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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Významným spisovatelem se člověk stává, 
když mu začnou tisknout i špatné věci, 

slavným, když kritika začne tyto špatné věci chválit. 
 (Gabriel Laub) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
 
     … Únorové Listy měly (jako obvykle) malé zpoždění, ale copak jsme je mohli vyslat do světa 
bez reflexe pátečních Kratochvílí?! Nejlepší literární akce jako naschvál bývají až na konci 
měsíce. Anebo na začátku. Jako například laudatio Střediska západočeských spisovatelů na 
téma Plzeň je rodu ženského, které zaznělo vpodvečer 6. ledna 2011 v Masných krámech (viz 
http://velebny.rajce.idnes.cz/laudatio_plzen6.1.2011). 
 
     * KRATOCHVÍLE V JABLONI. Poslední Kratochvíle byly poslední. Tedy úplně poslední! 
V pátek 28. ledna 2011 ve 20:00 hodin se po dvou letech definitivně uzavřel cyklus poeticko-
bluesových pořadů Radky Prokopové, Jana Máchy a jejich literárních a hudebních hostů. Kulturní 
kavárna Jabloň alespoň teď praskala ve švech. U plně obsazených stolů se hovořilo, poslouchalo a 
jedlo minichlebíčky z Berušky. To, co vypadalo jako jídelní lístek, byl drobným písmem pečlivě 
sepsaný dlouhý program. Ve čtyřech čtecích kolech zazněly texty staré známé, ale i docela čerstvé 
kousky. (Milan Čechura například napsal básničku toho dne a Lea Schröpferová dopisovala svoje 
zamyšlení za prvních tónů Stop time tria.) Markéta Irová byla jako vždy decentní, Dagmar 
Hermannová splatila svůj dluh poezii, Milena Písačková zde udělala poetickou kari-éru. Milan 
Šedivý a Jakub Fišer  v básních přitvrdili. Jan Sojka s Tomášem Makajem předvedli tradičně 
slušný výkon - bohužel za hlučné zábavy u baru. (Barman říká, že budou končit, tak ani nemají nic 
moc k pití. Láhev, ze které rozlévá víno, má etiku RUM…) Daniel Mikeš rozesmál přítomné lehce 
lechtivou Mykologickou. Jiří Č. Ulrich s apartním culíkem přečetl dlouhou humornou povídku o 
hadovi, který žil v polévce. Za nastydlého Iva Fencla zaskočil jako interpret Václav Malina a 
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navrch přidal něco ze svého. Irena Velichová, Lea Schröpferová, Jana Antošová a Marek Velebný 
se dostali ke slovu až dlouho po desáté. Obdiv si zasloužil David Forejtek - student druhého 
ročníku průmyslovky, který měl odvahu mezi nás poprvé přijít, nechat se „vyzkoušet“ kritikem 
Šedivým a dokonce dvě básně přečíst do mikrofonu! Jan Mácha (téměř) všechny odměnil 
originální kresbou spoře oděné Múzy… A pak? Zbyly jen vzpomínky. Milanu Čechurovi Listy 
tajně kradou kus básně Vzpomínka na Kratochvíle… 
 

Kratochvíle, Kratochvíle, 
Byly fajn a byly milé. 
Tak si přejme, ať se vrátí, i když dnešní už se krátí. 
Nápad ten ať mocně sílí, 
někdy zas u Kratochvílí… 

 
Fotografie Marka Velebného na http://velebny.rajce.net/poslednikratochvile_Jablon28.1.2011. 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* Ve čtvrtek 3. února 2011 v 15:00 hodin jste zváni do přednáškového sálu galerie „13“ na 
prezentaci a křest knihy Tomáše Makaje a kol. Střední Brdy na starých fotografiích a 
pohlednicích. 
 
* V úterý 8. února 2011 v 19:00 hodin jste zváni do Frišovy vily, Kulturního centra (Plzeň, 
Boženy Němcové 9) na besedu s Jiřím Preisem o knize Perla, která se zvedá z prachu (NAVA, 
2010). Autory knihy jsou František Krampot a Jiří Preis. Moderuje Jan Staněk.  
 
