
Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XX, 2011, letos Listy č. 11  (od r. 1992 až dosud už Listy č. 172) z 26. 10. 2011. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 11/2011 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Jsem básník zítřka,“ řekl. - 
- „Promluvme si o tom pozítří,“ odpověděl jsem . 

 

(Stanisław Jerzy Lec) 
 

* 
BYLO NEBYLO 

 
… Při pohledu na nabídku literárních pořadů se zdá, že všichni všechno chtějí stihnout teď v listopadu. 
Jako by žádné zítra a pozítří ani nemělo být…           
 

* 
OZNÁMENÍ 

 
* MARTINA BITTNEROVÁ NABÍZÍ BESEDY A PŘEDNÁŠKY. Martina Bittnerová, členka 
bývalého Klubu mladých autorů při Středisku západočeských spisovatelů v Plzni nám oznámila, že jí 
v pražském nakladatelství Daranus právě vyšla knižní prvotina s názvem Spisovatelky a Erós – 
Utajené životy českých žen. Kniha navazuje na seriál, který vycházel na webmagazínu 
Rozhledna, a byla představena v úterý 25. října 2011 v Literární kavárně knihkupectví Academia 
na Václavském nám. v Praze. Jednotícím prvkem všech příběhů se stala (nikoliv pouze milostná) 
vášeň dvanácti výjimečných osobností, např. Boženy Němcové či Karolíny Světlé. Martina 
Bittnerová nabízí (nejen) knihovnám besedy a přednášky pro děti, mládež i dospělé. Kontakt:  
martina.bittnerova@seznam.cz, http://martinabittnerova.cz. (18. 10. 2011) 
 
* MARKÉTA ČEKANOVÁ OZNAMUJE: SEDMIČKA SE VRACÍ. Milí kamarádi a známí, 
tak se nám po třech měsících vrací na scénu týdeník Sedmička, pro který jsem psávala kulturu. Nově 
bude orientován celokrajsky a bude obsahovat rozhovor s někým zajímavým, téma nebo reportáž, tip 
na výlet nebo kulturní pozvánku a sport. A protože jsem v tomto staronovém periodiku hlavní a skoro 
jedinou redaktorkou, přijímám ze všech stran tipy na zajímavé človíčky za účelem rozhovoru i tipy 
na zajímavá témata ku psaní. Budete-li mít něco, sem s tím! Díky. Markéta Čekanová, 
marlex@centrum.cz, http://marketacekanova.webnode.cz. (Plzeň, 13. 10. 2011) 
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* ILONA GRUBEROVÁ TLUMOČNÍ PROSBU: Kdo je ochoten si přečíst, popř. posoudit 
anglicky psanou poezii českého začínajícího autora (v osmnácti zkusíte leccos)? Pro zaslání pište 
prosím na: horacekm@email.cz. (Plzeň, 21. 10. 2011) 

 
* 

SLÁVA HRDINŮM 
U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
     Prozaička Radka Ketnerová v posledním roce bezesporu patří k plzeňským autorkám, 
které v literárních soutěžích sklízejí největší úrodu. Zatím je sice ještě dvojka, určitě se ale jednou 
stane jedničkou… Upřímně blahopřejeme k druhému místu v soutěži Městské knihovny 
Kopřivnice Šuplíky (http://www.kdk.cz), k druhému místu v soutěži Hustopečské brko 
(http://www.hustopece-city.cz/aktuality-elisty/elisty-kultura/tyden-knihoven-hustopecske-brko-se-
setkalo-s-rekordnim-zajmem.html) a rovněž k druhému místu v soutěži Literární Čáslav. Výsledky té 
poslední byly vyhlášeny 8. října a kromě Radky si ocenění (čestné uznání) odnesla i Plzeňanka 
Jitka Prokšová. Obě práce jsou k přečtení ve sborníku na http://www.cmuz.cz/LKNB/interest.htm. 

