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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Spisovatel-sadista píše proto, aby týral čtenáře, 
zatímco masochista proto, aby ho týrali kritikové. 

 (Jiří Žáček) 

 

* 
BYLO NEBYLO 

 
     …Na konci roku skoro vždycky JE. Úplné nadělení nových knížek, které se honem honem 
derou na svět… Například Marek Velebný a ještě další „od nás“ se ocitli mezi autory antologie 
Stavitelé chrámu poezie (Krigl, 2010). Knihu sestavil Jiří Halberštát, ilustrovala Zora Jandová a 
poprvé ji představili 10. prosince v Památníku národního písemnictví. Na počátku prý byla 
myšlenka, že mezi lidmi je málo poezie. Řekli si: „Pojďme, oslovme lidi kolem sebe a 
z poetických příspěvků sestavme knížku.“ Verše přišly z celé republiky, do výběru se nakonec 
dostalo 78 básníků – stavitelů chrámu. Kolik jich doopravdy přijelo do Prahy na uvedení do života, 
nevíme. Na plzeňských křtech však bylo návštěvníků opravdu požehnaně. 
     V pátek 10. prosince 2010 v 17:00 hodin Polanovu síň naplnil klatovský lékař Tomáš 
Lebenhart. Jeho knihu Svlékl jsem bílý plášť (Grafia, 2010) si ještě ten večer koupili zdraví i 
nemocní. Prodalo se tam rovných sto výtisků - autoři krásné literatury mohli jen tiše závidět. 
     V pondělí 13. prosince se v Galerii U svaté Anny v přednesu Evy Willigové poprvé představila 
sbírka Evy Válkové Krvácím nahlas a potichu písmena.  
     Hned ve středu ji následovala nová kniha Daniely Kovářové Můj flirt s politikou aneb Příručka pro 
ministryně (Mladá fronta, 2010), která byla pokřtěna 15. prosince v 17:00 v Západočeském muzeu 
(http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/108-2076-daniela-kovarova-predstavila-
v-plzni-svou-novou-knihu.html; http://velebny.rajce.net/krestnoveknihydanielykovarove15.12.2010). 
      Výjimečně ve čtvrtek 16. prosince zazněly v Kulturní kavárně Jabloň v pořadu Kratochvíle 
kromě textů Milana Čechury„skorobásně“ Daniela Mikeše „proti sněhu a Santovi“. A ještě 
v úterý 21. prosince vystoupil Mikeš poprvé v pivnici U Mrože s výběrem „toho nejhoršího, co 
má“. Opravdu upřímně se na své hosty těšil… 
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     Konečně v pátek 17. prosince se v Galerii města Plzně křtila Dědečkárna (Nava, 2010)! 
     (Http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/108-2108-plzensky-povidkar-
pokrtil-novou-knizku.html; http://velebny.rajce.idnes.cz/dedeckarna_vgalerii_17.12.2010.)  
     Že před Vánocemi nikdo nemá čas? Že v Plzni v pátek na literární pořady nikdo nechodí? Bylo 
tam plno a většinu diváků rozhodně netvořili „Hujerovi“. Hana Kopáčková přečetla ukázku, o 
hudební vložky se autor Milan Čechura postarala sám. Dokonce si k té příležitosti složil i novou 
píseň…  
     A přece: Milan Čechura – Kašpar roku 2004 je dědeček?! Nejdřív se stal otcem humorných 
životních příhod s vnoučaty a teď se těm jeho zážitkům narodila knížka… Co na to říci? Pravidla 
českého pravopisu říkají, že dědeček je rodu mužského, životného. Slovník spisovné češtiny pro 
školu a veřejnost praví, že dědeček je starý muž, vetchý… dědek (hanlivě) protivný…  Básník a 
písničkář Jiří Dědeček k tomu mlčí. Na československou televizní filmovou komedii Dědeček 
z roku 1988 se už zapomnělo, v knihovně čekají Branaldův Dědeček automobil, Dědeček Kylián a 
já od Jana Rysky, pohádky Dědeček Hříbeček či Jak dědeček měnil, až vyměnil… To Milan 
Čechura by svou roli jistě nevyměnil za nic na světě! - Na internetu nabízejí Jana Dědečka (18 let, 
182 cm, míry 97-90-97, boty 46, vlasy kaštanové, oči hnědé…). Taky vánoční dárky pro muže – 
dědečky (protiskluzovou podložku do vany, elektrickou vyhřívací botu, tlakoměr, hledač klíčů, 
dalekohled se zesilovačem zvuku, antirevmatický čaj nebo zástěru Pat a Mat + čepičku). Učitelům 
je k dispozici metodický návod, jak dětem nejlépe přiblížit báseň Josefa Václava Sládka Dědoušek. 
Těm, kteří nemají vůbec fantazii, dokonce návod, jak poslat SMS přáníčko („Mili dědečku/ ty nas 
starecku/ prejeme Ti pevne zdravi/ at se Ti porad krasne slavi…). Facebook však tvrdí: Milan 
Čechura – Dědečkárna – To se líbí všem lidem! 
 