* Ve středu 9. února 2011 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně 
(B. Smetany 13) na večer s názvem Ceny Plže 2010. Uvádí šéfredaktor Vladimír Novotný a 
redaktoři Plže, hudební doprovod Vladimír Babnič. 
 
* V pátek 11. února 2011 v 17:00 hodin jste zváni do Malého sálu Měšťanské besedy na křest 
sborníku západočeských spisovatelů s názvem Na dva západy. Jedná se o třetí svazek řady „Sever 
Západ Východ“ projektu Vzděláním k multikulturalitě, který je realizován na katedře bohemistiky 
PF UJEP v Ústí nad Labem. Kniha je k nahlédnutí na webové stránce  
http://www.vzdelanimkmultikulturalite.cz/download/svazek_3.pdf, zahrnuje 53 spisovatelů, jejími 
editory jsou Vladimír Novotný a Vladimír Gardavský, ilustrátorkou Ludmila Kristová.  
  
 * V úterý 15. února 2011 v 19:00 hodin Vás divadelní soubor Sofranza, člen plzeňské 
neprofesionální scény Dialog o. s., zve do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na reprízu 
hry M. Horníčka  Malá noční inventura v režii Františka Zatloukala. Laskavá komedie o tom, 
jak se muži baví o ženách, s citlivým humorem a hereckou představivostí. Účinkují: M. Velebný, 
K. Sladomelová, M. Herejk, E. Jarošíková, F. Zatloukal a B. Formanová. Inventura v divadle 
neznamená zavřeno! 
 
* Ve středu 16. února 2011 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 
na pořad s názvem Člověk z ráje. Film o Karlu Klostermannovi uvádí autor Jan Loučím. 
 
* V pátek 18. února 2011 ve 20:00 hodin Vás Antidivadlo zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sady 9) na reprízu představení Bitevní vole. Pan Přebuz a jiné (ne)souvislosti – nový 
antidivadelní triptych černého a absurdního humoru. Vstupné 60,- Kč. 
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* V úterý 22. února 2011 v 18:30 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 
Kulturní událost roku 2010. Vyhlášení výsledků projektu Týdeníku Sedmička „Zdara a nezdary“. - 
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 22. února 2011 v 19:30 hodin svými uměleckými projekty v roce 2010 slovem a také 
obrazem provede sochař Václav Fiala. 
 
* Ve středu 23. února 2011 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KMP (B. Smetany 13) na další díl cyklu Hrady a zámky XII. – Bohatý kraj Chudenic. Uvádějí 
Karel Drhovský a Viktor Viktora. 
 
* V pátek 25. února 2011 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o.s. 
zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem Vzpomínky na hrůzu totality ve 
veselejším tónu. Humorně laděný střihový dokument s dobovými anekdotami k 63. výročí počátků 
chmurného období našich moderních dějin připravil a uvádí MUDr. Jiří Seidl.  
 
