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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXI, 2012, letos Listy č. 4 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 177) z 27. 3. 2012. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 4/2012 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Optimismus: projít se památníkem písemnictví 
a odcházet s pocitem, že tam chybí  

právě vaše sbírka básní. 
 

 (Lubomír Brožek) 
 

* 
BYLO NEBYLO 

 
… Už to vypadalo, že vůbec nic. A přece! Marek Velebný nám věnoval I. pražský básnický 
almanach (Gemini Publishing Prague, 2011). Je totiž jedním z jeho třinácti autorů a má v něm 
básně Noční plavba Prahou a Vzpomínka na Afriku… 
 

* 
SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* ČTENÁŘ ROKU 2012.  V úterý 13. března v 16:00 hodin Knihovna města Plzně v Polanově 
síni slavnostně vyhlásila plzeňského Čtenáře roku 2012. Událost to byla výjimečná hned z více 
důvodů. Knihovna takový titul udělovala vůbec poprvé. Poděkování vybraným účastníkům navíc 
osobně předával sám primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa. V jiných městech, zvláště v těch 
malých, jako jsou v Plzeňském kraji Horažďovice, Kralovice, Přeštice nebo Domažlice, také 
zpravidla předával tuto cenu starosta, ale Plzeň je ve srovnání s nimi obrovská a události tu mají 
jiná měřítka. Všichni si tedy přítomnosti pana primátora vážili. A neméně si vážili i přítomnosti 
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čtenářů. Nejen proto, že bez nich by knihovna nemohla formálně existovat, ale protože právě 
v nich knihy a příběhy opravdu ožívají.  
     Akci Čtenář roku 2012 vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR v rámci 
Března – měsíc čtenářů a byla určena obecním, městským a veřejným knihovnám. Zatímco v roce 
2011 se hledal čtenář, který toho za rok nejvíce přečetl, letos to byl ten, co chodí do knihovny 
nejdéle. Vítězové základních kol postoupili do krajského kola, z něhož později bude vybrán 
zástupce do celostátního klání na konci března v Praze.  
     Knihovna města Plzně po nejvěrnějších čtenářích pátrala několik týdnů. Hledala samozřejmě 
ve své evidenci, ale toto hledání bylo nejisté. Před jedenácti lety totiž přešla z lístkového na počítačový 
systém a ne vždy se dochovaly původní přihlášky s původními daty. Proto raději ještě vyhlásila 
anketu a v médiích zveřejnila výzvu, aby se pamětníci přihlásili. Obracela se zejména na seniory - 
nejen proto, že Evropská unie vyhlásila rok 2012 Evropským rokem aktivního stáří a mezinárodní 
solidarity.  
     Knihovně se vrátilo 196 vyplněných anketních lístků, dalších 17 lidí hlasovalo prostřednictvím 
internetu. Celkem tedy 213 aspirantů na titul Čtenář roku 2012. Věkové rozpětí účastníků bylo 
obrovské - nejstarší čtenář, který zareagoval, se narodil v roce 1920, nejmladší hlasující v roce 
2006. Je sympatické, že hlasovaly i děti, protože se cítí být věrné své knihovně. Pravdou je, 
že chodí-li dítě do knihovny třeba dva roky, z jeho pohledu to může být hodně dlouhá doba. 
     Řada hlasujících přidávala k vyplněnému lístku i své vzpomínky a připisovala poznámky, 
přišlo také sedm krásných dopisů. Například pro paní Hanu Lukavcovou je knihovna druhým 
domovem. Čtenářka paní Jana Kořínková připsala, že do knihovny chodí od dětských let a že tam 
šla také 12. dubna 1961, když pouliční rozhlas v blízkosti budovy knihovny právě hlásil, že Gagarin 
vzlétl do vesmíru. 
     Na anketě se podílelo 14 knihoven městské sítě, avšak nejvíce věrných (65) vytipovala 
Obvodní knihovna Slovany.   
     Vybrat ze všech jediného nejvěrnějšího čtenáře bylo velmi obtížné a nemohlo to být ani úplně 
spravedlivé. Mnozí se spoléhali na lidskou paměť. Někteří chodí do knihovny od svých 7 let, jiní 
od 10, další od roku 1946 a další od doby, kdy se knihovna stavěla, anebo prostě „odjaktěživa“.  
     Za všechny bylo symbolicky poděkováno 10 zasloužilým čtenářům. Čestné uznání dostali pan 
JUDr., PhDr. Jaroslav Linhart (knihovnu navštěvuje od roku 1963), paní Eleonora 
Kočandrlová (od roku 1962), Ludmila Půtová (od roku 1963), Běla Božková (od roku 1950), 
Marie Vanišová (od roku 1948), Ing. Eva Bartovská (od roku 1947), Jitka Trojanová (od roku 
1947), Danuše Bradáčová (od roku 1946) a Růžena Silvarová (od roku 1943). Čtenářkou roku 
2012 byla jmenována paní Dagmar Lípová, která údajně chodí do knihovny od roku 1928. Její 
oblíbenou knížkou tehdy byla pohádka Ludmily Tesařové Vodníkova Hanička. Vzpomínala na to, 
že když přicházela jako tříletá s rodiči, bála se toho „starého“ pana knihovníka. (Mohl jím být sám 
Bohumil Polan, jemuž je zasvěcena Polanova síň a který už tehdy pracoval jako ředitel městské 
knihovny?) V současné době je paní Lípová čtenářkou knihovny na Vinicích. 
     Knihovna ocenila také autory milých dopisů – paní Mgr. Janu Bartoňovou, Helenu 
Frühbauerovou, Annu Horovou a pana Ing. Richarda Mareše. 
 

