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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXII, 2013, letos Listy č. 6 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 190) ze 4. 6. 2013. Strany 4, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 6/2013 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Všechno, co má hodnotu jen pro novost formy  

nebo pro odstín uměleckého vkusu, rychle zastarává.  

Umělecká móda pomíjí jako všechny ostatní módy.  
 

(Anatole France) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
     Plzeňské literární aktivity nespadaly do kategorie „módní“, a přece pominuly. Květen byl co do 
počasí chladný, a přece… V Polanově síni Knihovny města Plzně 14. května u příležitosti 
životního jubilea srdečně zaznělo Laudatio pro Hanu Gerzanicovou, doktorka Věra Kubová pak 
15. května plamenně přednášela veřejnosti o bratrech Mrštíkových… Vhrsti si vlastním nákladem 
vydal knížečku Šneci v limitované edici 200 ručně číslovaných výtisků… Členové Střediska 
západočeských spisovatelů se 22. května sešli tam „u sebe“ na pravidelné schůzi - povídali, že 
místní literární život čekají nejdéle na podzim velké změny. Ve stejný den pak na úřadě zasedla 
porota Umělecké ceny města Plzně. (I literatura zde měla želízka v ohni, výsledky jsou však přísně 
tajné, dozvíme se je až v listopadu.) Jakub Fišer s Václavem Gruberem 28. května četli z dosud 
nepublikovaných textů v Artamu, řada prozaiků a básníků se vystřídala při čtení v Literárním 
kontejneru v Mlýnské strouze. Ve čtvrtek 23. května společně poseděli někteří z Ason-klubu 
v kavárně Jabloň na té slavné revue, o níž žádný neví. Přesněji na Kulturní revue s Plzeňským 
bluesovým triem a hosty. Radka Prokopová, Lea Schröpferová, Daniel Mikeš, Ivo Fencl, Helena 
Šlesingerová a Marek Velebný, který dorazil, když už se hrálo… 
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* 
 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 4. června 2013 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně (8), tentokrát s Otou Ulčem.  
 
* Ve středu 5. června 2013 v 18:45 hodin jste zváni do Literárního kontejneru v Mlýnské strouze 
v Plzni na autorské čtení Iva Fencla z děl Rok Joriky, Gotická kobka aneb Třináct milionů 
způsobů, jak zemřít, Domek pana Stilburyho, Styky s Jorikou aj.    
 
* Na čtvrtek 6. června 2013 v 12:00 hodin připravili členové Hifiklubu Klatovy komponovaný 
audiovizuální pořad pro Základní školu v Čapkově ulici s názvem František Hrubín. – Hifiklub 
Klatovy dále přeje všem svým příznivcům příjemný letní čas a těší se na setkávání v nové sezoně 
2013 – 2014, pro kterou už dnes připravuje řadu zajímavých programů. 
 
* Ve čtvrtek 6. června 2013 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového 
sálu „13“ (Pražská 13) na Literární Laškování. Ze své tvorby budou číst studenti profesora 
Ladislava Laška: M. Buriánek, M. Čekanová, V. Gruber, J. Hlobil, T. Kopřivová, M. Pánková, 
J. Šantora a H. Šlesingerová. Hudební doprovod P. Merxbauer, uvádí Michal Jančařík. 
 
* V pátek 7. června 2013 v 17:30 hodin Vás Radostník, centrum terapie a osobního rozvoje 
(Slovanská 86) zve na seminář Pohádky tajemné i léčivé. Jaká tajemství ukrývá dobrá pohádka? 
Mají pohádky vnitřní hodnotu a smysl? Jaký je vliv pohádek na vývoj dítěte? Uvádí Jan Zimmer. 
 
* Ve středu 12. června 2013 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KMP (B. Smetany 13) na další díl cyklu Hrady a zámky, tentokrát Až se hory zelenaly! Přednášejí 
Karel Drhovský a prof. Viktor Viktora.  
 
* Ve čtvrtek 13. června 2013 v 13:30 hodin Vás spolek Čeština na Islandu ve spolupráci 
s Knihovnou města Plzně zvou do Polanovy síně (B. Smetany 13) na slavnostní čtení povídek 
z 1. ročníku mezinárodní soutěže českých dětí žijících v zahraničí s názvem Země, kde žiji. Uvádějí 
pořadatelé soutěže Renata Emilsson Pešková a Pavel Halla. - Soutěž byla hodnocena v kategoriích 6 – 8, 
9 – 12 a 13 – 16 let. Texty hodnotila porota ve složení Jan Burian (básník, písničkář, publicista), Irena Šťastná 
(básnířka a prozaička), Václav Žmolík (publicista a scenárista) a Vhrsti (spisovatel a ilustrátor knih pro děti). Klání se 
dohromady zúčastnilo 79 dětí z USA, Velké Británie, Francie, Ruska, Rumunska, Islandu, Norska, Švédska, Německa 
a Švýcarska. Nejvíce povídek (42) přišlo od dětí ve věku 9 – 12 let.      
 

* 
DNY POEZIE 

* DEN POEZIE 2013. 
  