* V pátek 4. března 2011 ve 20:00 hodin Vás Antidivadlo zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sady 9) na reprízu představení Bitevní vole. Pan Přebuz a jiné (ne)souvislosti – nový 
antidivadelní triptych černého a absurdního humoru. Vstupné 60,- Kč. 
 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
 * WOLKRŮV PROSTĚJOV 2011. Centrum JOHAN, kulturní a sociální projekty uvádí městské 
kolo přehlídky uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov 2011 v kategorii jednotlivců. Postupová 
přehlídka pro Plzeň a okolí s místním názvem Plzeňský poetický ševel se bude konat v pátek 25. 
února 2011 v 9:30 hodin v Západočeské galerii v Plzni, Výstavní síni „13“ (Pražská 13). 
PODMÍNKY ÚČASTI: Do soutěže se může přihlásit recitátor, který ukončil 9. třídu ZŠ nebo 
odpovídající třídu víceletého gymnázia. K interpretaci si připraví 2 různé texty poezie či prózy 
české nebo světové literatury, nedoporučuje se vlastní tvorba. Do uzávěrky je třeba zaslat 
vyplněný evidenční list + 3 kopie obou textů (tiskopis evidenčního listu ke stažení na webu, 
můžete ho získat také v Ason-klubu). Přihlášeny mohou být jak ucelené texty, tak úryvky či 
montáže. Pokud je zvolený text krácen, musí být dodán celý s vyznačením škrtů. Texty 
odevzdávejte psané na stroji nebo počítači. Všechny, tzn. i kopie z knih, musí být doplněny o 
jméno autora, případně překladatele a název textu.  Možný je úryvek, montáž, publicistický útvar 
apod., jehož délka v interpretaci nepřesáhne 8 minut. Všechny kopie musí být čitelné a 
podepsané interpretem v pravém horním rohu s vyznačením kategorie. Recitátor sám určuje, který 
z připravených textů bude interpretovat v prvním a který ve druhém kole. Pro přesné zařazení do 
kategorie uvádějte v postupovém listě celé datum narození. (Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří 
věkových kategorií: I. kategorie - od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého 
gymnázia do 17 let, tj. účastníci dosáhnou 17 let až po 1. 2. 2011; II. kategorie - do 20 let, 
recitátoři, kteří do 1. 2. 2011 dovrší 17 let; III. kategorie – od 20 let, recitátoři, kteří do 1. 2. 2011 
dovrší 20 let,  horní věková hranice není stanovena).U recitačních kolektivů  a divadel poezie - 
od 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena. 
Uzávěrka přihlášek je 11. února 2011. Adresa: JOHAN, centrum pro kulturní a sociální 
projekty, DPL Havířská 11, 301 00 Plzeň, e-mail: info@johancentrum.cz,  
jana.wertigova@johancentrum.cz,  tel.: 774 517 471 (Mgr. Jana Wertigová), fax: 377 636 350, 
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www.johancentrum.cz. - Účast na regionální přehlídce je podmíněna doporučením z nižšího 
postupového kola. Pokud se ve Vašem okolí nižší postupové kolo nekoná, ohlaste svůj zájem do 
25. února přímo na adresu centra JOHAN. Do regionálního kola festivalu poezie WP lektoři 
městské přehlídky nominují max. 6 nejinspirativnějších vystoupení bez ohledu na věkové 
kategorie. Přímý postup na regionální přehlídku Wolkrův Prostějov mají možnost využít: 1) 
účastníci národní přehlídky předešlého ročníku Wolkrova Prostějova, kteří svoji účast nahlásí 
pořadateli regionálního kola do 19. 2. 2011; 2) na doporučení lektorů účastníci dílny UP na 
Šrámkově Sobotce předešlého roku. Přímý postup na Wolkrův Prostějov mají možnost využít 
laureáti předešlého ročníku Wolkrova Prostějova, kteří svoji účast nahlásí pořadateli krajského 
kola do 1. února 2011. Regionální přehlídka sólových recitátorů a divadel poezie pro kraje 
Plzeňský a Karlovarský se bude konat pod místním názvem Poezie na rynku ve dnech 25. – 27. 
března 2011 v Divadle Klatovy. Základem inscenace divadel poezie by měl být literární text, jehož 
zpracování má výraznou poetiku. Uzávěrka přihlášek je 25. února 2011. Národní přehlídka 54. 
Wolkrův Prostějov se uskuteční 14. - 18. června 2011 v Prostějově.  
 
* DRAMA 2010. Divadelní ústav Bratislava vyhlásil už XI. ročník soutěže původních 
dramatických textů – divadelních her v českém a slovenském jazyce Drama 2010. Jedná se o 
dlouhodobý projekt Divadelního ústavu, který se komplexně věnuje podpoře současné dramatické 
tvorby, vydávání a uvádění současných původních textů, podněcuje vznik nových her a motivuje 
mladé autory a studenty k tvorbě. Lze zaslat původní, dosud nepublikované a nikde neuvedené 
drama (nikoliv dramatizaci či rozhlasovou hru!) v jednom výtisku a zároveň na CD. Texty se 
nevracejí. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, přiložte vyplněnou přihlášku (k dispozici na 