 
 

Martin Šimek pro nás vydechl každoroční vánoční přání – dobré pro budoucí čas: 
 

Ke světlu svět 
se pohni na své dráze 

To jde ti vstříc 
tak jako na obraze 
kde anděl pastýřům 

vstříc kráčí 
… 

jim je blaze 
 
 

 
     A když vše utichlo, mladá básnířka Hana Černohousová si skromně přišla do knihovny 
vyzvednout deset výtisků čerstvě narozené malé knížky Letět na křídlech plamene (Ason-klub, 
2010)… 
 

SNĚNÍ 
 

Šla jsem jen tak 
Naboso trávou 
A snila o ničem 

S lehounkou hlavou. 
 

Nade mnou hluboké nebe 
S průzračnou modří azuru, 

Kolem mě lehký vítr, 
Zvedl mě – odnesl nahoru. 

 
Vzduchem jsem kroužila, 

Pode mnou zlatý mák, 
Tam mezi nebem a zemí 

Má mysl byla pták. 
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TRIUMF STRACHU 

 
Na černých křídlech 

Přilétá strach, 
Usedá k vašim oknům 

I na váš práh. 
 

Ze smutných pouštin 
Přichází strach, 

Budí se s vámi, chodí spát, 
Tiše jak vrah. 

 
Z mrtvé vodní pláně 

Připlouvá strach, 
Plíží se k vaší bráně, 

Zbývá jen sáh. 
 

Na černých perutích 
Slétl k vám strach, 

Rozmetal vaše štěstí 
A navždy pohřbil v prach. 

BEZ KONCE 
 

Za nocí dlouhých tak, 
Že ránem nekončí, 

Sny po tvých řasách plynou 
A s tmou se neloučí. 

 
Za nocí tichých tak, 

Až svým prázdnem znějí, 
Tisíce jisker letí tmou 

A tobě se smějí. 
 

Za nocí pustých tak, 
Že sám svět nedýchá, 

Prahne tvá vlastní poušť 
Nekonečnem ticha. 

 

* 
SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* DNY POEZIE V KNIHOVNĚ BOLEVEC. 
 
     Od EVY PROCHÁZKOVÉ: Listopadové Dny poezie v knihovně Bolevec, pobočce Knihovny 
města Plzně, p. o., byly plné soutěží, tvorby a recitace. Nejvíce nás potěšily vlastní básničky žáků 
ze  4. A  a  4. C  1. ZŠ, ze tříd učitelek Ivany Loukotové a Bohumily Hrabětové. Dílka byla 
odměněna drobnými dárky. Napadlo mě, že by se mohly vytisknout v Plži (pokud se tedy na ně 
najde místečko.) Pravopis jsem nechala v původní podobě – neopravený. (Plzeň, 26. 11. 2010) 
 

 

Petr Hora (4. C) 
FOTBAL 
 
Michal to je kamarád, 
Fotbal ten má taky rád. 
Ať je léto nebo zima, 
Na hřišti i u nás doma, 
S míčem nás to zkrátka baví, 
To už o nás všichni vědí. 
Trenér to je pěknej pes, 
Křičí na nás ostošest. 
Klička, smyčka, jen ne faul, 
Neuznal by ten náš gól. 

 
 

 

Ríša Černík (4. C) 
PODZIM  
 
Venku fouká silný vítr, 
oblékám si teplý svetr. 
Pod nohama šustí listí, 
je tu podzim jsme si jistí. 
 