     Od SPOLEČNOSTI POEZIE: Milí přátelé, dovolte, abychom Vás přizvali k účasti na letošním 
v pořadí už 15. ročníku festivalu Den poezie, který se bude konat od 11. 11. do 25. 11. 
2013 na památku narození Karla Hynka Máchy (*16. 11. 1810). Během let se festival rozrostl 
z jednoho na dnešních více než 14 dnů. Každoročně nese Den poezie podtitul, který je tématem 
festivalu. Tématem toho letošního je Vášeň a popel. Hlavním srdcem festivalu jsou regionální 
aktéři z řad škol, knihoven, literárních spolků, klubů, divadel, muzeí i jednotlivců, kteří společně 
pořádají ve svém kraji zajímavé poetické akce pro veřejnost. Budeme moc rádi, pokud se k festivalu 
svou akcí připojíte. Jednoduchý formulář k přihlášení naleznete na stránkách festivalu na adrese: 
http://www.denpoezie.cz/?page_id=433. Inspirací Vám mohou být i akce festivalu s předešlých 
ročníků Dne poezie, které naleznete na našich stránkách www.denpoezie.cz. Jako každoročně 
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plánujeme tisk propagačních materiálů s programy jednotlivých akcí, tisk plakátů k výlepu a tisk 
záložek do knih. Veškeré námi vytvořené propagační materiály Vám na podzim s radostí zdarma 
zašleme. Poprosíme Vás o jejich šíření po kulturních místech ve svém kraji. Tímto způsobem se 
o každé ze zaregistrovaných akcí festivalu (tedy i o té Vaší) dozvědí lidé na stovkách míst po celé 
republice. Uzávěrka přihlášek je 10. září 2013. I letos budeme rádi, pokud vstup na veškeré akce 
festivalu bude zdarma, aby mohly být přístupné všem bez ohledu na sociální zázemí. Společnost 
poezie, koordinátor festivalu, kromě tisku propagačních materiálů bude společně s Vámi zajišťovat 
i jejich masivní rozšíření mezi veřejností, upoutávky na festival bude šířit na internetu i mimo něj, 
jako každoročně na Vaši akci upozorní přední česká média. V případě jakýchkoli dotazů nás 
neváhejte kdykoli kontaktovat. Přejeme Vám krásné dny, Společnost poezie (Kontakty: 
denpoezie@gmail.com.) (Praha, 15. 5. 2013)  
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* CENA BOHUMILA POLANA 2013. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni pod 
záštitou primátora města Plzně vyhlašuje XIII. ročník literární soutěže o Cenu Bohumila Polana. 
Výroční literární cena je udělována jednou ročně za významné dílo spjaté se západními Čechami 
tematicky nebo osobou tvůrce a je dotována finanční prémií ve výši 30.000,- Kč. Lze přihlásit 
knihy poezie a prózy vydané v roce 2012 v řádném nakladatelství (nikoliv tedy soukromá 
vydání či rukopisy). Soutěž se netýká literatury faktu či vědecké literatury. Návrhy může podávat 
kdokoli – sami autoři, autorská sdružení, nakladatelství či kulturní instituce. Knihy je možné do soutěže 
přihlásit pouze na formuláři, který je ke stažení na internetových stránkách SZS 
(http://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/prihlaska-do-souteze-o-cenu-bohumila-polana) nebo 
je k dispozici v kanceláři střediska vždy v úterý a středu od 11:00 do 15:00 hodin. Uzávěrka je 
30. června 2013. Knihy min. ve třech exemplářích posílejte na adresu: Středisko západočeských 
spisovatelů, Americká 29, 301 00 Plzeň, e-mail: zaspis@seznam.cz. Zaslané výtisky se nevracejí. 
O vítězi rozhodne odborná porota složená ze zástupců Střediska západočeských spisovatelů, Obce 
spisovatelů a literárních kritiků. V případě, že v regionu vznikne několik děl, která si zaslouží 
ocenění, je možno cenu rozdělit více autorům. Naopak, jestliže nebudou k dispozici díla 
odpovídající kvality, může porota doporučit cenu neudělit. Porota může vybraným dílům vyslovit 
čestné uznání. Cenu nelze udělit autorovi, který ji již získal v některém z předchozích ročníků. 
Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v souvislosti se Dnem poezie v listopadu 2013. 
 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2013. Město Kunštát a Kruh přátel umění 
města Kunštátu ve spolupráci se Společností přátel mladé poezie vyhlašují XLI. ročník Literární 
soutěže Františka Halase. Cílem soutěže je podchytit mladé literární talenty, umožnit jim 
vzájemnou konfrontaci a nejlepším dát příležitost práce publikovat a propagovat. Soutěž je určena 
autorům od 15 do 29 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované verše, psané na stroji nebo 
počítači, o max. rozsahu 10 básní, ve třech vyhotoveních. Autor uvede jméno a příjmení, rok 
narození a kontaktní adresu. Uzávěrka je 15. července 2013. Adresa: Městská knihovna, nám. 
Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát, lsfh@centrum.cz (Vojtěch Kučera), www.lsfh.webnode.cz, 
http://www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase. Zásilku viditelně označte heslem 
„HALAS 2013“. Texty bude hodnotit tříčlenná odborná porota, která určí laureáta Literární 
soutěže Františka Halase a může udělit i Zvláštní cenu Klementa Bochořáka (bibliofilské vydání 
básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu autorovi). