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

MILÍ PŘÁTELÉ...

Pasoucí se kůň se skloněnou hlavou
vypadá jako krátkozraký čtenář krajiny.
(Ramón Gómez de la Serna)

*
BYLO NEBYLO
…V plzeňské zimní krajině bílo… Sem tam jsme narazili na stopy tajemné Joriky Iva Fencla
(http://www.czechlit.cz/nove-knihy/rok-joriky), na hluboké stopy Němců Jakuby Katalpy
(http://www.vaseliteratura.cz/recenze/pro-dospele/2762-nemci.html). Toto dílo se navíc objevilo
v seznamu laureátů na Cenu Česká kniha (http://www.ceskakniha.com/CZ/Laureat2012_CZ.php)
a v tuto chvíli má jednu stošestinu naděje… 11. ledna v Masných krámech zaznělo Laudatio pro Plzeň
a naše město se vzneslo na křídlech staletí (http://velebny.rajce.idnes.cz/LaudatioproPlzen.11.1.2013).
Tak tedy…

*
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY
* V úterý 5. února 2013 v 18:00 hodin jste zváni do restaurace-galerie Artamo (Plzeň,
Čelakovského 5) na literární a diskusní večer se spisovatelkou Lenkou Procházkovou.
* Ve středu 6. února 2013 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně
(B. Smetany 13) na Ceny Plže 2012 – slavnostní vyhlášení výročních cen literárního měsíčníku
Plž. Uvádí šéfredaktor Vladimír Novotný. Vstup volný.
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* Ve středu 6. února 2013 v 19:00 hodin Vás soubor Amceth zve do Divadla Dialog (Plzeň,
Smetanovy sady 9) na premiéru hry Lenka a Malenka. Monodrama s pohádkovými rysy o osamělém
muži, který se rozvzpomíná na své dvě podivné přítelkyně a objevuje v třinácté komnatě podvědomí
cosi nečekaného. Autor a režie: Jiří Č. Ulrich. Hraje: Jiří Č. Ulrich, tančí Barbora Korunková.
* V pátek 8. února 2013 v 10:30 hodin Vás Knihovna města Plzně (B. Smetany 13) zve do Ústřední
knihovny pro děti a mládež na další pokračování cyklu Čtení pro nejmenší. Vstup volný.
* V pátek 8. února 2013 v 19:00 hodin Vás divadelní soubor Sofranza zve do Divadla Dialog
(Plzeň, Smetanovy sady 9) na reprízu představení C. k. státní ženich od Ludvíka Aškenazyho
v režii Františka Zatloukala. - (Chyba v hlášení není chyba. Proč? Protože v hlášení nemůže být chyba!
A když je, musí se na ni navázat. Skutečnost si časem, co? Zvykne, přizpůsobí se.“ - To je jedna
z replik nového představení souboru.) - Satirická komedie o ženichovi, který nebyl, a milenci, který
byl. Co se stane na panovnickém dvoře fiktivního císařství, kde vládne císař Maxmilián Klaus
neomylný, po chybě vojenského písaře a jaký to bude mít vliv na osud dvorních dam? Komedie
o Cipakovi je téma o setrvačnosti omylů, přizpůsobování reality přáním mocných a nahodilým
okolnostem. Příběh o tom, co není, a přece je, co je, a přece není… Hrají: T. Zatloukalová, J. Antošová,
B. Englerová, B. Formanová, J. Roztočilová, M. Herejk, M. Peleška, R. Šmíd, J. Paur, F. Zatloukal,
R. Gerhát a M. Velebný.
* V neděli 10. února 2013 v 19:00 hodin jste zváni na reprízu představení: Keneth Fearing - Noc
na Manhattanu. Poetické melodrama s použitím stínového divadla podle úryvků textů amerického
beatnického básníka Kenetha Fearinga. Čtyři osamělí lidé v zapadlém baru hledají světýlko
naděje i cestu k sobě. Jejich psychologicky pojaté osudy jsou načrtnuty v kritickém ironickém
kontrastu s absurdním prostředím anonymního velkoměsta, v kterém jsou nuceni žít. Uvádí
Amceth v režii Jiřího Č. Ulricha. Hudební doprovod: Božena Englerová. Hrají: Terezie Auterská,
Lucie Chlustinová, Simona Horová, Zdeněk Čermák. V roli policisty: Jan Kupka. V roli
bezdomovce: Jiří Č. Ulrich.
* Ve středu 13. února 2013 v 18:00 hodin jste zváni do restaurace-galerie Artamo (Plzeň,
Čelakovského 5) na představení nové sbírky plzeňského básníka Martina Šimka Modrý paraván.
Knížku s ilustracemi autora vydalo Středisko západočeských spisovatelů za přispění Magistrátu
města Plzně v nakladatelství NAVA v roce 2012.
* Ve čtvrtek 14. února 2013 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně (B. Smetany 13) zve do Ústřední
knihovny pro děti a mládež na další Knihofon – čtení s dětmi a pro děti do mikrofonu. Vstup volný.
