 

     A ona stařenka, jako kdyby snad vyprávěla svým dětem, začala: 

     „Bylo – nebylo? Stalo se či nestalo? Bůh ví! Ale pravda navždy zvostane taková, že tu bejval 

pán zlej a krutej. Půta mu říkali. Ten prej neměl s nikým slitování a žádnýho uznání. Kdepak! Ani 

řemeslníkům nechtěl za práci platit. Jenom sám si užíval přepychu a bohatství. Lakomec to byl a 
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kruťas! Jednoho dne měl zedníkům a kameníkům a tesařům, kteří dřeli na jeho panství do úmoru, 

udělat hostinu v dřevěnej stodole. To, že budou mít za odměnu samou bohatost jídla a pití. Všichní 

se tám napcali. Plná stodola jich byla. A Půta nechal vrata zavřít a místo hostiny nechal stodolu 

podpálit. Jenom proto, aby řemeslníkům platit nemusel! 

     Chudácí tám uhořeli všichni! Ale na Půtu brzo přišla spravedlivá odplata za tu jeho chamtivost 

a zlobu všelijakou, co napáchal. Sám Ďábel si pro něj přišel a do pekla ho vodnes´! A to vám 

povídám, že vobčas ten Půta bloudí po hradě v ohnivých plamenech dodneška! 
 

 
     Od MARKA VELEBNÉHO:  V sobotu 13. listopadu dopoledne proběhla první akce 

knihovny k letošnímu máchovskému výročí. Byl krásný teplý a slunečný den, asi proto nás 

v Polanově síni moc nebylo, ale rád jsem viděl například pana Juřičku. První řadu obsadila 

děvčata od pana Hlobila, která předváděla pohybovou poezii a jedna z nich i Máchovu múzu. Tak 

už má Irenka Velichová základ budoucí konkurence v pohybovém tanci. Pokusil jsem se tělo múzy 

zachytit fotoaparátem, ale jako správná múza se mi na snímcích objevila spíše jen v neostrých 

étericko-básnických rysech. David Růžička pak příjemně povídal o tom, jak se v Máchově době 

putovalo. Jirka Hlobil potěšil, nejen svým hlasem, při čtení Hrabalovy povídky. Jakub „Mácha“ 

četl své básně, mj. vyznání Vincentu van Goghovi. Nakonec se konalo vyhlášení výsledků. Fotky: 

http://velebny.rajce.idnes.cz/hledasemachaplzenskehokraje.13.11.2010/  (Plzeň, 13. 11. 2010) 
 

 
     Od JANA BEKÁRKA: …Dneska mi došla kniha a krásný diplom - ani nevíte, jak mne potěšil. 

Z hlediska citového ani nemluvě, na to nemám slov. A z hlediska jeho provedení - nádhera. Těším 

se, že třeba příští rok…A přeju Vám k tomu mnoho sil pro organizaci, budeme mít pro básničku 

vzor u K. J. Erbena. Se srdečným pozdravem Jan Bekárek. P. S.: Jedna básnička navíc snad 

neublíží… (23. 11. 2010) 

 

     VE SLOVECH 
 

ve slovech díky v literách vděk 

v e-mailu snítky básníka cejch 

v rýmech a verších ukrytý cit 

pro lidi pro vás co umíte snít 

 

otevřít oči barev se ptát 

koukat se na svět co kolem nás 

rozprostřel múzy král poetů cit 

pro lidi pro vás co umíte snít 

zastavit ve shonu na chvíli čas 

poslouchat hrdliččí ve městě hlas 

vnímat i z dálav planoucí cit 

pro lidi pro vás co umíte snít 

 

ve slovech díky v literách vděk 

v e-mailu poklona básníků cejch 

co jenom pro vás otvíraj cit 

pro lidi pro vás co umíte snít 
 
 

(Drahouše-Rybáře, 23. 11. 2010) 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 1. prosince 2010 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci projektu Plzeň, 

Mácha a já, za podpory Ministerstva kultury ČR, srdečně zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) 

na večer s názvem Mácha a Milovníci knížek. Vernisáž výstavy poetických fotomontáží pražského 

básníka, výtvarníka a arteterapeuta Miroslava Huptycha. Beseda na téma Mácha a Milovníci 

knížek. Básně. Aforismy. Zajímavosti. Křest publikace Milovníci knížek (Praha: Práh, 2010) 