Eliška Helusová (4. C) 
PODZIM  
 
Vítr fouká 
padá listí 
sluníčko už nehřeje, 
děti venku pouští draky, 
to je trochu zahřeje 
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Kristýna Křišťanová (4. C) 
MEDŮZA 
 
Medůza je bytost zlá 
a v podsvětí žití má. 
Jestli zvítězit je touha tvá, 
pak pomůže ti rada má. 
 
Nedívej se na Medůzu, 
špatně se ti odmění. 
Prožiješ si velkou hrůzu, 
než tě v kámen promění. 
 
Medůza je bytost zlá, 
vlasy dlouhé hadí má. 
V podsvětí je mocnou paní, 
nedívej se radši na ni, 
jinak s tebou bude ámen, 
promění tě v chladný kámen. 
 
Jestli se chceš domů vrátit, 
musíš o hlavu ji zkrátit.  

 
Denisa Žlábková (4. A) 
ZMIJE 
 
Zmije je had, to se ví, 
má ráda své soukromí. 
Na sluníčku leniví, 
jak se má bránit, dobře ví. 
 
Martin Novák (4. A) 
HAD (ZMIJE) 
 
Na kameni leží had, ten co má sluníčko rád, 
na zádech má kliky hák, nechej ho raději spát. 
Je to totiž zmije, která v Čechách žije, 
jediný jedovatý had 
nech ho spát a měj ho rád. 

 
Nicol Jakoubková (4. A) 
ZMIJE 
 
Štíhlá zmije 
sladké víno pije, 
trošičku se přiopije. 
Tančí u tyče nahatá 
protože je navátá. 

 

Jana Honzíková (4. C) 
JÁ 
 
Já jsem holka z Plzně a bavím se různě. 
Je mi 9 let a mám ráda led. 
Chodím bruslit také cvičit a musím se  doma učit. 
Palačinky ráda mám vždy si na nich pochutnám. 
Tak se mějte fajn já už pospíchám. 
 
Jan Hájek (4. C) 
PSI 
 
Co mne nejvíc rozveselí? 
Když naši psi rošťáci, 
honí se a dovádějí, 
zahrada jim nestačí. 
 
Za balonkem pobíhají, 
nosí ho a hází s ním, 
nejvěrnější kamarádi jsou 
když něco dobrého jím. 
 
Michal Mareš (4. A) 
ZMIJE 
 
Zmije zmije zmije jak se tady žije? 
Žije se tu dobře, jak se máš ty bobře? 
Zmije zmije jedovatá na zádech klikatá. 
Zmije to je had, co ho nemá nikdo rád. 
 
Tomáš Banýr (4. A) 
HÁĎATA 
 
Tři háďata plazí se, 
hledají kde nají se. 
První syčí: 
já jsem zmije, 
druhé: já jsem užovka 
a to třetí v zemi ryje. 
Už to vidím, had to není 
je to velká dešťovka. 
 
Majda Chacón Gil (4. A) 
ZMIJE 
 
Zmije obecná potkala ježka, 
utíkala, až ji bolela nožka. 
Myslivec to viděl, 
už byla připravena puška. 
Ježek také utíkal až mu bolela nožka. 
Bum. 
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* 
LISTOVÁNÍ 

VÍTÁME: 
 
     Čtyřiatřicetiletá Andrea Pejčochová sice pochází „až“ z Žebráku a momentálně pracuje jako 
plavčice v jednom berounském aquaparku, leč částí svého života je spjatá také s Plzní – krátkou 
dobu tu žila a pracovala. Proto si v srpnu udělal výlet. Je sympatická a píše básně… 
 
 

SOLNÝ HRAD 
 
Strach ze zavřených dveří znám už tak dobře, 
skoro jako fobii z pavouků. 
Prázdný pokoj  
a místo futer betonové přítmí, 
které zahalilo úsměv na mé tváři. 
 
Betonové přítmí  
a čtyři bílé zdi, 
co nedají mi klidně spát. 
 
Pod očima vrásky. 
Úzká mísa pro solný hrad? 
 
Snad pro ty čtyři zdi 
jediný obraz. 
Skoba, 
která udrží můj bol. 
 
Snad pro ten čtyřhranný rám 
dávám najevo svůj strach. 
 