 

- [R. K. (*1974) píše prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty a Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni, 
pracovala v ČEZ Distribuci, a. s., nyní je na mateřské dovolené.] 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* V úterý 1. listopadu 2011 v 17:00 hodin jste zváni do hudebního sálu 25. základní školy 
v Plzni (Chválenická 17) na křest nové knížky soudniček a justičních povídek Daniely Kovářové 
Oko za oko (Mladá fronta, 2011). Autogramiáda. 
 
* V úterý 1. listopadu 2011 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na besedu se spisovatelkou a scenáristkou Markétou Dočekalovou – nejen nad jejím 
prvním románem Něco za něco (Grada Publishing, 2011). - [Markéta Dočekalová napsala více než 2.000 
scénářů, stála u vzniku televizního seriálu Ulice a podepsala se pod jeho prvních 700 dílů. Již mnoho let se věnuje 
výchově budoucích spisovatelů – učí scenáristiku a tvůrčí psaní na několika českých vysokých školách a je autorkou 
několika učebnic tvůrčího psaní. Více na www.TvurciPsani.cz.]  
 
* Ve středu 2. listopadu 2011 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KMP (B. Smetany 13) na večer s názvem Kuzma Prutkov – ruský Cimrman. Připravili a uvádějí 
Ivo Fencl a Radka Prokopová, hudební doprovod Petr Vrobel a Pavel Suček. Vstup volný. 
 
* Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 v 19:00 hodin Vás Jiří Č. Ulrich a soubor Amceth zvou do Divadla 
Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na reprízu hry Lenky Langronové Markýza – psychodrama o ženě 
v pasti své osamělosti, toužící po lásce. Hrají Soňa Kratochvílová a Lukáš Macák.  
 
* Ve čtvrtek 3. listopadu 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 Moje šílené století. Setkání s Ivanem Klímou, 
předním  a v současnosti nejpřekládanějším českým spisovatelem, držitelem řady významných 
literárních cen, nejen nad jeho stejnojmenným a netradičně pojatým životopisným dílem. 
V závěru večera autogramiáda. (V pátek 4. listopadu 2011 v 11:30 se beseda uskuteční pro studenty 
Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech.) – V přísálí výstava Literární hostina – Svět knihy 
2011 (dokumentární fotografie z pražského knižního veletrhu) a výstavy k životnímu jubileu 
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českého básníka Jaroslava Seiferta (k 110. výročí narození a 25. výročí úmrtí), polského básníka 
Czesława Miłosze (k 100. výročí narození) a nově českých spisovatelů Jana Nerudy (k 120. výročí 
úmrtí), Ivana Klímy (k 80. narozeninám) a Jiřího Suchého (k 80. narozeninám). Výstava bude 
přístupná veřejnosti při všech klubových pořadech do 31. prosince 2011. - Ve dnech konání 
pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Aktuální 
program opery, činohry a baletu Národního divadla v Praze, Zprávy Společnosti bratří Čapků, 
Plž, Generace, díla regionálních autorů aj. 
 
* Ve středu 9. listopadu 2011 v 17:00 hodin jsou členové občanského sdružení Kruh přátel 
knižní kultury zváni do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na výroční shromáždění KPKK. 
 
* Ve středu 9. listopadu 2011 v 18:00 hodin Vás KPKK zve do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 
na pořad s názvem Zlatý poklad v knihovně – douška k 200. výročí narození K. J. Erbena. 
Přednáší prof. Viktor Viktora, z Erbenových děl interpretují Ludmila Bednářová a Blanka 
Hejtmánková. Vstup volný. 
 
* Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy 
sady 9) na Textapealový večer -  společný pořad souboru Sofranza a kapely Dialog Acoustic Band, 
ve spojení bluesové hudby Jana Máchy a Martina Adamovského s povídkovými texty Miroslava 
Herejka. Dále účinkují Jan Paur  a František Zatloukal.  
 
* V pátek 11. listopadu 2011 ve 20:00 hodin Vás Antidivadlo zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sady 9) na derniéru hry Bitevní vole. Absurdně laděný triptych o panu Přebuzovi. 
Vstupné 60,- Kč. 
 