Uzávěrka je 28. února 2011.www.theatre.sk/sk/02/0302-drama.htm).  Adresa: Divadelný ústav, 
Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava, Slovenská republika. Zásliku označte helsem „DRÁMA 
2010“. Autor vítězného textu obdrží finanční prémii ve výši 1.000,- EUR. Partnerem soutěže je 
Slovenský rozhlas, který uděluje zvláštní cenu – Rozhlasové nastudování textu v Rádiu Devín 
v roce 2011. Toto ocenění je nezávislé na rozhodnutí poroty soutěže.  Texty finalistů budou 
otištěny ve sborníku Drama 2010 a rovněž zveřejněny na webové stránce Divadelního ústavu. 
Vyhlášení výsledků spolu s veřejnou prezentací textů proběhne v rámci závěrečného ceremoniálu 
VII. ročníku festivalu Nová dráma/ New Drama 21. května 2011. Více informací: Katarína 
Ďurčová, e-mail: katarina.durcova@theatre.sk, tel.: 421 220 487 600. 
 
* ORTENOVA KUTNÁ HORA 2011. Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze 
vypisuje u příležitosti letošního ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora XVIII. ročník 
stejnojmenné literární soutěže. Soutěž se uskutečňuje na památku kutnohorského rodáka, básníka 
Jiřího Ortena (*1919 - †1941) a je určena začínajícím básníkům z České republiky, kteří v roce 
konání soutěže dosáhnou max. 22 let (tj. věk, v němž zemřel Orten) a kteří do uzávěrky soutěže 
nevydali knížku poezie. Lze zaslat jednotlivé básně i cykly na libovolné téma, psané na stroji nebo 
počítači, o max. rozsahu 200 veršů, v sedmi vyhotoveních. Soutěž je anonymní. Práce 
nepodepisujte, na volném listu papíru A4 přiložte jméno a příjmení, datum a místo narození a 
adresu bydliště. Uzávěrka je 31. března 2011. Adresa: Monika Trdličková, Purkyňova 189, 284 
01 Kutná Hora, tel.: 607 188 396. Práce bude posuzovat šestičlenná odborná porota. Vítězové 
dostanou peněžní odměny – za 1. místo 5.000,- Kč, za 2. místo 3.000,- Kč, za 3. místo 2.000,- Kč, 
dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny. Vyhlášení 
výsledků proběhne v rámci festivalu v září 2011. Součástí bude přednes soutěžních prací, literární 
seminář aj. Výběr z oceněných textů bude publikován ve sborníku Názvuky XVIII. V roce 2000 
vznikla v návaznosti na soutěž edice První knížky, nadějní autoři vzešlí ze soutěže v ní dostávají 
možnost vydat svou první sbírku poezie – každý rok jeden autor. Bližší informace na 
http://www.rodaci.kutnahora.cz, www.okh.cz.  
 
* PŘÍBĚH TISÍCE A DRUHÉ NOCI ANEB LITERATURA ARABSKÉHO SVĚTA 2011. 
V rámci kampaně na podporu četby Rosteme s knihou je vyhlášena literární soutěž Příběh tisíce a 
druhé noci aneb Literatura arabského světa. - „Jen příběh trvá, věčně trvá./ Dnes je noc tisící a 
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prvá./ Zažehněme si doma svíci/ a poslouchejme vyprávění/ o světě dávno zmizelém…“(Daniela 
Fischerová: Kouzelná lampa) - Soutěž je určena dětem a mládeži a bude hodnocena ve třech 
věkových kategoriích: žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií, studenti středních škol. Lze zaslat pohádku či příběh ve stylu arabské literatury o 
tom, jak vypadala tisící a druhá noc krále Šahrijána a Šahrazád. Inspiraci hledejte v pohádkách 
tisíce a jedné noci. Nakladatelství Mladá fronta právě vydalo knihu Kouzelná lampa od Daniely 
Fischerové, kterou i s podpisem autorky (kromě dalších cen) obdrží první tři ocenění z každé 
kategorie. Ostatní účastníci slavnostního vyhlášení získají na knihu slevu. Max. délka příspěvku je 
1 strana A4 (delší budou vyřazeny). Uzávěrka je 31. března 2011. Texty bude hodnotit odborná 
porota, prvních 10 autorů v každé kategorii bude pozváno na slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže, které proběhne v pátek 13. května ve 13:00 hodin na mezinárodním knižním veletrhu a 
literárním festivalu Svět knihy Praha 2011 (www.svetknihy.cz) za účasti spisovatelky Daniely 
Fischerové, která bude mít následně i besedu spojenou s autogramiádou. Práce posílejte e-mailem 
na info@rostemesknihou.cz, nebo poštou na adresu: Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 3, 120 00 
Praha 2. Zásilku (na obálku nebo do předmětu zprávy e-mailu) označte heslem „RK11“. Autor 
uvede jméno a příjmení, věkovou kategorii, adresu bydliště, případně adresu školy a třídu, telefon 
a e-mail. Partnerem soutěže je nakladatelství Mladá fronta. Více informací na 
www.rostemesknihou.cz.  
 
