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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXI, 2012, letos Listy č. 5 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 178) z 27. 4. 2012. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 5/2012 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Pegas má křídla, aby mohl autorům zamávat. 
 

 (Jiří Faltus) 
 

* 
BYLO NEBYLO 

 
     Nové jaro nemusí znamenat jen nový začátek… Ve středu 4. dubna jsme na poslední cestě 
vyprovodili opravdového člověka a opravdového přítele Plže, pana Františka Juřičku. 
(http://velebny.rajce.net/pohrebfrantiskajuricky.4.4.2012).  
     Pak o dva týdny později, ve čtvrtek 19. dubna 2012, jsme naopak vypravili do života nový 
román Václava Grubera Zastřelte toho chromého koně (Brno: Moba, 2011). Na první cestě ho 
do Smetanovy síně Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje přišla podpořit řada kolegů ze 
Střediska západočeských spisovatelů. A nebyla to žádná legrace, protože je to kniha o těžké 
nemoci a o smrti. Kniha jako stavba - každá cihla je přesně na svém místě a pevně sedí. Přímý 
a jasný příběh, který vystačí s několika málo postavami a zároveň dokáže udržet napětí. Jako by 
čtenáři bylo předem jasné, o čem bude a jak asi skončí. A ono to tak je. A ono to zas tak úplně 
není. Jak kdesi napsal Robert Fulghum: „O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.“  
 

* 
SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2012. V sobotu 14. dubna 2012 byly v Knihovně Václava Čtvrtka 
v Jičíně slavnostně vyhlášeny výsledky XI. ročníku literární soutěže Řehečská slepice. Hlavní 
cenu (titul Řehečský kohout) si sice odvezl Jan Lipšanský z Prahy, ale „náš“ Marek Velebný 
z Plzně získal v kategorii prózy za povídku Jak jsem se stal strážcem kasy alespoň jedno 
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z čestných uznání. Vyhlášení výsledků se bohužel osobně nezúčastnil - nechal si diplom poslat 
poštou. Úplné výsledky soutěže a rovněž sborník letošních prací jsou k dispozici a ke stažení 
na http://slepice.rehec.cz/12_tema.html.  
 