* V úterý 15. listopadu 2011 v 19:00 hodin Vás neprofesionální divadelní soubor Amceth 
zve do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na představení  autorské hry Jiřího Č. Ulricha 
Život talentovaného motýla. Lyrická hudební tragikomedie o lásce mezi motýlicí a člověkem. 
Hraje a tančí Markéta Šebestová, dále účinkují Zdeněk Čermák a Eva Fořtová. 
 
* Ve středu 23. listopadu 2011 v 18:00 hodin jste zváni na Plzeňský nejen literární večer v Domě 
čtení (Praha 10, Ruská 192). V rámci cyklu Duše měst, míst a regionů vystoupí přední plzeňští 
autoři: básník Josef Hrubý, držitel Ceny Magnesia Litera za poezii za rok 2010, básník a prozaik 
Jan Sojka a básník Petr Šimon. V druhé části večera se bude hovořit o literárním životě v Plzni.  
 
* Ve středu 23. listopadu 2011 v 19:00 hodin Vás neprofesionální divadelní soubor Amceth zve 
do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na představení hry Romana Sikory Smrt 
talentovaného vepře. Tragikomický příběh vepře, který se chtěl stát člověkem. Nezvyklý pohled 
na lidský i zvířecí osud v podání Ireny Velichové a Marka Velebného. 
 
* Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu 
Obvodní knihovny Lochotín (Karlovická 22) na pořad s názvem Šumava jako malovaná - setkání 
se spisovatelem a fotografem Janem Kavalem.  
 
* Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 v 19:00 hodin Vás soubor Sofranza zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sad 9) na reprízu hořké komedie Miroslava Horníčka Malá noční inventura. Hra o tom, 
jak se v divadelním zákulisí baví tři muži o ženách a parodují postavy klasického dramatu. V jiné 
časoprostorové rovině probíhají dialogy s partnerkami. Hrají: František Zatloukal, Miroslav Herejk, 
Marek Velebný, Barbora Formanová, Edita Jarošíková a nově Jana Antošová. Režie F. Zatloukal. 
 
* V sobotu 26. listopadu 2011 Vás Knihovna města Plzně zve na Den pro dětskou knihu. Od 9:00 hodin 
do Obvodní knihovny Doubravka (Masarykova 75) na výtvarné dílny, zdobení stromku a koledy… 
Od 10:00 hodin pak do Ústřední knihovny pro děti a mládež (B. Smetany 13)… 
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* V pondělí 28. listopadu 2011 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub 
Klatovy, o. s. zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem Verše do dlaně.  
Audiovizuální pořad z milostné poezie Dalibora Plichty s hudbou Claudia Debussyho a fotografiemi 
Stanislava Švíky připravili Eva a Jan Kosovi. 
 
* Ve středu 30. listopadu 2011 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni (Pražská 13) zve 
na večer poezie ve sklípku – autorské čtení plzeňských básníků Jakuba Fišera, Lubomíra 
Mikiska, Vladimíry Brčákové a dalších. Uvádí Jiří Hlobil. 
 
* Ve středu 30. listopadu 2011 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 
na křest Kalendáře plzeňského 2012 – Ve znamení Ason-klubu. Uvádí Helena Šlesingerová, 
hudební doprovod Milan Čechura. 
 
* V pátek 2. prosince 2011 v 19:30 hodin Vás neprofesionální divadelní soubor Sofranza zve do Golem 
Clubu (Praha 1, Na Perštýně 18) na poslední uvedení části představení Hele, pojďme do divadla. 
Povídková hra nejen o mužích a ženách v režii Františka Zatloukala. Hrají: Miroslav Herejk, 
František Zatloukal, Edita Jarošíková, Tereza Zatloukalová a Jana Antošová.  
 