* O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2011. Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň vyhlašuje 
XXII. ročník literární soutěže O Stříbřitělesklý halmochron. Pořadatelé prosí: 1. Zaslané práce 
musí být v žánru sci-fi (porotci neoblibují povídky žánru čisté fantasy a hororu, zato prý oblibují 
povídky na téma „Cestování časem“). 2. Počet soutěžních příspěvků od jednoho autora je omezen 
na tři práce, v součtu všechny příspěvky dohromady nesmějí přesáhnout 40 normostran (tj. stran o 
30 řádcích po 60 znacích, s řádkováním 1,5, tzn. 1.800 znaků na stránku vč. mezer; celkový rozsah 
by tedy neměl přesahovat 72.000 znaků; elektronicky zasílané povídky není nutné formátovat na 
normostránkový vzhled). 3. Soutěž není anonymní, tzn. příspěvky by měly být označeny jménem 
autora či značkou, pod níž mají být uváděny. Texty musí být zaslány v elektronické podobě –e-
mailem nebo na CD/DVD (čestně vrátíme), napsané v běžném textovém editoru (Word, Open 
Office apod.), nebo dodány ve třech exemplářích, psané strojem nebo vytištěné na kvalitní 
tiskárně. Soubory by neměly obsahovat viry známého či neznámého původu. Nezapomínejte na 
zpáteční adresu. 4. Nevyžádané písemné příspěvky se nevracejí. 5. SFK ANDROMEDA si 
vyhrazuje právo na jedno uveřejnění ve svém klubovém Fančinu. 6. Prosíme autory, kteří 
nesouhlasí se zveřejněním svého příspěvku na Internetu, nechť na to laskavě upozorní. 7. 
Vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční v průběhu PARCONu v Chotěboři ve dnech 18. – 
21. 8. 2011. 8. Uzávěrka je 31. března 2011. 9. Práce zašlete na adresu: endymion@email.cz. V 
písemné podobě na: Petr Kaufner, Karlovická 41, 323 00 Plzeň. Pořadatelé se zavazují, že sdělené 
osobní údaje neposkytnou žádné třetí osobě a využijí je pouze pro komunikaci s účastníky soutěže. 
 
* MĚLNICKÝ PEGAS 2011. Literární klub Pegas Mělník vyhlašuje XVII. ročník poetické 
soutěže Mělnický Pegas. Přihlásit se mohou všichni neprofesionální básníci z celé republiky. 
Klání probíhá ve čtyřech kategoriích: a) žáci základních škol do 15 let, b) básníci do 30 let, c) 
básníci nad 30 let, d) autoři, kteří již vydali básnickou sbírku. Lze zaslat 3 - 5 básní ve třech 
vyhotoveních (tj. originál + 2 kopie), psaných na stroji, počítači nebo čitelným rukopisem. Soutěž 
je anonymní, práce nepodepisujte, přiložte lístek se jménem a příjmením, soutěžní kategorií, datem 
narození, adresou bydliště a rovněž ofrankovanou obálku se zpáteční adresou k zaslání pozvánky 
na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. To se uskuteční v sobotu 15. října 2011 v 10:00 hodin 
v Masarykově kulturním domě v Mělníku. Uzávěrka je 31. května 2011. Adresa: Literární klub 
Pegas, Zdenka Líbalová, Českobratrská 2800, 276 01 Mělník. Příspěvky, které nebudou splňovat 
uvedené podmínky, budou ze soutěže automaticky vyřazeny. - Mělnický Literární klub Pegas vznikl 
v roce 1987 a nyní sdružuje několik desítek literátů z celé republiky. Pořádá autorská čtení, výstavy, vydává básnické 
profily svých členů i další publikace. Tuto literární soutěž pořádá od roku 1995. 
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* 
LITERÁRNÍ DÍLNY, ŠKOLY A KURZY 