     Marek Velebný: JAK JSEM SE STAL STRÁŽCEM KASY 
 
     Ne, nestal jsem se ministrem financí nebo někým podobným. Nevím, jestli bych měl správné 
předpoklady, zčásti ano. Tady stačí, že si rád hrajete na vojáčky, a ani to ne, a stanete se 
ministrem války, čím menší kvalifikace, tím dál to dotáhnete. Hlavně, že víte, komu zpívat Hosana 
u správného otvoru. Já si jako malej u TT vláčků s hracími markami od soudruhů z NDR vedl 
sešit, který byl „jako“ rozpočet městečka s TT vláčky. Hospodaření skončilo deficitem… Ale já 
chtěl psát úplně o něčem jiném. Před pár lety jsem byl s přáteli z čajovny na výletě, já bych řekl 
na expedici Tuniská svatba. Byl to můj první let. Nebyla to ale jen svatba, navštívili jsme i turistické 
cíle na Sahaře. Dobré na tom bylo, že naše expedice se mohla opírat o znalce místních poměrů, 
o Tunisana, za kterého se tam kamarádka přijela vdát. Na letišti jsme si proměnili část peněz 
za místní měnu. Pak nás dovezla smluvená doprava do hotelu Rijad club v přímořském letovisku. 
Tak aspoň vím, co v zájezdovém katalogu znamená „transfer do hotelu“. Po příjezdu jsme se 
přivítali s holkami, které už byly v hotelu týden předtím, vybalili si a chystali se na návštěvu domu 
rodiny ženicha s přípravou svatby. Vzali jsme si taxíky a jeli. Taxík nás vysadil na hlavní silnici, 
kde jsme měli počkat na další členy expedice. Byla to moje první cesta do Afriky a za islámem, pokud 
nepočítám mešity v Černé Hoře nebo Bosně a Hercegovině v bývalé Jugoslávii před třiceti lety. 
Tunisko je snad bezpečná země. Měl jsem svou ledvinku s doklady a penězi kolem pasu. Díval jsem 
se při zastavení na taxametr a nabídl jsem otci nevěsty, jestli nechce nějakými drobnými přispět 
na taxík. Když nechtěl, vrátil jsem peněženku do ledvinky. Vystoupil jsem, rozhlédl se po ulici 
a žlutý taxík odjel. Ze zvyku jsem se podíval do ledvinky na břiše. Ejhle, uááááhh, polil mne 
studený pot. Krve by se ve mně nedořezal. Peněženka v ledvince nebyla. Ježíši, jsem ve skoro 
neznámé zemi a kultuře, krátce po příletu. Co teď, jak jít na policii? Jak se tam domlouvat? Pojede 
se mnou budoucí tuniský manžel kamarádky mi tlumočit? Jak mám asi poznat, v kterém taxíku 
jsem peněženku nechal? Všechny taxíky jsou žluté. To není možné, to je zlý sen. Probudím se 
a všechno bude o.k. Nééééé. Svět se mi hroutí pod nohama. Áááááá, ty troubo, co vytahuješ 
zbytečně peněženku kvůli pár drobákům!? Teď je fuč, říkám si. Stojím jako opařený, jako 
sloup, a zmateně se dívám po sluncem zalité ulici. Ač ateista, začínám počítat všechny svaté 
a modlit se. Modlit se, abych poznal ten taxík a řidiče, pokud by tudy náhodou zase projel. 
Ale všechny jsou žluté a vypadají stejně, jak to mám poznat. To není možné. Vyplašeně sleduji 
okolo jedoucí taxíky a snažím se gestikulovat a odhadnout, jestli to není on. Tatínek nevěsty radí 
chvíli vyčkat, stejně teď nic nevyřešíme. Asi deset minut nebo víc koukám po žlutých vozech. 
Najednou jeden přibrzďuje a zastavuje. Řidič se mi snaží vysvětlit, že mi peněženka vypadla, nový 
zákazník mu to ohlásil a přivezli mi ji zpět. Přes mohutný knedlík v krku se snažím neustále 
opakovat šukran, šukran džadídan, šukran džadídan a dávám z vděčnosti řidiči bankovku 5 nebo 
10 tuniských dinárů jako nálezné. Teď jsem se podruhé narodil, Ježíši, je to vůbec možné. Já snad 
přestoupím na islám a budu se modlit a děkovat tomuto řidiči do skonání světa. Jsem zachráněn. 
Ostatní taky neměli moc peněz navíc, měli to přesně vypočteno na výlety. Ani nevím, zda jsem 
v peněžence měl jen hotovost, místní dináry, eura, nebo taky doklady a platební karty. Zpětně si 
říkám: u nás by se tohle nemohlo stát. Taxík by zmizel a peněženka by byla v tahu. Tady mi ji 
taxikář přiveze - fantazie! Po čase jsem na podobnou historku narazil v knize reportéra Břetislava 
Turečka z Jordánska. Taxikář v ní přinesl ztracenou peněženku nebo doklady do hotelu. A pak, 
že muslimové jsou samí teroristé. Pro mě ne. A ani to není tím, že jsem studoval kulturní 
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antropologii Předního východu. Když jsem se otřásl po této události, dával jsem si už velký, velký 
pozor a kontroloval si ledvinku s penězi často. Tato zkušenost se v rámci naší party - členů 
expedice Tuniská svatba - promítla do našeho života a na společné cestě tak, že jsem vyfasoval 
funkci „strážce společné pokladny“. Jelikož jsem si teď dával pozor na peníze jako ostříž, vybíral 
jsem postupně od všech členů expedice příslušné obnosy, tj. kolem 30 dinárů, což je na místní 
poměry vysoká suma. Jako zvolený držitel společné hotovosti jsem pak platil a vyúčtovával sumy, 
které jsme společně platili za vstupné, cestovné v meziměstských dodávkách, tzv. louagech 
(„luážích“), nebo jiných společných druzích dopravy. Díky bohu, velkému Alláhovi a jeho proroku 
Mohamedovi a mé nyní již ostříží obezřetnosti vše nakonec dopadlo dobře, žádný exces s penězi 
jsem již do konce výpravy neudělal. Ani jsem žádný dinár neutratil za sociální pracovnici v pouštním 
hotýlku v oáze Metlaui, z jejíhož pokoje se nedala necítit přehnaná vůně nejrůznějších parfémů. 
Takové byly moje zatím první africké Velikonoce s výhledem do pouště. Tak ještě jednou šukran 
a těším se na Tunisko znovu. 
 