* 
DNY POEZIE 

 
* DEN POEZIE K VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA HYNKA MÁCHY. Ani se nechce věřit, 
že oblíbený listopadový festival Dny poezie se dožil už XIII. ročníku. Podtitul Poezie na volné 
noze sice tak úplně nekoresponduje s letošním velkým jubileem – 200. výročím narození Karla 
Jaromíra Erbena, ale to nikomu příliš nevadí. Od 5. do 23. listopadu 2011 se bude volně 
básnit v divadlech, klubech, knihovnách, ve školách a kavárnách. Podrobný přehled 
jednotlivých akcí je k dispozici nejen na celostátním plakátu, ale pořádající Společnost poezie 
(www.spolecnostpoezie.cz, www.denpoezie.cz, http://www.facebook.com/denpoezie) ho umístila 
také na web. Letos se místa konání rozrostla z 35 na 40 měst. Budou to Blansko, Bohumín, Brno, 
Buštěhrad, České Budějovice, Dobruška, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Havířov-
Šumbark, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chodov, Jičín, Jilemnice, Jindřichův Hradec, Kadaň, 
Karlovy Vary, Kroměříž, Louny, Mimoň, Náchod, Nová Včelnice, Nové město nad Metují, 
Olomouc, Ostrava-Poruba, Ostrava-Vítkovice, Otaslavice, Otrokovice, Plzeň, Praha, Sedlčany, 
Sedlec-Prčice, Slaný, Stříbro, Třeboň, Uherské Hradiště, Ústní nad Labem, Ústí nad Orlicí, 
Vlachovo Březí, Vsetín a Žatec.  
 
NA CO SE TĚŠÍ ZÁPADNÍ ČEŠI?  
 
CHODOV 
Pořádá Městská knihovna Chodov (Staroměstská 55): 
 

Čtvrtek 10. 11. 2011 v 17:00: Básnický dýchánek s Kyticí. 
Dramatické ztvárnění jedné z balad K. J. Erbena, povídání o jeho životě a díle.. 

 
KARLOVY VARY 
Pořádá Krajská knihovna Karlovy Vary (A-klub, Závodní 378/84): 
 

Sobota 19. 11. 2011 v 16:00: Přijďte na Jelenina! 
Život a lyrická tvorba Sergeje Jesenina v podání Petry Petrové, za doprovodu klasické tahací 
harmoniky. Pásmo ze vzpomínkových textů Serjožových současníků,  doplněné o něco málo 
po otevření tajných sovětských archivů KGB. 
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PLZEŇ 
Pořádají Knihovna města Plzně a její občanská sdružení Kruh přátel knižní kultury a Ason-klub 
(Polanova síň, B. Smetany 13):  
 

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 na volné noze. 
  
 Středa 9. 11. 2011: Zlatý poklad v knihovně. 
Douška k 200. výročí narození K. J. Erbena. Přednáší prof. Viktor Viktora, z Erbenových   
děl interpretují Ludmila Bednářová a Blanka Hejtmánková. 

 

 
 

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

Pátek 11. 11. 2011 v 18:00: Autorská poezie – Mírá Sosoi. 
Prý nový „Egon Bondy“ v akci...  
 
Sobota 12. 11. 2011 ve 20:00: Autorské čtení – Církevní gymnázium Plzeň. 
 
Pondělí 14. 11. 2011 v 19:00: Autorská poezie – Tomáš Reiz a Josef Korous. 
Dva umělci, kteří prý pobaví veselou, nadnesenou a trochu morbidní poezií. 
 
Čtvrtek 17. 11. 2011 v 18:00: Autorská poezie – Míra Matuška a Lukáš Todorov. 
Prý pobaví vtipnými postřehy ze života. 
 
Pondělí 21. 11. 2011 v 16:00: Veletrh opotřebovaných knih. 
 
Středa 23. 11. 2011 v 18:00: Autorská poezie – Eva Guttenberk. 
Dokáže prý velmi vřele a romanticky reflektovat běžný život. 
 
Čtvrtek 24. 11. 2011 ve 20:00: Čítání lidu. 
Divadlo MY prý tentokrát nabídne hlavně knížky o klucích, kteří jsou na kluky.  
 