 
* ŠKRABÁKOVY DÍLNY TVŮRČÍHO PSANÍ. Spolek přátel krásného slova o. s. nabízí všem 
začínajícím autorům ve věku 15 - 25 let bezplatnou účast v soutěžních Škrabákových dílnách 
tvůrčího psaní. Dílny tvůrčího psaní zahrnují 3 celodenní semináře, které se uskuteční mimo 
pracovní týden v období březen až červen 2011 v Hradci Králové. Povedou je členové SPKS a 
hosté z řad českých spisovatelů, redaktorů a publicistů. (Pořádání Škrabodílen navazuje na deset 
úspěšných ročníků literární soutěže O Cenu Hradeckého Škrabáka, v rámci kterých spolek 
spolupracoval např. s Jiřím Dědečkem, předsedou českého PEN klubu, režisérem Igorem 
Chaunem, dlouholetým redaktorem ABC Vlastislavem Tomanem nebo básníkem Janem 
Vodňanským. Inovací soutěže jsou Škrabodílny, které v sobě spojují prvek soutěživosti a výběru i 
prvek podpory a rozvoje kvality literární práce. Přihlásit lze texty (o max. rozsahu 25 tisíc znaků 
vč. mezer) ve 4 žánrových kategoriích: fantazijní příběhy, příhody z každodenního života, 
poezie a publicistika. Povinným prvkem pro všechny žánry je motiv cesty. Uzávěrka je 
stanovena na 15. února 2011. Kontakt: Spolek přátel krásného slova, MěK Malšovice, Náhon 
105, 500 09 Hradec Králové, e-mail: skrabak@email.cz, http://www.spks.info. Více informací na 
webu. 
 

* MLHAVÁ ŠKOLA PSANÍ MATHEJE THOMKY. Nadnárodní literárně-výtvarný server 
Mlha.gr ve spolupráci s občanským sdružením Mlha a literárním klubem Mädokýš nabízí 
začínajícím autorům Mlhavou školu psaní pod vedením redaktora a spisovatele Matheje Thomky. 
První lekce je připravena na stránkách http://www.mlha.gr/sk/pieces/view/1084.  
 
* VÍKENDOVÁ DÍLNA TVŮRČÍHO PSANÍ V LUTOVÉ. Máte nápady nebo potřebujete najít 
zdroj inspirace pro krátké prozaické útvary a nemáte čas? Potřebujete si utřídit pojmy? Chcete 
získat kontakty na podobně naladěné lidi a zpětnou vazbu? Občanské sdružení Felix 
(http://www.felix-os.cz) pořádá ve dnech 18. – 20. února 2011 (Pá podvečer – Ne 15:00 hod.) na 
faře v Lutové (http://www.lutova.cz) víkendovou dílnu tvůrčího psaní zaměřenou na povídku. 
Lektory Láďa Lamanai Sedlák (http://www.lamanai.cz) a PhDr. Miroslav Valina 
(http://www.valina.cz). Cena: 1.000,- Kč (zahrnuje pobyt, stravu, vydání sborníku). Cílem je 
osvojit si základy psaní povídky, pokusit se nalézt vlastní směr psaní, ale rovněž dokončit práci na 
jednom díle - každý autor určitě dokončí jednu povídku. Praktický seminář s teoretickým 
základem. Interakce a zpětná vazba. Výstupem sborník povídek. S sebou: psací potřeby, dva větší 
čisté sešity (na tvůrčí psaní a teorii), případně notebook, malý zápisník, karimatku, spacák. 
Pořadatelé dále doporučují jednu knihu s vybranou oblíbenou povídkou (proč se mi líbí, čím mě 
inspiruje), rozpracovaný text vlastní povídky, který může posloužit jako základ pro samotnou práci 
na semináři (může být i pouhý náčrt, nápad). Více informací a přihlášky na http://www.felix-os.cz.  
 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ GRANTY 