- 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.  
 

 
 
* PRIX NON PEREANT 2012. Prestižní novinářskou cenu XV. ročníku Prix Non Pereant 
(Média na pomoc památkám), kterou udělují občanské sdružení Pro Bohemia a Syndikát 
novinářů České republiky (http://syndikat-novinaru.cz), obdržel David Růžička (*1969), 
spisovatel, publicista, překladatel a pracovník Národního památkového ústavu – Územního 
odborného pracoviště v Plzni. První místo v kategorii publicistiky mu bylo uděleno za sérii článků 
o plzeňských interiérech významného architekta Adolfa Loose, které byly uveřejněny ve čtvrtletníku 
Vítaný host. Ocenění převzal 19. dubna 2012 při slavnostním ceremoniálu v Muzeu hudby v Praze. 
Už v letech 2008 a 2009 se Davidovi podařilo vysoutěžit druhá místa za tisk a publicistiku. 
Přihlášená díla se hodnotí v kategoriích tisk, televize, rozhlas a publicistika. V dalších kategoriích 
si ceny odnesli také např. mediálně známé osobnosti jako Iveta Toušlová či Václav Žmolík. 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* Ve středu 9. května 2012 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na Večer Konzervatoře. Své studenty uvádí Blanka 
Hejtmánková. 
 
* Ve čtvrtek 10. května 2012 v 16:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP zve 
do čítárny dětského oddělení (B. Smetany 13, 1. patro) na další Knihofon – veřejné čtení s dětmi 
a pro děti do mikrofonu. 
 
* Ve čtvrtek 10. května 2012 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 
na večer s názvem Zapomenutá spisovatelka Gertrud Fusseneggerová. K 100. výročí autorčina 
narození, s četbou z jejího románu Dům temných džbánů. Uvádějí Katedra německého jazyka FPE 
ZČU ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem. 



 4

* Ve čtvrtek 10. května 2012 ve 20:00 hodin Vás soubor Sofranza zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sady 9) na reprízu představení podle Daniely Fišerové Hodina mezi psem a vlkem 
v režii Františka Zatloukala. V titulní roli Villona Miroslav Herejk. Rebel a básník, který ačkoliv 
u pramene stál, žízní hynul, a ačkoliv byl srdečně přijat, byl každým odmítán. Příběh se odehrává 
při soudním přelíčení, v hospodě i na ulicích Paříže. Hrají: K. Sladomelová, M. Peleška, F. Zatloukal, 
R. Šmíd, B. Englerová, B. Formanová, J. Paur, E. Jarošíková, T. Zatloukalová a M. Velebný.  
 
* V úterý 15. května 2012 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy 
síně (B. Smetany 13) na pořad s názvem Jubilant Josef Hrubý. Benefiční večer k básníkovu 
životnímu jubileu uvádí Helena Šlesingerová. Přednes veršů Alfréd Strejček, hudební doprovod 
Milan Benedikt Karpíšek.  
 
* Ve středu 16. května 2012 v 17:30 hodin jste zváni do foyer Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 
na vernisáž výstavy Zahrada fantazie Jiřího Trnky. Uvádí Stanislav Bukovský. 
 
* Ve středu 16. května 2012 v 18:00 hodin Vás KPKK zve do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 
na další díl z cyklu Hrady a zámky – Spojení a rozcházení (Kozel a Nebílovy). Připravil a uvádí 
Karel Drhovský. 
 
* Ve čtvrtek 17. května 2012 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy 
sady 9) na představení Dvě dívky a mrtvola. Detektivní hororová parodie na lásku i na absurdní, 
téměř aktuální hrátky ve vyšších patrech politiky. Napsal: Jiří Č. Ulrich. Hraje Amceth. 
 