* V pátek 15. února 2013 v 18:00 hodin jste zváni do restaurace-galerie Artamo (Plzeň,
Čelakovského 5) na autorský večer čtení a hudby k výstavám Václava Maliny a Lukáše Haška.
Autorské čtení: Václav Malina a Luboš Vinš, film: Lukáš Hašek, hudba: Jan Heinl.
* V pondělí 18. února 2013 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 Cestou po Japonsku… jsem doprovázel i pana prezidenta Václava Havla a v lednu
2013 také operní soubor Národního divadla v Praze na koncertním turné v japonských městech
Ósaka, Nagoja, Kóbe, Hamamako, Hirošima, Fukuoka, Tokio. - Cestopisné črty slovem i obrazem
pro klatovské příznivce exotiky připravil a uvádí přední český japanolog Martin Vačkář. V přísálí klubovny pokračuje výstava kreseb Josefa Protivy Klatovské věže a věžičky. Výstava
potrvá do 31. května 2013. - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici:
Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních
autorů aj.
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* V úterý 19. února 2013 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně
(B. Smetany 13) na večer s názvem Žítkovské bohyně a Kateřina Tučková. Besedu s autorkou
loňského bestselleru uvádí Karla Colori. Vstup volný.
* Ve středu 20. února 2013 v 18:00 hodin Vás kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně
KMP (B. Smetany 13) na Šmejdění V. – Útok na Bombardu. Dramatické čtení z knih Zdeňka
Šmída připravili a uvádějí Markéta Čekanová a Jiří Hlobil. Vstup volný.
* V sobotu 23. února 2013 v 16:00 hodin jste zváni do restaurace-galerie Artamo (Plzeň,
Čelakovského 5) na pořad s názvem Eugen Brikcius – autorské čtení, setkání se spisovatelem,
básníkem, filosofem, esejistou a výtvarníkem. Ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií.
* V úterý 26. února 2013 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně
(B. Smetany 13) na pořad Publicisté.cs – Aktuálně (4). Hostem dalšího dílu cyklu bude novinář
Alexandr Mitrofanov. Vstup volný.
* V úterý 26. února 2013 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového
sálu „13“ (Pražská 13) na Večer poezie. Účinkuje český básník Josef Hrubý a slovenská básnířka
Katarína Džunková.
* V úterý 26. února 2013 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9)
na reprízu představení: Lia Bugnar – Kosti pro Otta. Dvě příslušnice nejstaršího řemesla na světě
stopují kunčofty na kraji skotské silnice. Jejich drsné antagonistické vztahy se s časem mění tak,
jak vzájemně poznávají svoje osudy a motivace. Zastavuje velkorysý zákazník, vznikající
přátelství je podrobeno zkoušce. Psychologická kresba dvou rozdílných dívek i analýza prostituce
nejsou samoúčelné. Hra objevuje pod našminkovanými tvářemi citlivé lidské jádro, ony perličky
skryté na samém dně. Střet svérázného mladického nadšení s unaveným pragmatismem vyúsťuje
v závěr: ne vždy je zákon džungle tím, co přináší největší zisk, a ne vždy jsou peníze na prvním
místě. Hra se pohybuje na pomezí frašky a poněkud zidealizovaného shovívavého komorního
dramatu. Hraje Amceth v režii Jiřího Č. Ulricha. Účinkují: Markéta Šebestová, Tereza Čermáková
a pes Oskar.
* Ve středu 27. února 2013 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9)
na představení Čekání na profesora zoologie. Dada komedie o třech rozjívených studentkách,
jejich docentovi, profesorovi a vrátné aneb co dokáže s psychikou udělat dlouhé čekání. Uvádí
Amceth. Scénář a režie: Jiří Č. Ulrich. Hrají: Soňa Kratochvílová, Tereza Auterská, Tereza
Čermáková, Lucie Chlustinová, Zdeněk Čermák a Jiří Č. Ulrich.
* Ve čtvrtek 28. února 2013 v 19:00 hodin Vás mladá herecká a nyní i autorská dvojice Edita
Jarošíková a Miroslav Herejk zve do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na premiéru
autorské hry s názvem Pan Kačaba zasahuje. - O co autorům jde? Jarda má manželku. Jarda má
milenku. Jarda má problém. Situační retro komedie, o tom, co se může během pátečního
odpoledne odehrát v obyčejném bytě, aneb jak to dopadá, když (ne)odjedete na chatu. Dále hrají
Božena Englerová, Barbora Formanová, Roman Gerhát a Marek Velebný.