 
* GRANTY NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND 2011. Nadace Český literární fond 
vyhlašuje Nadační program pro rok 2011, jehož nedílnou součástí jsou i podmínky pro poskytnutí 
nadačních příspěvků právnickým a fyzickým osobám. Nadační příspěvky pro fyzické osoby na 
vytvoření díla jsou poskytovány formou stipendií. Mohou být udělena jak jednorázově, tak i po 
dobu několika měsíců kalendářního roku s tím, že maximem je částka 7.000,- Kč měsíčně po dobu 
6 měsíců, tedy 42.000,- Kč. Tuto sumu nemůže překročit ani stipendium jednorázové. Pro mladé 
vědce do 35 let věku jsou k podpoře jejich účasti na zahraničních stážích a konferencích 
poskytována jednorázová cestovní stipendia. Příspěvky k podpoře projektů realizace 
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dokončených děl a prací, jako je vydání knižních titulů, kulturních periodik apod., jsou 
poskytovány formou grantů. Jejich konkrétní výši ovlivňuje mínění expertních skupin vyjádřené 
body a celková výše finančních prostředků pro tuto formu podpory. Lze žádat: na první vydání 
původního prozaického díla, esejistického textu vztahujícího se k literatuře, včetně překladu; na 
vytvoření původního díla (próza, poezie, esej) včetně překladu umělecky přínosného a textově 
náročného díla; na první vydání teoretické literatury v oblasti divadelního, rozhlasového a 
filmového umění + včetně překladu; na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, studií 
teatrologických, filmových i televizních, včetně překladů; na scénáře dokumentárního filmu 
nesporného společenského dosahu; na vydávání kulturních periodik; na první vydání 
publicistického díla reflektujícího závažné společenské otázky; na vytvoření publicistických děl 
významného společenského dosahu apod. Konečný termín podání žádostí na předepsaných 
tiskopisech je stanoven na 18. února 2011. Pro žádosti o poskytnutí cestovních stipendií 
vědeckých pracovníků jsou vyhlášeny dva termíny, a to 25. 3. 2011 a 9. 9. 2011. 
Více na www.nclf.cz./aktualne-nadacni-program-pro-rok-2011.html. 
 
* GRANTOVÝ PROGRAM KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2011. Krajský 
úřad Plzeňského kraje vyhlásil grantový program pro kulturu. Mezi tematickými okruhy je též 
literatura a publikační činnost. Uzávěrka je 28. 2. 2011. Více informací a formuláře žádostí na 
http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?itm=40600.  
 
 

* 
OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 
* EVA VONDRÁŠKOVÁ: Myslím, že bych o sobě měla dát zase jednou vědět, 
     proto posílám anglickou a českou verzi jedné z mých básní. Zároveň se chci trochu pochlubit - 
za  tu anglickou jsem v roce 2007 získala diplom za 1. místo v soutěži ARS POETICAE. Jinak už 
jsem změnila působiště - po skončení studia na gymnáziu jsem nastoupila do prvního ročníku na 
právech. S pozdravem Eva Vondrášková (Zdemyslice, 5. 11. 2010) 
 

 
STARS 

 
We like these silent summer nights 
when the Moon very bravely fights 

with the golden afternoon Sun 
baked like a crunchy and fresh bun. 

 
We ride on the Milky Way 
and we do not have to pay. 
We form all constellations. 

To find us you need patience. 
 

We´re diamonds in the sky 
for which some people die. 

We cut the black velvet of the night 
with our bright and magic light. 

 
HVĚZDNATÁ 

 
milujem ticho letní noci, její klid 

když Měsíc sotva bude bit 
při půtkách se slunečním svitem 
co žhavá zlatá houska krytém 

 
pojedem po Mléčné dráze 

nebudem platit! snáze 
se spojíme díky naší síle 

buď trpělivý a dojdeš cíle! 
 

jak démanty se v nebi skvíme 
o jejich smrti – žel Bohu – víme 
však chtěli sešít samet noci zas 

jejž rozstříhává náš kouzelný jas! 