* V pátek 18. května 2012 v 10:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP zve 
do dětského oddělení (B. Smetany 13) na další Čtení pro nejmenší. 
 
* V pátek 18. května 2012 ve 20:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na představení Smrt talentovaného vepře. Líbezné prasátko v podání Ireny Velichové v sobě 
objeví pěvecký talent. Groteska přechází v hořké poučení o nezměnitelnosti osudu. Napsal Roman 
Sikora. Hraje Amceth. 
 
* Ve středu 23. května 2012 v 18:00 hodin jste zváni do Galerie města Plzně (nám. Republiky 40) 
na pořad s názvem Rok Joriky. S úryvky z chystané knihy (povídkami i verši) vystoupí Ivo Fencl,  
Václav Malina, Kateřina Vinická a  Karolína Frühbauerová (ta především s kytarou). Ilustrace 
ke knize Lukáš Kudrna.  
 
* Ve čtvrtek 24. května 2012 v 19:00 hodin Vás soubor Sofranza zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sady 9) na reprízu představení podle Miroslava Horníčka Malá noční inventura 
v režii Františka Zatloukala. Laskavá komedie o tom, jak se muži v divadelním zákulisí baví 
o ženách. Mužské rozhovory jsou doplněny o partnerské dialogy v jakoby jiné časové rovině. 
Hrají: M. Herejk, M. Velebný, F. Zatloukal, E. Jarošíková, J. Antošová a B. Formanová. 
 
* Ve středu 30. května 2012 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na premiéru hry Čekání na profesora zoologie. Dada komedie o třech rozjívených studentkách, 
jejich docentovi, profesorovi a vrátné, aneb co podivného dokáže s psychikou udělat dlouhé 
čekání. Napsal Jiří Č. Ulrich. Hraje Amceth. 
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* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* ČEŠTINA JE I MŮJ JAZYK 2012. Zastoupení Evropské komise v České republice a META, o. s. 
– Sdružení pro příležitosti mladých migrantů vyhlašují II. ročník publicistické a literární soutěže 
Čeština je i můj jazyk. Soutěž je zaměřena na vzájemné poznání a pochopení žáků, pro něž je 
mateřským jazykem čeština, a jejich spolužáků cizinců, pro které je čeština jazykem novým. Cílem 
je zamyslet se nad tím, co musí překonávat a zvládat nerodilý mluvčí, když se poprvé objeví 
v české škole a začíná se učit česky, a rovněž popřemýšlet nad samotnou rolí češtiny jako jazyka, 
kterým spolu různí lidé komunikují. Soutěž je určena žákům základních a středních škol a bude 
hodnocena ve třech kategoriích: 1. Můj první školní den ve škole v „Bohémii“. Pro jednotlivce z řad 
žáků 1. a 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií do 15 let věku, v žánru 
povídka/pohádka, o max. rozsahu 2 normostrany. Zadání: Představte si, že se s rodiči 
přestěhujete do země, která se jmenuje Bohémie. Bohémie je smyšlená země, která by klidně 
mohla existovat na naší planetě. A vy v této zemi musíte začít chodit do školy, i když ještě vůbec 
neumíte bohémsky. Zkuste si představit, jaký by pro vás mohl být první školní den v bohémské škole, 
a napište o tom krátký příběh. - 2. Promiňte, nerozumím. Pro jednotlivce z řad žáků SŠ ve věku 
15 – 19 let, v žánru esej/povídka, o max. rozsahu 3 normostrany. Zadání: Napište krátký esej nebo 
povídku o tom, jak se mohou cítit cizinci v české škole, když ještě nemluví dostatečně česky. - 
3. Náš spolužák „Omar”/naše spolužačka „Aiša”.  Pro 3 – 5členné skupiny žáků ZŠ a SŠ, 
v nichž je min. jeden cizinec-spolužák, s kterým povede skupina rozhovor, v žánru 
rozhovor, o max. rozsahu 3 normostrany. Zadání: Udělejte rozhovor se spolužákem-cizincem 
(spolužačkou-cizinkou), který nastoupil do vaší třídy nebo školy a předtím chodil do školy v jiné 
zemi. Rozhovor doplňte jeho fotografií nebo kresleným portrétem. Smyslem rozhovoru je přiblížit, 
jaké pro vašeho spolužáka bylo přijít do české školy, když neznal češtinu ani český způsob 
vyučování. Práce musí být původní a psané v českém jazyce. Uzávěrka je 15. května 2012. 
Adresa: META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, Ječná 17, 120 00 Praha 2, 
tel./fax: 222 521 446, 775 339 003, e-mail: info@meta-os.cz. Odborná porota ve složení: Tereza 
Horváthová (nakladatelka a překladatelka), Feng-yün Song (hudebnice a básnířka) a Petr 
Borkovec (básník, překladatel a publicista) bude hodnotit provedení vzhledem k věku, 
originalitu a literární hodnotu, nebude přihlížet ke správnosti pravopisu. Autor na první straně 
textu uvede název soutěžní kategorie, jméno, věk, kontaktní adresu, telefon, e-mail, adresu 
školy a jméno učitele českého jazyka. Soutěžící skupina taktéž – stačí však adresa na jednoho 
ze soutěžících. První tři příspěvky v každé kategorii budou odměněny věcnými cenami 
(notebook, iPod Shuffle, poukázka na nákup elektroniky a literatury). Výsledky budou 
slavnostně vyhlášeny na setkání 27. června 2012 v budově Evropského domu v Praze, sídle 
Zastoupení Evropské komise v České republice. Pořadatelé si vyhrazují právo zveřejnit 
příspěvky na internetových stránkách apod. Více informací na http://www.meta-
os.cz/UserFiles/doc/Cestina%20je%20i%20muj%20jazyk_Vyhlaseni,%20podminky%20a%20krit
eria%20hodnoceni_2012.pdf, Veronika Lišková (liskova@meta-os.cz), Ivan Feranec 
(ivan.feranec@ec.europa.eu). 
 