Miroslava Huptycha a Jiřího Žáčka za přítomnosti obou autorů. Autogramiáda. Hudební 

doprovod Milan a Tomáš Karpíškovi (duo The Carps). Malé pohoštění. Možnost zakoupení výše 

uvedené knížky i nástěnného kalendáře Karel Jaromír Erben – Kytice 2011…Vstup volný. 

http://velebny.rajce.idnes.cz/hledasemachaplzenskehokraje.13.11.2010/
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* V úterý 7. prosince 2010 v 17:00 hodin Vás Pro libris zve do Polanovy síně KMP (B. Smetany 

13) na křest publikací edice Ulita: Karel Trinkewitz: Jitřenka, ale i řemdih; Petr Švácha: 

Vypřahám básně; Jaromír Komorous: Na rozhraní věků. Uvádí Vladimír Novotný, hudební 

doprovod: Tři tílka. 

 

* Ve čtvrtek 9. prosince 2010 v 16:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP zve 

do čítárny dětského oddělení (B. Smetany 13) na další Knihofon – veřejné čtení do mikrofonu 

s dětmi a pro děti. 
 

* V úterý 14. prosince 2010 v 19:00 hodin Vás divadelní soubor Sofranza zve do Divadla Dialog 

(Plzeň, Smetanovy sady 9) na reprízu představení Malá noční inventura z pera plzeňského rodáka 

Miroslava Horníčka, v režii Františka Zatloukala. V laskavé komedii plné humoru (nejen o tom, 

jak se muži v divadelním zákulisí baví o ženách) uvidíte F. Zatloukala, B. Formanovou, 

K. Sladomelovou, M. Herejka, E. Jarošíkovou a M. Velebného.  

 

* V úterý 21. prosince 2010 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KMP (B. Smetany 13) na Vánoční večer Jiřího Hlobila a jeho hostů. 

 

* Ve čtvrtek 6. ledna 2011 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Masných 

krámů (Pražská 18) na matiné Laudatio pro Plzeň – komponovaný pořad západočeských 

spisovatelů. 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ KRAJSKÉ KNIHOVNY KARLOVY VARY 2010. Krajská 
knihovna Karlovy Vary v rámci letošního Týdne knihoven vyhlásila IV. ročník literární soutěže. 
Soutěž je určena neprofesionálním autorům od 14 let z celé ČR. Lze zaslat původní, dosud 
nepublikovanou prózu o max. rozsahu 5 normostran. Každý autor může přihlásit pouze jediný 
příspěvek. Práce se přijímají v elektronické podobě (v programu Word) prostřednictvím webového 
formuláře na stránkách www.knihovna.kvary.cz. Uzávěrka je 31. prosince 2010. - Patronem 
letošního ročníku je spisovatel Tomáš Zmeškal, laureát Ceny Josefa Škvoreckého za románovou 
prvotinu Milostný dopis klínovým písmem. Tato Zmeškalova knížka se po právu stala čtenářským 
i kritickým objevem roku 2008. Letošní motto literární soutěže krajské knihovny je vybráno z jeho 
druhé knihy Životopis černobílého jehněte:  „A tak jsme se narodili, vylíhli, vyklubali, vypadli, 
vykoukli a od té doby jsme koukat nepřestali, poněvadž jsme tu, a je to."  -  Autor uvede 
jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, název povídky a souhlas 
s uchováním osobních dat pro potřeby soutěže a souhlas s případným uveřejněním povídky 
v almanachu. Práce bude hodnotit odborná porota. 10 nejlepších povídek bude otištěno 
ve sborníku. Tři nejlepší autoři budou odměněni knihou s podpisem Tomáše Zmeškala. Z nich 
sám spisovatel vybere hlavního vítěze a určí pořadí. Za první místo bude porcelánová plastika 
Vlaštovka a poukázka na knihy dle vlastního výběru, za druhé a třetí místo poukázka na knihy. 
Partnerem soutěže je firma Mercedes - Benz, S. & W. Automobily s. r. o. Jenišov u Karlových 
Varů. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v únoru 2011. Více informací - viz 

http://www.knihovna.kvary.cz/cs/rychla-navigace/literarni-soutezddff/lis-2010. 