Pátek 25. 11. 2011 v 18:00: Autorská poezie – Eva Prášilová a Květoslav Šupák (Květák). 
Prý lehce depresivní verše… 

 
 

Pořádá literární kavárna s čítárnou Dragonfly (Plzeň, Lužická 8), která byla nově otevřena letos na jaře, 
nabízí klidné prostředí, spoustu knih pro děti i dospělé, společenské hry a hlavně pravou, denně 
čerstvě praženou arabskou kávu.(Řádní členové Klubu Terryho Pratchetta tu navíc mají 15 % 
slevu…):  
 

Pondělí 14. 11. až pátek 18. 11. 2011: Poezie s vážkou. 
Po celý týden autorské čtení, divadelní představení, čtení pro dětí. 

 
 

STŘÍBRO 
Pořádá Gymnázium Stříbro (Soběslavova 1426):  
 

Středa 9. 11. 2011: Poezie na draka. 
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Během jednoho listopadového odpoledne budou studenti primy až kvarty na vyrobených 
dráčcích společně posílat „do vzduchu“ svou básnickou tvorbu. Studenti kvinty až oktávy a 1.- 4. 
ročníku Obchodní akademie se budou účastnit vystoupení svých spolužáků (dobrovolníci) 
při autorském čtení.  

 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ CENA VLADIMÍRA VOKOLKA 2011. Statutární město Děčín a Městská 
knihovna Děčín vyhlašují jubilejní XV. 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 uveďte jméno a příjmení autora, 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 24. listopadu 2011 
(rozhoduje razítko pošty). Adresa: Městská knihovna Děčín, p. o., ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, 
Raisova 3, 406 55 Děčín IV, tel./fax.: 412 530 728, 412 530 976, e-mail:  reditel@dcknihovna.cz,  
http://www.dcknihovna.cz/index.php/2011/10/14/literarni-cena-vladimira-vokolka-2011. 
http://www.facebook.com/mekdc. Obálku označte heslem „LCVV 2011“. 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 2012 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. 
 
* POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ II. Mateřské centrum (centrum pro rodinu) Benjamínek, o. s. 
v Domažlicích za finanční podpory Plzeňského kraje vyhlásil literární soutěž Pohádkové 
putování II., která je součástí projektu „Poznávat svět nás baví“. Soutěž je určena dětem, rodičům 
i prarodičům. Dejte prostor své fantazii a staňte se hrdiny pohádky, v níž se ocitnete ve Vámi 
vysněném světě. Lze poslat text o max. rozsahu 2 strany A4. Autor uvede jméno a příjmení, věk 
a kontaktní adresu. Uzávěrka je 30. listopadu 2011. Adresa: MC (CPR) Benjamínek, o. s., 
Komenského 4, 344 01 Domažlice, tel.: 777 267 732, e-mail: mcbenjaminek@seznam.cz, 
www.mcbenjaminek.websnadno.cz. Porota složená s realizátorů celého projektu vybere tři nejlepší 
příběhy, a ty budou otištěny v regionálním tisku. Vítězové obdrží hodnotný dárek. 
 