* ŽOLDNÉŘI FANTAZIE 2012. Byl vyhlášen IV. ročník literární soutěže Žoldnéři fantazie. 
Soutěž je určena všem autorům bez omezení. Lze zaslat původní, dosud nepublikované a do jiných 
soutěží nepřihlášené povídky v českém jazyce, které obsahují fantastické prvky (ne sci-fi), 
psané jednostranně na formátu A4, o velikosti fontu 12, řádkování 1,5 a všemi okraji min. 1,5 cm, 
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o max. rozsahu 46.000 znaků vč. mezer, ve 3 exemplářích. Stránky očíslujte a sešijte či svažte. 
Počet prací od jednoho autora není omezen. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, k zásilce 
přiložte v zalepené obálce papír s pravým jménem, datem narození, adresou, telefonem a e-mailem 
a s názvy zaslaných prací (organizátoři budou respektovat přání autora být publikován pod 
pseudonymem, ale v obálce musí být skutečné jméno a adresa!). Zásilku označte heslem 
„Žoldnéři“. Podmínkou je zároveň zaslat povídku v elektronické podobě z emailové adresy, která 
v zájmu zachování anonymity neobsahuje jméno a příjmení autora (můžete si pro tento účel 
vytvořit třeba e-mail na jméno postavy). Uzávěrka je 31. května 2012. Adresa: Michael Bronec, 
Horáčkova 1208, Praha 4, 140 00, e-mail: zoldneri-fantazie@seznam.cz. Pořadatelé si vyhrazují 
právo (ne povinnost) na jedno otištění povídky. O místě a datu slavnostního vyhlášení výsledků budou 
ocenění autoři včas informováni. Více informací na http://www.straky.cz/clanek.aspx?ArtID=70. 
 