ŠEPOTÁNÍ 
 
Lidské utrpení má tolik podob. 
Chodí po světě zcela bosé 
a do lidskosti chybí mu 
cesty kus. 
 
Komu zazpívá 
poslední píseň pohřební, 
nebo snad blues? 
 
Jen šepotám z posledních 
sil. 
 
Beze slova láska není? 
Bez doteku prázdný děj. 
Jak líbezné noční snění 
je Tvé něžné pohlazení. 
 
Dojde-li však naplnění 
má bolest, 
mé utrpení, 
zůstane mi z toho snění 
už jen prázdná  
beznaděj. 
 

 
 
 
     Počátkem října nás oslovila Kateřina Nenáhlová (*1992), studentka septimy Církevního 
gymnázia v Plzni: „Občas si sepíšu, co mě tak napadne, a zatím jsem svoje prózy a poezie moc 
nepublikovala… Někdy si hraju a pokoušim se o básničky, který se rýmujou pozpátku...“  
 
 
Tubydo si tevěsna Cerakode, Cerakode 
Kumino koe pořpod loki bone vícna kode 
Růda lempyt ssáčvou nemmíko zobr zevle 
Cerakode jezusha chučopun táhma ževle 
Rumíves cevatžokři na vámrt dápařího tameko 
 

Dekorace, dekorace navěste si do bytu 
Deko navíc nebo kilo, podpoř ekonomiku 
Vleze brzo komínem vousáč s pytlem darů 
Vleže hmatá punčochu, shazuje dekorace 
Kometa hoří, padá, mrtvá na křižovatce vesmíru 
 

(redakcí kráceno)
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* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* 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. Uvádí prof. Viktor Viktora. 
 
* V úterý 11. ledna 2011 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně (B. 
Smetany 13) na pořad s názvem Barokní obrazy. Programní hudba v dílech A. Vivaldiho, J. S. 
Bacha a H. I. Bibera. Uvádí Lenka Bočanová.  
 
* Ve středu 12. ledna 2011 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KMP (B. Smetany 13) na Venkov plzeňského kraje. Z filmové produkce ZČU připravili Alena 
Jílková a Vladimír Nový. Uvádí prof. Viktor Viktora.  
 
* Ve středu 12. ledna 2011 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, 
www.hifiklub.klatovynet.cz) za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na 
pořad s názvem Šumavské cesty. Literárně hudební a obrazová koláž z poezie, prózy a fotografií 
autorky Jitky Pyškové v přednesu, režii a technickém provedení členů Hifiklubu. V předsálí 
klubovny bude o přestávce zahájena stejnojmenná výstava fotografií Jitky Peškové, veřejnosti 
přístupná při všech klubových pořadech do 31. března 2011. - 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 úterý 18. ledna 2011 v 18:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. s. 
za podpory Města Klatov zve do Knihovny Chudenice na pořad s názvem Nesmrtelný klaun. 
Regionálně laděný večer vzpomínek s unikátními dokumenty k 30. výročí úmrtí Jana Wericha 
připravili Eva a Jan Kosovi. 
 
* Ve čtvrtek 20. ledna 2011 v 17:00 hodin Vás Západočeské galerie v Plzni zve do Výstavní síně 
„13“ (Pražská 13) na křest knihy Zdeňka Šmída Mže – Berounka, putování po řekách. Uvádí Jiří 
Hlobil. Hudba: Sedm nedostatečných. 
 
* Ve středu 26. ledna 2011 v 18:00 hodin Vás KPKK zve do Polany síně KMP (B. Smetany 13) 
na večer s názvem Poe, Charms a já. Připravili a uvádějí Ivo Fencl a Radka Prokopová. 