* NEJKRÁSNĚJŠÍ OBÁLKA KNIHY 2011. Místní knihovna Hostouň vyhlašuje V. ročník 
soutěže Nejkrásnější obálka knihy. Soutěž je určena dětem všech věkových kategorií. Úkolem je 
vybrat jednu ze svých oblíbených knížek a navrhnout jí vlastní originální obálku. Obálka musí 
mít všechny náležitosti – na titulní straně název knihy a jméno autora, na zadní straně nalepený 
vyplněný lístek se jménem, věkem a adresou soutěžícího. Fantazii se meze nekladou. Povoleny 
jsou všechny výtvarné materiály a techniky (tempery, pastelky, látky, vlna, korálky aj.). Děti, které ještě 
neumějí psát, mohou obálku pouze nakreslit. Stanovenými rozměry jsou pro děti MŠ čtvrtka A5, 
pro děti ZŠ čtvrtka A4. Uzávěrka je 14. prosince 2011. Adresa: Obecní úřad Hostouň, Knihovna 
- Karolína Svatošová, Kladenská 119, 273 53 Hostouň, e-mail:  hostoun@volny.cz,  
www.knihovnahostoun.wz.cz. Knihovna spolu s odbornou porotou vybere vítěze během měsíce 
ledna. Všechny obálky budou vystaveny, pro vítěze je připravena odměna. Účastníci budou 
informováni prostřednictvím internetových stránek. 
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* URBAN LEGENDS OČIMA DĚTÍ 2011. Byla vypsána literární soutěž s názvem Urban 
legends. Soutěž je určena dětem do 15 let včetně. - Znáte moderní legendy či pověsti z vašeho 
města, které vyprávějí často vtipný či hrůzyplný příběh tak, jako by se opravdu stal? O tramvaji 
jezdící o půlnoci bez řidiče nebo o černé sanitce unášející zraněné děti? To vše se skrývá za cizími 
slovy urban legends. Mnohdy je tato legenda vázána na určitý kraj či oblast. Šíří se mezi lidmi 
častěji, než se zdá, a někdy je těžké rozeznat, jedná-li se o urban legendu, nebo o pravdu 
pravdoucí. - Každý soutěžící smí zaslat vždy pouze jedno dílo do jedné z kategorií – povídku, 
báseň či komiks (max. tedy 3 díla) o max. rozsahu 4 strany A4. Autor uvede jméno a příjmení, 
věk a poštovní adresu. Zasláním příspěvku do soutěže zároveň dává souhlas s případným 
uveřejněním ve společné knize a na internetových stránkách, případně dává k dispozici autorská 
práva ke zpracování díla formou profesionálně kresleného komiksu. Uzávěrka je 31. prosince 
2011. Adresa: Urban legends, Martin Vérteši, Okružní 4c, 736 01 Havířov, urbal@urbal.cz, 
www.urbal.cz. Vybrané příspěvky budou odměněny neobvyklou cenou – budou vydány ve společné 
knize a tři nejlepší práce pak zpracují do knihy profesionální ilustrátoři jako komiks. Ostatní 
soutěžící obdrží „alespoň“ knižní cenu. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyrozuměni v průběhu 
měsíce ledna písemně, jména všech zúčastněných budou zveřejněna na internetových stránkách 
soutěže.  
 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ KRAJSKÉ KNIHOVNY KARLOVY VARY 2011. Krajská 
knihovna Karlovy Vary v rámci letošního Týdne knihoven vyhlásila V. ročník Literární soutěže 
pro začínající autory. 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 Uzávěrka je 31. prosince 2011.www.knihovna.kvary.cz.  - 
Patronem letošního ročníku je český spisovatel, scenárista a režisér Martin Ryšavý, autor 
dokumentárních etnografických filmů. Nejvíce na sebe upozornil knihou Cesty na Sibiř 
(2008), která získala Magnesii Literu za prózu. V letošním roce pak získal druhou Magnesii 
Literu ve stejné kategorii za knihu Vrač. Z první zmiňované knihy je vybráno i motto letošního 
ročníku: „Tak jsem se rozhodl pro cestu na Sibiř. Ale člověk, který se na takovou cestu vydává, 
by si měl dát svůj osobní život do pořádku, aby jeho putování za poznáním temných stránek světa 
nebylo jen maskovaným útěkem před prostými, dobře známými, ale naprosto nezvládnutými 
skutečnostmi.“ - 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 Martina 
Ryšavého. 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 dle vlastního výběru. Partnerem soutěže je firma Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v únoru 2012. Více informací na  
http://www.knihovna.kvary.cz/cs/rychla-navigace/literarni-soutezddff/. 