     Richard Mareš: VYZNÁNÍ 
 
     Je tomu téměř 15 let, co se každý týden těším na čtvrteční dopoledne. Přijíždí pojízdná 
knihovna. Tento souhrn tisíců příběhů, zabalených do pohledných knih, mně nejen přivezou, 
ale pomáhají vybrat známí, kteří se za ta léta stali mými přáteli. Mám rád příběhy plné života, 
které se uloží do paměti a s člověkem potichu žijí. Může si je kdykoliv vybavit. Naopak nemám 
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rád příběhy, které jsou spíše produktem, ze kterého přímo vyčnívá snaha se rychle obohatit. 
A proto díky za vaši pomoc. Pojízdná knihovna se pro mne stala jednou ze stálých událostí, 
na kterou se zatím mohu spolehnout. Je to v nestabilní současnosti významná věc. Doufám, že se její 
funkce zachová. Váš čtenář a přítel Mareš 
 

     Ludmila Půtová: Milí přátelé, 
 

     protože je kniha nejlepší přítel člověka (na 2 je pes), tak si Vás dovoluji takto oslovit. Staráte se 
o radost z knihy, aby byla dostupná všem. Poprvé jsem do městské knihovny přišla se svým 4 r. starým 
synem v r. 1963, kdy jsme se do Zátiší přistěhovali. Knihovna byla otevřena vždy v pondělí večer 
na rohu naší ulice a mile nás tehdy přivítala paní učitelka Ludmila Nová, která tuto knihovnu 
vedla. Vystavila mně i synovi výpůjční lístek a ukázala synovi regál s pohádkami, což jsem uvítala, 
protože už mi při vyprávění na dobrou noc docházela fantazie a naše pohádky znal a často 
i napovídal. Brzy si vyhledal leporela i obrázkové pohádky a knihám, dnes už technickým a vědeckým, 
zůstal věren dodnes. Já jsem se vždy zajímala o přírodu, krásy naší vlasti, zahradničení, ale i verše, 
humor, cestopisy. Měla jsem vždy pestrou nabídku čtení pro poučení, zábavu i celkový rozhled. 
Časem byla knihovna zrušena, začal k nám přijíždět bibliobus s velice příjemnou a ochotnou paní 
vedoucí a panem řidičem. Jezdí vždy ve čtvrtek a já už léta pravidelně po 3 – 4 týdnech vyměňuji 
knihy a těším se, jak si zpestřím v pohodě dlouhé zimní večery. Oni i v té nabídce naší milé Televize 
si člověk raději otevře knihu, nebo časopis. Přeji hodně dobrých, věrných a spokojených čtenářů 
a tobě KNIHO, má milá společnice ve stáří, Díky, Díky. Vaše Ludmila Půtová, Zátiší 
 