 
- E. V. (*1991) píše básně a drobnou publicistiku, žije ve Zdemyslicích na jižním Plzeňsku, po maturitě na 

Gymnáziu Blovice studuje na právnické fakultě. 
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* JAKUB FIŠER: Malinké doplnění informace z lednových Listů:  
     Shodou okolností jsme se zúčastnil onoho pražského křtu knížky Stavitelé chrámu poezie, jak 
píšete, že o něm příliš informací nemáte. Bylo to milé setkání velkého množství různých autorů, 
téměř všichni, co v knize publikovali, byli přítomni, obdrželi jsme jeden výtisk a pamětní list. 
Zaujaly mne prostory Památníku národního písemnictví, sál Boženy Němcové by praskal ve švech 
(kdyby nějaké švy měl). Krásný den, Jakub Fišer (4. 1. 2011) 

- J. F. (*1981) píše básně, pracuje jako koncipient v advokátní kanceláři v Plzni, žije ve Stodě. 
 
* TOMÁŠ T. KŮS: Evženu Pěnkavovi, který na stránkách Plže adoruje neprofesionálnost 
vlastní redakce, jakže chuděra neměla k dispozici sbírku Spižírna k případné recenzi:  
 
     „Přiházívá se, co se má přihodit, a tak se přihodilo, že jsme vůbec neměli k dispozici recenzní 
výtisk Kůsovy sbírky, nakladatelství nám ji neposlalo, Středisko nám ji nenabídlo, pokud se po ní 
pátralo v knihkupectvích, pátralo se zřejmě s mlhou před sebou. A jestliže byl výtisk k dispozici, 
abychom si ho aspoň půjčili, zůstalo to obestřeno tajemstvím nejtajnějším, jelikož pravá ruka 
občas zhola netuší, jak si počíná levá - a obráceně. Proto také redakce nemohla Kůsovu knížku dát 
zrecenzovat, poněvadž se sbírkou se jaksi nepotkala. Ale ani slovutní arciznalci naší poezie, 
mnohdy neměli Spižírnu v ruce.“  
 
     Milý pane redaktore, to myslíte vážně? Tak pátral někdo v knihkupectvích, nebo ne? Volal 
někdo do Střediska západočeských spisovatelů, kde by mu sbírku jistě k recenzi nabídli? Oslovil 
někdo nakladatele, aby učinil to samé? Oslovil někdo autora, aby Plži poskytl elektronickou verzi 
knihy? Sbírku distribuuje Kosmas... Sedl si někdo k internetu, aby to za pět sekund zjistil, případně 
dalšími třemi kliknutími ji objednal přes jeden z desítky internetových obchodů? Druhý den byste ji 
měl doma. Naťukal někdo do on-line databáze SVK nebo KMP heslo Spižírna a zjistil, že obě 
knihovny sbírku mají? U vás v redakci pravá ruka zhola netuší, co dělá levá? Pane redaktore, 
pokud mám jako redaktor téma, sháním k němu podklady sám, nikdo jiný to za mne neudělá. Vždyť 
tím zesměšňujete sami sebe. To je to, o čem jsem kdysi hovořil v Tvaru...   
     Dále objasňujete, proč Plž nepředstavuje Tomáše T. Kůse jako nositele Ceny Bohumila 
Polana: „Pohříchu se ukázalo, že redakce má pouze dvě drobné laureátovy básničky, jinak zhola 
nic - a že než ho představí jako nositele CBP, uplyne nějaký čas. Jakáž pomoc!“  
     Milý pane redaktore, dobře víte, že Plž tvrdošíjně trvá na tom, že tiskne jen dosud nikde 
nepublikované texty. Ne že by autor od Spižírny žádné nové texty neměl, nicméně je poskytl již 
jiným časopisům, které syndromem jedinečnosti netrpí. Takové texty pan Gardavský odmítl. Toto 
exkluzivní pravidlo limituje především vás v Plži. Dle mého názoru jste mohli tento portrét 
tematicky a logicky složit přímo ze sbírky Spižírna. Jenže to by pravá ruka musela vědět, co dělá 
levá...  Tomáš T. Kůs (Plzeň-Praha, 17. 1. 2011) 

- T. T.  K. (*1978) píše básně, je absolventem Západočeské univerzity v Plzni,  žije v Plzni a  Praze, pracuje jako 
projektový manažer v občanském sdružení Portus Praha. 

 
 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 22. 2. 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  
 

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

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