*
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY
* CENA MIROSLAVA IVANOVA 2013. Klub autorů literatury faktu (KALF) vyhlašuje pro rok
2013 XIII. ročník literární soutěže Cena Miroslava Ivanova. Lze zaslat práce z oblasti literatury
faktu s vročením 2010 až 2012, ve dvou výtiscích, a přihlášky ve formě dopisu. Uzávěrka je
28. února 2013. Adresa: Jan Halada, Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 00
Praha 1, tel.: 222 112 249, e-mail: halada@fsv.cuni.cz.
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* CENA EGONA ERWINA KISCHE 2013. Správa odkazu Egona Erwina Kische ve spolupráci
s Klubem autorů literatury faktu (KALF) vyhlašuje pro rok 2013 XIII. ročník soutěže Cena
Egona Erwina Kische. Lze zaslat knihy z oblasti literatury faktu s vročením 2012, ve dvou
výtiscích, a přihlášky ve formě dopisu. Každý autor smí do soutěže zaslat pouze jeden titul.
Uzávěrka je 28. února 2013. Adresa: Správa odkazu E. E. Kische (Miroslav Kučera), Ouholická
453/35, 181 00 Praha 8 – Čimice. Informace o soutěžích a kontakt na Klub autorů literatury faktu
(KALF): Miroslav Kučera, tel.: 233 551 129 a 603 766 044, e-mail: mirek.krimi@wo.cz.
* ORTENOVA KUTNÁ HORA 2013. Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze
u příležitosti Festivalu Ortenova Kutná Hora vyhlašuje XX. ročník literární soutěže Ortenova
Kutná Hora. [Soutěž se uskutečňuje na památku kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena
(*30. 8. 1919 - †1. 9. 1941).] Soutěž je určena mladým lidem do 22 let (věk, v němž zemřel Jiří
Orten), kteří do uzávěrky soutěže nevydali knížku poezie. Lze zaslat jednotlivé básně nebo cykly
na volné téma, psané na stroji nebo počítači, o max. rozsahu 200 veršů, v 8 vyhotoveních. Soutěž
je anonymní. Práce nepodepisujte, přiložte přihlašovací formulář (dostupný na webu) se jménem
a příjmením, datem narození a adresou bydliště. Uzávěrka je 31. března 2013. Adresa: Monika
Trdličková, Purkyňova 189, 284 01 Kutná Hora, tel.: 607 188 396, e-mail: monicatrd@seznam.cz.
Práce bude hodnotit šestičlenná porota. Nejlepší verše budou odměněny finančně – za první místo
5.000,- Kč, za druhé 3.000,- a za třetí 2.000,- Kč. Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si
vyhrazuje právo neudělit všechny ceny. Druhých a třetích cen může být uděleno více, stanovená
částka se pak dělí mezi oceněné. V rámci festivalu bude ze soutěžních veršů připraven recitační
pořad. Pro oceněné soutěžící bude uspořádán seminář. Výběr z oceněných prací bude vydán
ve sborníku Názvuky.
* MĚLNICKÝ PEGAS 2013. Literární klub Pegas Mělník vyhlašuje XIX. ročník poetické
soutěže Mělnický Pegas. Soutěž je určena všem neprofesionálním básníkům z celé České
republiky. 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 ofrankovanou obálku se zpáteční adresou k zaslání pozvánky
na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. To se uskuteční v říjnu 2013 v Mělníku. Uzávěrka je
31. května 2013. 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.


Uzávěrka příštích barevných Listů je 22. 2. 2013. 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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