     Pavel Kočandrle: Vážení přátelé, 
   
     nebylo by solidní, kdybych se vydával za čtenáře Knihovny města Plzně. Mám sice od nepaměti 
její čtenářskou legitimaci, ale knihy si vypůjčuji ve Studijní a vědecké knihovně, do jejíž čítárny 
také často chodím. Čítárnu vedle Polanovy síně navštěvuji jen zřídka, zpravidla v době uzavření 
studijní knihovny. Velmi si ale cením přednášek v Polanově síni, zejména pana profesora 
Viktory (a také jeho článků v rubrice Pax iiscum v Plži) a paní Mgr. Gruberové v letech 2000-2005 
o osobnostech z antické historie (otiskovaných i v Plži); přibližně od poloviny prvního decennia 
tohoto století se však vinou zhoršujícího se tinitu musím omezovat jen na přednášky 
nedoprovázené hudbou. Další zdravotní problémy, vyplývající hlavně z věku (85 let) mi bohužel už 
znemožňují jezdit na literární výlety, kterých jsem se s manželkou do roku 2006 pravidelně a rád 
zúčastňoval. Jak je zřejmé, mám už času namále, proto využívám této příležitosti, abych poděkoval 
za hezké chvíle, které jsem v Polanově síni i na výletech v uplynulých dlouhých letech strávil díky 
činnosti Vaší i přednášejících v čele s panem profesorem Viktorou, jehož přednášky jsem ovšem 
poslouchal i jinde (první v Masných krámech o plzeňské literární minulosti 25. 1. 1980) a jemuž 
náleží (nejen ode mne) dík také za to, co všechno kromě přednáškové činnosti dělá pro Plzeň a vůbec 
českou kulturu. Srdečně zdravím, Pavel Kočandrle, Plzeň 

 
 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ KRAJSKÉ KNIHOVNY KARLOVY VARY 2012. V sobotu 
25. února 2012 byly v sále Krajské knihovny Karlovy Vary slavnostně vyhlášeny výsledky už 
V. ročníku Literární soutěže. Tentokrát se utkalo rekordních 96 povídek. Pětičlenná odborná 
porota z nich nakonec vybrala deset k otištění v almanachu. Patronem ročníku byl spisovatel 
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Martin Ryšavý, dvojnásobný laureát Ceny Magnesia Litera za prózu. Jeho právem bylo určit 
jména a pořadí vítězů. 1. místo připadlo Marii Novotné z Prahy za povídku Skříň, 2. místo Pavle 
Doležalové z Brna za povídku Hledání pokladu a 3. místo Tomáši Murárovi se Sokolova 
za povídku Hematom. Odměnou byla kniha Martina Ryšavého Cesty na Sibiř s podpisem 
a věnováním autora a poukázky na nákup knih dle vlastního výběru. Hlavní cenou pak symbol 
soutěže – porcelánová plastika Vlaštovka z dílny studentek SPŠKaS Karlovy Vary Barbory 
Špálové a Lenky Drechslerové. 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* V úterý 3. dubna 2012 v 15:00 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP zve 
do Polanovy síně (B. Smetany 13) na besedu s ilustrátorkou dětských knih Renatou Fučíkovou.  

 
* Ve středu 4. dubna 2012 v 18:00 hodin jste zváni do Galerie města Plzně (nám. Republiky 40) 
na večer autorského čtení Luboše Vinše s názvem Jak si svět váží básníků. Hudební doprovod 
Matouš Vinš (klávesy a irská flétna). Vstupné dobrovolné. 

 
* Ve čtvrtek 5. dubna 2012 v 10:30 hodin jste zváni do Zach´s Pubu (Plzeň, Palackého nám. 2) 
na sólový recitál Petra Váši, čelného představitele fyzického básnictví. Vstupné 100,- Kč. 

 
* V pátek 6. dubna 2012 v 16:00 hodin jste zváni do Šafránkova pavilonu Lékařské fakulty UK 
v Plzni (Alej Svobody 31) na křest knihy Nedosáhneme na nebe autorek Zdenky Ulčové-Gallové 
a Jaroslavy Gallové s ilustracemi Barbory Bednářové. Knihu pokřtí Alice Nellis za doprovodu 
Bohunky Sommerové-Bartošové a Věry Müllerové. 