 
* V pátek 28. ledna 2011 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 28. ledna 2011 ve 20:00 hodin jste srdečně zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, 
Krátká 2) na závěrečný poeticko-bluesový večer z cyklu Kratochvíle. Připravili Radka Prokopová 
a Jan Mácha. Dále účinkují: Jakub Fišer, Ivo Fencl, Milena Písačková, Lea Schröpferová, Jan 
Sojka, Jiří Č. Ulrich, Markéta Irová, Milan Šedivý, Marek Velebný, Daniel Mikeš, Milan 
Čechura, Tomáš Makaj a další…? Hudba : Stop time trio a hosté. Vstupné dobrovolné. „Komu se 
nelení, tomu se… kratochvílení!“ 
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     Od RADKY PROKOPOVÉ: S radostí jsem přijala přijetí pozvání od většiny pozvaných a teď 
si říkám - to bude teda nářez. Jak se tam vlastně vejdeme? Ale když jsme zvládli situaci ANI 
NOHA, tak určitě zvládnem i tohle - že jo? Závěrečný večírek je závěrečný večírek  Radka 

  (Losiná, 21. 12. 2010) 
      
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* MAGNESIA LITERA 2011. Občanské sdružení Litera vyhlašuje X. ročník Výroční knižní 
ceny Magnesia Litera. Cílem soutěže je propagace kvalitní literatury a úplné a reprezentativní 
zhodnocení knižní produkce za předchozí rok. Do soutěže může přihlásit knihu každý (fyzické i 
právnické osoby, zejména však nakladatelství), kdo řádně vyplní přihlášku a zašle na adresu OS 
Litera dva exempláře přihlašovaného titulu s datem vydání v tiráži 2010. Tyto výtisky jsou 
nevratné. Soutěž bude hodnocena v sedmi kategoriích, tj. Litera za nakladatelský čin, Litera za 
překladovou knihu, Litera za literaturu faktu, Litera za knihu pro děti a mládež,  Litera za poezii, 
Litera za prózu, Litera za objev roku a hlavní cena: Kniha roku. Uzávěrka je 14. ledna 2011. 
Adresa: PP Production, spol. s r. o., Švédská 25, 150 00 Praha 5, kontaktní osoba: Pavel Mandys, 
tel: 606 631 239 e-mail: pavel.mandys@magnesia-litera.cz. Formulář přihlášky naleznete na 
internetové stránce http://magnesia.netport.cz. Porota se skládá z pětičlenných odborných porot. 
Vyhlášení vítězů se uskuteční 10. dubna 2011 opět ve Stavovském divadle a v přímém přenosu 
České televize. Oficiální trofejí spojenou se všemi kategoriemi je soška Litera, případně finanční 
ocenění. Hlavní cena Magnesia Litera – Kniha roku je spojena s finanční prémií ve výši nejméně 
100.000,- Kč. 
 
* DRÁPANDA 2011. Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje další ročník literární soutěže 
Drápanda.  Soutěž je určena dětem staršího školního věku a bude hodnocena v kategoriích: 6. a 7. 
třída ZŠ, resp. 1. a 2. třída víceletých gymnázií; 8. a 9. třída ZŠ, resp. 3. a 4. třída víceletých 
gymnázií. V každé kategorii bude hodnocena zvlášť poezie a próza. Lze zaslat původní, neopsané 
a dosud nepublikované básně (3 - 5 textů), povídky nebo reportáže (max. 3 strany A4), psané na 
počítači, případně čitelně rukou. Fantazii se meze nekladou!  Autor uvede jméno a příjmení, datum 
narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, školu a třídu, kterou navštěvuje. Obálku označte heslem 
„Drápanda“. Zvolíte-li elektronickou cestu, do předmětu uveďte „Drapanda_prijmeni“. Uzávěrka 
je 28. února 2011. Adresa: Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf., e-
mail: ucetni@mkvdf.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v červnu 2011 v Městské 
knihovně Varnsdorf. Nejlepší soutěžící budou odměněni cenami a jejich práce budou zveřejněny. 
Více na http://www.mkvdf.cz/index.php/soute/164-drapanda-2011. 
 
* MOBELOVA CENA 2011. Básník Alois Marhoul vypisuje III. ročník soutěže Mobelova cena. 
Soutěž je určena všem autorům, kterým v roce 2010 vyšla básnická sbírka. Nominovat je mohou 
jejich manažeři, ctitelé, nakladatelé, nebo se mohou přihlásit sami. Podmínkou je zaslat 1 výtisk 
vydané sbírky na adresu: Alois Marhoul, 252 04 Čisovice 123. Uveďte kontaktní adresu, telefon a 
e-mail autora (samozřejmě s jeho souhlasem). Uzávěrka je 31. března 2011. Autor, který ohromí 
Mobela (viz předcházející dva ročníky), obdrží plaketu Mobelovy ceny, dále mohou být udělena 
Mobelova uznání, případně pochvaly. O místě a termínu předání budou ocenění autoři včas 
informováni. (Mobelovu cenu v r. 2008 získal Lubomír Brožek za sbírku Paměť ohně, v r. 2009 
Jiří Žáček za sbírku Třetí poločas.) 
 