 
* LITERÁRNÍ CENA KNIŽNÍHO KLUBU 2011. Nakladatelství Knižní klub patří do společnosti 
EUROMEDIA GROUP, k. s., která vlastní rovněž značky Odeon, Ikar a Universum, a kromě světové 
literatury dává prostor také původní české tvorbě. Na její podporu od r. 1995 vyhlašuje Literární 

cenu. Lze zaslat původní, dosud nepublikovaný a v jiném nakladatelství smluvně nevázaný 
rukopis novely nebo románu, psaný česky na stroji nebo počítači. Uzávěrka je 31. prosince 

2010. Adresa: Euromedia Group, k. s., Literární cena KK, Nádražní 32, 150 00, Praha 5. Rukopis 

http://www.knihovna.kvary.cz/
http://www.knihovna.kvary.cz/cs/rychla-navigace/literarni-soutezddff/lis-2010
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je možno přihlásit a vložit také prostřednictvím webového formuláře. Texty bude hodnotit odborná 
porota složená z autorů, literárních kritiků, publicistů a knihkupců, letos v čele s Ivanem Binarem. 
Soutěž je anonymní, porota posuzuje rukopisy pod čísly. Autor vítězné práce obdrží prémii ve výši 
100.000,- Kč, knižně pak dílo vyjde na podzim téhož roku, kdy byla cena udělena. Autoři 
budou o výsledku informováni na jaře 2011, oficiálně budou výsledky XVI. ročníku vyhlášeny 
v září 2011. Více na http://www.lckk.cz. 

 
* MÁCHOVOU STOPOU 2011. Město Litoměřice u příležitosti pořádání Mezinárodní 
konference cestovního ruchu Stop and Stay vyhlašuje III. ročník literární soutěže Máchovou 

stopou. Soutěž je určena neprofesionálním autorům, tj. žákům, studentům i dospělým, a bude 
hodnocena v kategoriích: a) žáci a studenti do 18 let (povídka, novela, veršovaná povídka, sonet, 
bajka); b) dospělí (volná kategorie: povídka, romaneto, lyricko-epická povídka, romance, 
soubor epigramů na libovolné téma). Lze zaslat původní, dosud nepublikované texty, jeden autor 
nejvýše dvě díla, o max. rozsahu 8 normostran (písmo Times New Roman, velikost 12, bez 
formátování, typ souboru .doc, .docx). Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, kontaktní 
adresu, soutěžní kategorii a zvolený literární útvar. Zasláním příspěvku autor zároveň dává souhlas 
s případným zveřejněním díla bez nároku na honorář a souhlas se zpracováním osobních údajů pro 
účely organizování soutěže. Uzávěrka je 16. ledna 2011. Adresa: machovoustopou@seznam.cz. 
Texty bude hodnotit porota složená z odborníků i amatérů, zástupců médií a města Litoměřice. 
Nejlepší práce budou odměněny hodnotnými ceny. Vyhlášení výsledků proběhne ve dnech 24 . -
25. března 2011 v rámci Mezinárodní konference cestovního ruchu v kulturním domě 
v Litoměřicích. Více na  http://www.litomerice.cz/literarnisoutez. 

 
* CENA JIŘÍHO ORTENA 2011. Svaz českých knihkupců a nakladatelů přijímá přihlášky 
na Cenu Jiřího Ortena. Tato prestižní literární cena se udílí mladému autorovi prozaického či 
básnického díla, napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání díla nebylo více než třicet let. 
Letos bude udělena již po čtyřiadvacáté a je spojena s finanční prémií ve výši 50.000,- Kč. 
Kandidáty mohou nominovat nakladatelé, veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, 
rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením. 
Podmínkou nominace je knižní vydání díla během roku 2010. Uzávěrka je 31. ledna 2011. 
Přihlášená díla je třeba v pěti výtiscích spolu s přihláškou zaslat poštou na adresu: Sekretariát 
SČKN, P. O. Box 177, 110 01 Praha 1, nebo osobně doručit do sekretariátu SČKN (Klementinum 
190, Praha 1). Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení autora, datum narození, kontaktní 
adresu vč. telefonu a e-mailu, název díla, rok vydání, nakladatelství a údaje o tom, kdo nominuje. 
Nový laureát Ceny Jiřího Ortena bude vyhlášen během pražského knižního veletrhu Svět knihy. 
Více na www.sckn.cz. 