 
* Ve středu 11. dubna 2012 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na pořad s názvem Příběhy panských sídel. Prof. Viktor 
Viktora uvádí Alenu Jílkovou, Vladimíra Nového a jejich poslední dokumentární film.  

 
* Ve středu 11. dubna 2012 v 18:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. s. 
zve do klubovny ve Vrchlického sadech na přednášku Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 
– šance pro Klatovy. Přednáší MgA. Kateřina Melenová ze společnosti Plzeň 2015, o.p.s., 
která v rámci významného evropského projektu zve ke spolupráci odbornou i laickou veřejnost 
se zájmem o aktivní pomoc při propagaci města Klatov a okolí. 
* V pátek 13. dubna 2012 v 17:00 hodin jste zváni do Kostela Všech svatých v Plzni na Roudné 
na povelikonoční setkání s prózou a poezií. 

 
* V neděli 15. dubna 2012 v 10:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 
Masné krámy (Pražská 18) na hudebně-literární matiné Ženský hlas v pěti podobách aneb 
Poezii a hudbu o lásce, ženách a životě. Účinkují básnířky Tamara Kopřivová, Jaroslava 
Málková, Vlasta Špinková, Karla Erbová a jazzová zpěvačka Vlaďka Bauerová. 
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* Ve čtvrtek 19. dubna 2012 v 17:00 hodin jste zváni do Smetanovy síně Studijní a vědecké 
knihovny Plzeňského kraje (Plzeň, Smetanovy sady 2) na křest nového románu Václava Grubera 
Zastřelte toho chromého koně. Besedu, autorské čtení a autogramiádu uvádí Jiří Hlobil, hudební 
doprovod Vladimír Babnič. 

 
* V úterý 24. dubna 2012 v 18:00 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 Můj otec George Voskovec. Americký životní příběh českého herce Jiřího 
Voskovce z legendární dvojice komiků V+W na besedě s Libuší Rudinskou, autorkou námětu 
a režisérkou stejnojmenného filmu, doplněné četnými ukázkami ze snímku vytvořeného na půdorysu 
vzpomínek Voskovcovy adoptivní dcery GIGI. Pořad se koná v rámci mezinárodního festivalu 
Americké jaro 2012. - 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, díla regionálních autorů aj. 

 
* Ve středu 25. dubna 2012 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 
na večer s názvem Mladé tužky - nová jména trampského literárního západu. Miroslav Valina 
a Jindřich Kout uvádějí „trapsavce“ Evu Šebkovou, Stanislava Dlouhého, Jana Ereta, Jana 
Fránu a Vojtěcha Koubu. 

 
* Ve čtvrtek 26. dubna 2012 v 18:00 hodin Vás Obvodní knihovna Lochotín KMP zve do L-klubu 
(Kralovická 22) na zábavný pořad známého písničkáře, básníka, textaře spisovatele a překladatele 
Jiřího Dědečka. 

 
* V pátek 27. dubna 2012 v 17:15 hodin jste v rámci Hořovic Václava Hraběte 2012 zváni 
do Klubu Labe (Vísecké náměstí 198, Hořovice, http://klublabe.cz) na vernisáž Vhrstiho výstavy 
Šneci. 
 
     Od KATEŘINY JURÍKOVÉ: Jedním z prvních bodů oficiálního programu letošního ročníku 
Hořovic Václava Hraběte se stane vernisáž výstavy Vhrstiho originálního výtvarného projektu 
ŠNECI, který před dvěma lety zaujal na setkání světových karikaturistů v Písku. V průběhu 
letošního roku se se šneky setkávají také čtenáři Plzeňského literárního života. Ačkoliv literární 
festival v neděli 29. 4. končí, výstavu bude možné navštívit až do 26. května denně kromě 
neděle od 14 do 19 hodin. Více informací o ilustrátorovi, spisovateli a komiksovém tvůrci 
vystupujícím pod uměleckým pseudonymem Vhrsti najdete na www.vhrsti.cz.  