* CENA MAXE BRODA 2011. Společnost Franze Kafky v Praze vyhlašuje XVII. ročník 
studentské literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe Broda. Soutěž je určena studentům 
středních škol do 20 let, přihlásit se mohou i mladí lidé, kteří žádnou školu nenavštěvují. Mohou 
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psát na témata: FRANZ KAFKA. DOPIS OTCI: 1. Esej o výchově., 2. Rodiče a děti. Rodinné 
vztahy dnes a před sto dvaceti lety., 3. Můj dopis otci., 4. KLADY A ZÁPORY 
SOCIÁLNÍCH SÍTÍ NA INTERNETU., 5. MOJE PŘEDSTAVA MATURITY. Téma lze 
uchopit nejrůznějšími způsoby podle autorova zájmu, založení a zkušenosti. Může být pojato jako 
historické či aktuální, politické či obecně kulturní, nebo naopak důvěrné, osobní. Oceněno bude 
zvláště dodržení žánru eseje, tj. úsilí o vyjádření vlastního názoru, a stylistická úroveň textu. 
Účastníci zašlou text o max. rozsahu 5 stran strojopisu v pěti kopiích do 4. dubna 2011 na adresu: 
Společnost Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční do 
konce školního roku 2010/2011. Případné další informace jsou k dispozici též na tel.: 224 227 452 
(Společnost Franze Kafky) nebo na e-mailu: uherkova@franzkafka-soc.cz, http://www.franzkafka-
soc.cz. Soutěž je anonymní, příspěvky nepodepisujte, na volném listu papíru přiložte jméno a 
příjmení autora, věk, adresu bydliště, telefon a adresu školy, kterou navštěvuje. Cena je dotována 
finančně: za 1. místo 6.000,- Kč, za 2. místo 3.500,- Kč a za 3. místo 2.000,- Kč. 
 
* EPIGRAM 2011. Územní sdružení Syndikátu novinářů Vysočina vyhlašuje ve výročním 
Havlíčkovském roce 2011 další ročník literární soutěže Epigram. Soutěž je určena všem autorům 
schopným epigramem reagovat na jevy kolem sebe a bude hodnocena ve věkových kategoriích: do 
25 let, do 55 let a nad 55 let. Jeden autor může přihlásit max. 15 původních epigramů ne starších 
15 let. - Podle Slovníku pojmů literární teorie je epigram (z řeckého Epigramma – nápis) krátká 
satirická báseň s vyostřenou pointou. Trefně vyjádřeno jedním z účastníků soutěže Epigram 2006: 
„... jde jen o pár slov, o několik gramů, ale s myšlenkou vážící snad tunu.“ - Uzávěrka je 30. 
června 2011. Adresa: Územní sdružení SN Vysočina, Humpolecká 648, 580 01 Havlíčkův Brod., e-
mail: Syndikat.vysocina@volny.cz. Pořadatelé si vyhrazují právo podmínky soutěže ještě upřesnit 
– o případných úpravách budou autoři včas informováni. Vyvrcholením soutěže by mělo být 
(podobně jako v roce 2006) vydání sborníku nejlepších epigramů a jeho veřejné uvedení při 
setkání autorů v druhé polovině roku 2011.  

 
* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 
Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
* MAREK VELEBNÝ: Kamarád ze Žiliny Pavel Urban vydal další sbírku,  
     křtil ji 16. listopadu v Bratislavě.  V Čechách je k dostání v internetovém knihkupectví 
http://www.knihkupectvi-papyrus.cz/pavel-urban-kacirske-rekvizity/d-166909. Několik básní jsem 
z ní přečetl i na pátečních Kratochvílích: http://velebny.rajce.idnes.cz/kratochvile26.11.2010. 
(Plzeň, 27. 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. Naposledy byl zaměstnán jako dokumentátor v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.  
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 1. 2011. 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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