 
* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 
Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
* MILAN ČECHURA: Jiří Č. Ulrich 75! 
     Včera mě potkal Vladimír Novotný a zeptal se: „Víš, že má Ulrich narozeniny?“  

„Vím,“ odpověděl jsem.  
„Pětasedmdesátý,“ upřesnil šéfredaktor Plže a díval se na mě, zda jsem v obraze.  
„To vím taky,“ nenechal jsem se vyvést z klidu. „Myslím, že Jirka něco svolá, popijeme, 

popovídáme o životě, o chorobách, o tom, jak už nám to nejde s holkama, a bude to.“ 
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     „To je pravděpodobný,“ zachmuřil se lysý pedagog, „o tom si můžeme pokecat všichni, ale já 
si myslím, že by se ty jeho narozeniny měly nějak vypíchnout.“ 

„Zrovna teď mluvím o těch holkách a ty…“ 
„Literárně vypíchnout,“ zaťukal si na čelo docent Novotný. „A domnívali jsme se, že bys to mohl 

udělat ty.“ 
Raději jsem nepátral po tom, kdo se skrývá za tím plurálem. I když mi to bylo víceméně jasné. 
„Znáš se s ním určitě nejlíp,“ pokračoval literární historik a kritik. „Jo, a bylo by dobrý to napsat 

do zítřka. Ty už si s tím nějak poradíš, viď. Tak já už musím…“ 
 
Pozorný čtenář si jistě hravě spočítá, že splnění úkolu, který byl uložen včera s tím, že má být 

hotov zítra, vychází na dnes. A tak tu dnes sedím, před očima prázdnou obrazovku počítače a na krku 
stejně prázdnou hlavu. Jak jen popřát Jiřímu Č. Ulrichovi k narozeninám, aby to bylo neotřelé 
a originální? Protože Jirka, co ho znám, neotřelý a originální je, o tom nemůže být sporu. Ach jo, 
tak jdeme na to.  
 
     Milý Jiří! 

 
Myslím, že si z nás děláš prču a to datum narození sis vymyslel. Necháš nás všechny, abychom Ti 

s kamennými obličeji, jak už to bývá při takovýchto oslavách zvykem, popřáli všechno nejlepší 
a hlavně hodně zdraví, a pak nám oznámíš, že jsme se nechali nachytat, a budeš šťastný, jak jen 
mystifikátor Tvého kalibru šťastný být může. A když už budeš mít všechny pohromadě, určitě nás 
obsadíš do nějaké Tvojí nové divadelní hry. Jsem moc zvědav, kdo se Ti odváží odmítnout. A protože 
na oslavě Tvých fiktivních narozenin bude každý, kdo v kultuře něco znamená, tak se o tom obsazení 
bude mluvit ještě hodně dlouho. Stejně dlouho, jako se mluvilo o Tvém Divadlu pro nepřítomného 
diváka či o inscenaci Krásné zelené oči, o níž se pochvalně vyjádřil i autor předlohy Arnošt Lustig. 

Tobě nemůže být pětasedmdesát. To bys nemohl tak neúnavně honit jako režisér po jevišti herce 
o tři generace mladší. To bys už nebyl schopný ve svých obsáhlých rozborech fundovaně vysvětlit 
svým kolegům spisovatelům, jakouže hovadinu to zase stvořili. Údaji o Tvém věku prostě nevěřím. 

Existuje ovšem malá, zcela nereálná možnost, že Ti těch sedmdesát pět opravdu je. Pak se však 
jedná o přírodní úkaz, což v Tvém případě docela sedí. 

Milý Jiří, ať je to tedy fiktivní nebo doopravdy, přeji Ti všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví, 
ale nechci to činit s tím výše popsaným kamenným obličejem, nýbrž s ksichtem jako sluníčko, 
neboť Tě mám rád, i když to někdy při našich „volových“ rozhovorech tak nevypadá. A jedno vím 
zcela určitě. Až mně bude stejně, jako je teď Tobě, chtěl bych být (alespoň duševně) také takový pták 
jako jsi Ty. Toho ptáka však neber prosím ode mne jako urážku, ale jako nejhlubší poklonu. 

 
Tvůj Milan Čechura (Plzeň, 18. 10. 2011) 

 
 
 

 
 
 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 11. 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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