(Strašice, 19. 3. 2012) 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* DESET LET MĚNY EURO 2012. Regionální Eurocentra ČR vyhlašují u příležitosti 10. výročí 
zavedení měny euro do oběhu literární soutěž Deset let měny euro. Soutěž je určena všem 
studentům středních škol v České republice – do soutěže se mohou zapojit jen jako jednotlivci, 
každý autor pouze s jedním příspěvkem. Možná témata: Euro - (Ne)úspěšný projekt; Je euro 
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srdcem Evropské unie?;  Deset let života měny euro; Zavedení měny euro v ČR;  Evropa bez eura;  
Euro a já; Euro v roce 2022; případně jiné téma. Lze zaslat libovolný slohový útvar v českém 
jazyce o max. rozsahu 2 strany textu, psaný na počítači fontem Times New Roman, o velikosti 
písma 12 b., řádkování 1,5 a zarovnání do bloku, ve formátu .doc nebo docx. Stránky musejí být 
očíslovány. V případě, že citujete z cizích zdrojů, uveďte řádné bibliografické údaje a použijte 
funkci poznámka pod čarou. Práce musí být opatřena titulním listem – v horní části uveďte název 
regionálního Eutrocentra, uprostřed stránky název příspěvku, téma a jméno autora, v dolní části 
název školy, studijní ročník a e-mailové spojení. Text je možné členit do kapitol (číslovat arabskými 
číslicemi). Uzávěrka je 24. dubna 2012. Adresa: pekajova@euroskop.cz (Eurocentrum Zlín). 
Nejvýše bodovaná práce z každého kraje postoupí do celostátního kola. Slavnostní vyhlášení 
výsledků se uskuteční v rámci oslav Dne Evropy 9. května 2012 v Praze. Tři nejlepší práce budou 
odměněny věcnými cenami a zveřejněny v elektronickém sborníku na webových stránkách 
Eurocenter. V krajských kolech budou odměnou knihy, stolní hry a drobné propagační předměty 
s evropskou tematikou. Vítěz celostátního kola obdrží kromě věcných cen prohlídku Poslanecké 
sněmovny v Praze. Více informací na http://www.euroskop.cz/775/20308/clanek/deset-let-
meny-euro---soutez-pro-stredoskolaky. 

 
* ZE ŠUPLÍKU FANTASIE 2012. Střední škola KNIH, o. p. s. Brno pod záštitou hejtmana 
Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška vyhlásila literární soutěž s názvem Ze šuplíku 
fantasie. Soutěž je určena všem studentům středních škol na území České republiky. Lze zaslat 
původní, dosud nepublikovanou, co nejoriginálnější autorskou povídku o max. rozsahu 20.000 
znaků bez mezer, na téma: „Vždy mě udivovalo, proč ptáci zůstávají celý život na jednom místě, 
když mohou letět kamkoliv na světě.“ (Harun Yahya) Uzávěrka je 30. dubna 2012. Povídky 
se odevzdávají prostřednictvím webového formuláře. Texty bude hodnotit odborná porota 
ve složení Markéta Hejkalová, Jiří Karásek a Martin Stöhr. Nejlepší autoři obdrží tři tablety ASUS 
a další ceny. Vítězné práce budou prezentovány formou autorského čtení v Brně a dále na 2. Letním 
knižním veletrhu v Ostravě. Účastníci i jejich školy obdrží ilustrovaný sborník příspěvků. Více 
informací na www.suplikfantasie.cz.  