* NĚMÉ TVÁŘE 2012. Městská knihovna Čelákovice vyhlašuje VIII. ročník literární soutěže 
na téma Němé tváře. Soutěž je určena všem autorům a bude hodnocena ve třech věkových 
kategoriích: děti do 15 let, mládež 15 – 18 let a dospělí. Lze zaslat původní, dosud nepublikované 
texty poezie, prózy (povídku, pohádku, divadelní hru aj.) či publicistiky (reportáž, esej, fejeton aj.) 
o max. rozsahu 10 stran A4, psané na stroji, v elektronické podobě, nebo na CD. Na samostatný 
list papíru uveďte jméno a příjmení autora, rok narození a kontakt (telefon, e-mail). Do předmětu 
e-mailu napište: „Literární soutěž 2012“. Účastí v soutěži dává autor zároveň souhlas s případným 
uveřejněním práce. Uzávěrka je 31. května 2012. Adresa: Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 
1092, 250 88 Čelákovice, e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz. Práce bude hodnotit odborná 
porota. Slavnostní vyhodnocení se uskuteční v rámci Týdne knihoven 4. října 2012. Vítězné práce 
budou vystaveny v prostorách knihovny a případně otištěny ve sborníku. Více informací na tel.: 
326 991 515 nebo na http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna/literarni_souteze/soutez2012_vyhlaseni.doc.  
 
* LITERÁRNÍ ČÁSLAV 2012. Literární klub Dr. Nadi Benešové v Čáslavi vyhlašuje soutěž 
Literární Čáslav 2012. Soutěž je určena neprofesionálním autorům od 15 let. Lze zaslat původní, 
dosud nepublikované práce (a to ani na internetu), poezii a prózu o max. rozsahu 5 stran A4, 
psané na počítači v jednotném formátu  Times New Roman o velikosti běžného písma 12, jako 
přílohu ve formátu .doc. Soutěž je anonymní, autor uvede název soutěžní práce, 
jméno, příjmení a adresu přímo do e-mailu (ne v příloze). Přihlášením do soutěže autor dává 
automaticky souhlas se zveřejněním svého textu ve sborníku LKNB. Uzávěrka je 30. června 2012. 
Adresa: soutez.lknb@seznam.cz, http://www.cmuz.cz/LKNB/interest.htm, tel.: 327 300 264. Práce bude 
hodnotit odborná porota. V každé kategorii bude udělena cena poroty, případně čestná uznání. 
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v říjnu 2012, o přesném termínu budou všichni soutěžící 
vyrozuměni. Vítězné práce budou vydány ve sborníku, který obdrží všichni soutěžící autoři během 
slavnostního vyhlášení vítězů.  
 
* LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2012. Městská knihovna Klatovy pod záštitou starosty města Klatov, 
Obce spisovatelů – Střediska západočeských spisovatelů v Plzni, Českého rozhlasu Plzeň 
a Klatovského deníku, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR vyhlašuje XXII. ročník soutěže 
Literární Šumava. Soutěže se může zúčastnit každý autor starší 15 let, který není profesionálním 
spisovatelem nebo novinářem. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oboru poezie (3 – 5 
básní) a prózy (max. 5 stran textu), psané na stroji nebo počítači na formátu A4, ve čtyřech 
vyhotoveních. Práce lze zaslat rovněž pouze e-mailem ve formátu RTF, OpenDocument 
(OpenOffice ODT) nebo  DOC (MS Word). V dokumentu nesmí být vloženy žádné obrázky a musí 
být použity základní znakové sady. Příspěvky mohou být na volné téma, hlavní cena bude udělena 
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za příspěvek vztahující se k Šumavě a Pošumaví. Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, 
kontaktní adresu vč. telefonu a e-mailu, školu či povolání, připíše souhlas se zařazením osobních 
údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním textu. Uzávěrka je 31. července 2012. 
Adresa: Městská knihovna Klatovy, Balbínova 59, 339 01 Klatovy, e-mail: soutez@knih-kt.cz, 
http://www.knih-kt.cz. Práce bude hodnotit odborná porota, a to ve dvou věkových kategoriích: 
autoři do 25 let a nad 25 let. Porota si vyhrazuje právo případně všechny ceny neudělit. Všichni 
účastníci budou v říjnu 2012 pozváni na závěrečný seminář, na kterém budou vyhodnoceny 
a odměněny nejlepší příspěvky. Leták s propozicemi soutěže ve formátu pdf (48 kB) lze stáhnout 
na adrese http://www.knih-kt.cz/akce/LS2012.php. 
 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ NAKLADATELSTVÍ ALBATROS 2012. Nakladatelství Albatros 
vyhlašuje IV. ročník Literární soutěže, tentokrát na téma Dobrodružství dětí ve 21. století. 
Soutěž je určena autorům od 18 let věku. Lze zaslat původní, dosud nepublikovanou českou prózu 
- rukopis knihy - o min. rozsahu 5 a max. rozsahu 80 normostran (tj. 30 řádků na stránce, 60 úhozů 
na řádku), ve 2 tištěných vyhotoveních. Soutěž je anonymní, texty nepodepisujte, v samostatně 
zalepené obálce přiložte vyplněnou přihlášku (jméno a příjmení autora, kontaktní adresu, název 
práce a souhlas s podmínkami soutěže) – formulář přihlášky je ke stažení na webu. Uzávěrka je 
30. listopadu 2012. Adresa: Albatros Media, a. s., Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4. Texty bude 
hodnotit odborná porota. Vítěz bude oznámen na Nakladatelských cenách Albatrosu na jaře 
příštího roku, obdrží finanční odměnu ve výši 25.000,- Kč a do jara 2014 se rovněž dočká vydání 
svého díla. Více informací je na http://www.albatrosmedia.cz/albatros-vyhlasuje-dalsi-rocnik-
literarni-souteze.html. 