 
* PROSEČ TERÉZY NOVÁKOVÉ 2011. Obec Proseč u Skutče vyhlásila XX. ročník literární 

soutěže Proseč Terézy Novákové. Soutěž je určena občanům České republiky starším 15 let, kteří 
nejsou členy Obce spisovatelů ani Syndikátu novinářů. Lze zaslat původní, dosud 
nepublikované a do soutěží nepřihlášené práce poezie (sbírky poezie a ucelené soubory, min. 8 
básní) a prózy (libovolný žánr, min. 6 stran A4), o max. rozsahu 12 stran, psané na stroji nebo 
počítači, ve 4 vyhotoveních na formátu A4. Práce lze poslat také e-mailem. Soutěž je anonymní. 
Práce nepodepisujte, do samostatné přihlášky autor uvede jméno a příjmení, rok narození, adresu 
bydliště, případně další kontakty, soutěžní kategorii, název práce, souhlas s uveřejněním ukázky 
z díla, datum a podpis. V záhlaví každé práce pouze název a označení žánru. Poštovní obálku 
označte v levém rohu heslem „Literární soutěž“. Uzávěrka je 28. února 2011. Adresa: Obecní 
knihovna Proseč, 539 44 Proseč, e-mail: knihovna.prosec@unet.cz. Autoři na prvních třech 
místech obdrží peněžitou odměnu ve výši 3.000,-, 2.000,- a 1.500,- Kč. Zvláštní věcná cena Obce 
Proseč bude udělena práci vztahující se k Proseči nebo blízkému okolí. Porota může navíc 
udělit i čestné uznání. Vyhlášení výsledků se uskuteční v září 2011. Vybraní autoři budou 
o programu včas informováni. Více na www.prosec.cz/tn_2011_prihlaska.pdf. 

 

http://www.lckk.cz/
mailto:machovoustopou@seznam.cz
../../../../Documents%20and%20Settings/kotrousova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK466/www.sckn.cz
http://www.prosec.cz/tn_2011_prihlaska.pdf
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* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 

* VOJTĚCH FIALA: Ještě jsem tady… 
 

Once a day, everything seems broken 

Once a day, I’m loosing mind 

Once a day, I feel older  

Once a day, it’s closing time: 

Between dog and between wolf 

Between you and between me 

Between dark and between light  

Before beginning to see... 
 

     Když nastává ráno a zpod obzoru na mě dýchají stíny, tu popadá mě takový neklid a takové 

mravenčení po celém člověku, že probuzen tiše myslím. A myslím-li, pak nemohu vydržet se svými 

myšlenkami v jednom domě. A utíkám. Utíkám, odzbrojen úsvitem. A zatímco zoufalci se trousí na 

tramvaj a kurvy dospávají v temných uličkách a liščí ocasy třou o ebonitovou tyč a homelessáci se 

marně snaží zahřít dnešní kocovinu včerejší opicí, já utíkám. Prodírám se davy duchů včerejška, 

nevěda, jací budou ti dnešní. 
                                                        Dnes začne revoluce.  

Dnes vybouchne atomovka. 
Dnes se rozloží vesmír. 
Dnes vydá R.E.M nový album. 
Dnes spadne Tunguzský meteorit. 
Dnes zemře Kryštof Kolumbus. 
Dnes bude den.  

 

     A k čemu mi to všechno je? K čemu mi to všechno je! Utíkám, protože teď, mezi dny, najednou 

myšlenky ovládají všechno. V bezútěšném městě utíkám a připadám si jako nejšťastnější člověk, 

když plivu zpěněné sliny na zem a vzdávám se běhu. Šťasten, protože jsem vyčerpán, protože se mi 

podařilo zvítězit nad vlastními myšlenkami.  

     Hle - vychází slunce. Tu se celý třesu a bez dechu si sedám a kape ze mě pot a kolemjdoucích 

přibývá a tramvaje řinčí a ozývají se první hlasy náctiletých zobáků. Odbíjí půl sedmé. Sbírám své 

tělo. Myšlenky, taktéž unavené a pokořené, zvedají se chvíli za mnou a jdou mi jako pes podél těla. 

Smutně plácají dlouhýma ušima, a když pokorně zvednou hlavu, podrbu je na hřbetě. Možná jsou 

pes a možná vlk - hlavně už zas poslouchají.  

     Odcházíme na intr, stoupám osm pater. Měl si chvátnout... za deset minut mi zvoní budík... 

(Plzeň, 7. 10. 2010) 

- V. F. (*1993) píše básně a prózu. Studuje na Gymnáziu v Plzni, Mikulášské nám.  
 

* MAREK VELEBNÝ: Poděkování: 

     Dal jsem tátovi MUDr. Ladislavu Velebnému přečíst dvě knížky vzpomínek na Plzeň: „Petřín 

mého mládí aneb U Světovaru 3“ Marie Korandové a „Potomci neslavných“ Karly Erbové. Táta 

byl z nich potěšen, a jelikož se v Plzni narodil v roce 1932, tak souhlasil s popisem Plzně v obou 

knížkách před válkou, během ní i po ní. Díky. (19. 11. 2010) 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 15. 12. 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  

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

http://www.knihovna.plzen.eu/