 
* DETEKTIVNÍ LITERÁRNÍ CENA – CENA SAC 2012. Česká Společnost Agathy Christie 
vyhlašuje XIV. ročník detektivní literární ceny – Ceny SAC. Soutěž je otevřená všem autorům 
(automaticky jsou zařazeny povídky nominované na Havrana). Lze zaslat původní, dosud 
nepublikované detektivní povídky o max. rozsahu 10 normostran. Práce by se měly co nejvíce 
blížit duchu díla Agathy Christie, tzn. mít zajímavou a překvapivou zápletku z běžného života 
(neuspějí tedy mafie, přestřelky, drogy, sexuální násilí apod.). Uzávěrka je 12. května 2012. 
Adresa: agatha@agatha.cz. Texty bude hodnotit porota složená z členů SAC. Výsledky budou 
vyhlášeny společně s udělováním Ceny Havrana, Ceny Jiřího Marka a Ceny České společnosti 
Sherlocka Holmese na společenském večeru začátkem června. Více informací na www.agatha.cz 
nebo na tel.: 737 264 437 (předsedkyně společnosti Jana Ohnesorg). - [Společnost Agathy Christie 
vznikla v roce 1997 jako česká pobočka londýnské Agatha Christie Society, v jejímž čele stály takové osobnosti jako 
paní Rosalind Hicks – dcera Agathy Christie, Mathew Prichard – spisovatelčin vnuk, David Suchet – zatím poslední 
představitel Hercula Poirota či H. R. F. Keating – významný autor detektivek. Britská společnost byla na určitý čas 
zrušena, ale její česká pobočka fungovala dál, v tu chvíli jako jediná svého druhu na světě. SAC chce šířit a chránit 
dobré jméno Agathy Christie a její dílo a podporovat komunikaci mezi spisovatelčinými příznivci.] 

 
* ZLATÁ ZEBRA 2012. Sci-fi & Fantasy klub Zebra vyhlašuje XV. ročník literární soutěže 
Zlatá zebra, letos na téma „Vesmír – hlavní vypínač.“ Lze zaslat původní, v oficiálním tisku 
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dosud nepublikované povídky žánru sci-fi o max. rozsahu 50 normostran (toleruje se publikování 
ve fanzinech). V textu musí být alespoň jednou použito slovo „zebra“ v jakémkoli významu. Vaši 
šanci na ocenění může zvýšit ilustrace, nejlépe pérovka (takzvaný povolený lobbing). SFK Zebra 
si vyhrazuje právo na publikaci příspěvků – nesouhlasíte-li s publikací na webu, upozorněte na to 
pořadatele. Uzávěrka je 15. května 2012. Adresa: zlata.zebra@arbez.cz, případně SFK Zebra, 
Pavel Štarha, Stružinec 16, 582 63 Ždírec n. D., www.zz.arbez.cz. Hodnocení bude provedeno 
anonymně. Výsledky včetně předání cen přítomným autorům budou slavnostně vyhlášeny 
v průběhu Festivalu Fantazie ´11 v Chotěboři. Vítěz obdrží pamětní plastiku Zlaté zebry ´12, 
sborník zdarma a několik knih. Autoři umístění na 2. a 3. příčce dostanou věcné ceny a sborník 
zdarma. Každý z dalších účastníků soutěže má nárok na jeden sborník za poloviční cenu. Ve sborníku 
budou otištěny minimálně první tři povídky, následující pak do celkového rozsahu 50 stran. 

  
* SOUTĚŽ O PŮVODNÍ AUTORSKOU DIVADELNÍ HRU 2012. Neprofesionální Divadelní 
studio Dialog v Brně vypisuje soutěž o původní autorskou divadelní hru. Preferovanými žánry 
jsou komedie a pohádky pro děti, soubor se ale nebrání jiným typům. Soutěž je určena autorům, 
kteří píší do šuplíku, i těm, kteří už vydávají své hry a měli by zájem spolupracovat s amatérským 
divadelním souborem. Chcete-li ušít hru souboru přímo „na tělo“, divadlo Vám rádo sdělí 
podrobnosti o svém personálním obsazení. Uzávěrka je 31. května 2012. Adresa: 
dialog@dsdialog.org. Vítězný text bude divadlem nastudován, autor obdrží symbolický honorář 
ve výši 5.000,- Kč. Pořadatelé si vyhrazují právo stanovit více vítězů, anebo cenu vůbec neudělit. 
Více informací o studiu na http://web.dsdialog.org.  