 

* 
KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 

 
* NAKLADATELSTVÍ PAPERBACKWRITER HLEDÁ RUKOPISY. Nové nakladatelství 
Paperbackwriter (http://paperbackwriter.cz) hledá zajímavé rukopisy. Vydává pouze 
brožované publikace, zejména beletrii, v kvalitním technickém a výtvarném provedení. Cena 
jedné knihy se pohybuje v rozmezí 99,- až 149,- Kč. Nakladatelství nemá dlouhodobé ediční 
plány, působí zde obchodní ředitel a umělecký ředitel, kteří spolupracují s externími lektory. 
Vyhodnotí-li lektoři rukopis jako kvalitní a zajímavý, může po schválení vyjít během měsíce. 
Nakladatelství se nebrání nabídkám přímo od autorů a v budoucnu počítá také 
s překladovými tituly. Autorské honoráře jsou prý věcí dohody. Cílem je rychlé uvedení knihy 
na trh v kombinaci klasické i vlastní distribuce. Kontakty: Matěj Mach (obchodní ředitel), tel.: 
734 747 136, e-mail: mach@paperbackwriter.cz, Jakub Kameníček (artdirector), tel.: 773 517 589, 
e-mail: kamenicek@paperbackwriter.cz. 
 

* 
LITERÁRNÍ VÝLET 

 
* ZA BARUNKOU PANKLOVOU. Kruh přátel knižní kultury při Knihovně města Plzně pořádá 
pro své členy a další zájemce z řad veřejnosti opět svůj tradiční letní literární výlet. Tentokrát to 
bude ve čtvrtek 12. července 2012 s názvem Za Barunkou Panklovou. Trasa: Plzeň – Náchod 
(zastávka před Restaurací Port Artur – J. Škvorecký) – Česká Skalice (Škola Barunky Panklové, 
Muzeum Boženy Němcové) – Ratibořice (zámek – 2 okruhy) – procházka okolím zámku a Babiččiným 



 8

údolím – Plzeň. Odbornými průvodci opět budou prof. PhDr. Viktor Viktora., CSc. z Pedagogické 
fakulty ZČU v Plzni a Ing. Karel Drhovský. Odjezd v 7:00 z parkoviště u Pekla (sraz v 6:45), 
návrat tamtéž v cca 21:00 hodin. Cena vč. vstupného: plná 715,- Kč, se slevou 675,- (rozdíl v ceně 
vstupného pro děti, studenty, důchodce). Písemné přihlášky s úhradou v plné výši se přijímají až 
do obsazení autobusu v kanceláři Polanovy síně KMP (Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 
305 94 Plzeň). Storno možné bez poplatku do dvou dnů před odjezdem. Informace: Mgr. Jana 
Horáková, tel.: 378 038 206, e-mail: horakovaj@plzen.eu. Přihláška platí pro jednu osobu (v případě 
potřeby kopírujte). Tiskopis přihlášky můžete získat také v Ason-klubu, na přání Vám ho případně 
zašleme také e-mailem. (Plzeň, 26. 4. 2012) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 27. 5. 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  
 

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