 
* DAIDALOS 2012. Měsíčník XB-1 vyhlašuje literární soutěž s názvem Daidalos. Lze zaslat 
původní, dosud nepublikované povídky žánru sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu, psané 
standardním písmem po jedné straně papíru, o max. rozsahu 50 normostran, ve dvou dokonale 
čitelných exemplářích. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, v zalepené obálce přiložte jméno 
a příjmení autora, název díla, telefon a e-mail. (Pořadatelé prosí: nežádejte publikování povídek 
pod pseudonymy!) Zásilku označte heslem „LS Daidalos“. Uzávěrka je 31. května 2012. Adresa: 
Jaroslav Jiran, Gen. Janouška 893, 198 00 Praha 9, www.casopisxb1.cz. Texty bude hodnotit 
redakce XB-1. Povídky, které se dostanou až do finále, budou publikovány a honorovány podle 
běžných tarifů měsíčníku. Vítěz obdrží literární cenu XB-1 Daidalos 2012, právo výběru ilustrátora 
k povídce s osobním věnováním výtvarníka a věcné ceny. Autoři ocenění na 2. až 5. místě dostanou 
diplomy a věcné ceny. Výsledky budou zveřejněny na Fénixconu začátkem prosince 2012 v Brně, 
spolu s vítěznou povídkou a rozhovorem s autorem v XB-1 1/2013 a následně také na webu 
časopisu. 

 
* MOBELOVA CENA 2012. Básník Alois Marhoul vypisuje IV. ročník soutěže Mobelova cena. 
- Poezie nesmí zahynouti! Máme jenom takové básníky, jaké si zasloužíme. Jak se do lesa píše, 
tak se od Mobela ozývá? - Soutěž je určena všem českým autorům, kterým v roce 2011 vyšla 
básnická sbírka. Nominovat je mohou jejich manželky, manželé, milenky, milenci, přátelé, 
fanoušci, nakladatelé, nebo se mohou přihlásit sami. Podmínkou je (s vědomím autora) zaslat 
jeden výtisk vydané sbírky na adresu: Alois Marhoul, 252 04 Čisovice 123. Uveďte kontaktní 
adresu, telefon a e-mail autora. Uzávěrka je 30. června 2012. O místě a termínu udělování budou 
účastníci včas informováni. (Mobelovu cenu za rok 2008 získal Lubomír Brožek za sbírku Paměť 
ohně, za rok 2009 Jiří Žáček za sbírku Třetí poločas, za rok 2010 hlavní cena udělena nebyla). 
Více informací na http://marhoul.eu/index.php?page=mobelova_cena. 
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* ČTENÍ JAKO VÁŠEŇ 2012. Časopis čtenář – měsíčník pro knihovny, vydávaný Středočeskou 
vědeckou knihovnou v Kladně, vyhlašuje fotografickou soutěž s názvem Čtení jako vášeň. Soutěž 
je určena všem občanům ČR starším 17 let. Lze zaslat max. 3 původní autorské fotografie na dané 
téma, o výškovém formátu min. 2.000 x 2.800 obrazových bodů (pixelů), tj. cca 18 x 24 cm 
při rozlišení 300 dpi. Datový formát .jpg (v nejvyšší kvalitě) nebo .tif (rozlišení 300 dpi), barevný 
model RGB. Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon či e-mail. 
Přihlášením do soutěže účastník zároveň potvrzuje vlastnictví autorského práva k zaslaným 
fotografiím a dává souhlas se zveřejněním svého jména pod přihlášenou fotografií. Ze soutěže 
mohou být vyřazeny fotografie, které mají neetický či jinak společensky nevhodný motiv, jsou 
v rozporu s právním řádem ČR nebo mají nižší než požadovanou úroveň kvality. Uzávěrka je 
31. července 2012. Práce v elektronické podobě lze zaslat na adresu: ctenar@svkkl.cz přímo, 
nebo prostřednictvím služby www.uschovna.cz. Snímky bude hodnotit odborná porota, která vybere 
11 vítězných fotografií na obálky časopisu Čtenář v roce 2013. Výsledky budou vyhlášeny v říjnu 
2012. Vítězové obdrží diplom a předplatné časopisu Čtenář na rok 2013.  

 
* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 

* MAREK VELEBNÝ: Nové knihy: 
     Dnes jsem na jeden zátah přečetl knihu Václava Grubera „Zastřelte toho chromého koně“, 
stejně jsem skoro na jednou bez oddechu v půlce ledna přečetl „Dlouhou noc lásky“ Lubomíra 
Mikiska. Perfektně napsané, čtivé, ze života. Díky. Marek Velebný (Plzeň, 20. 3. 2012) 
 

- 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 u firmy HLS.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 4. 2012. 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  
 

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


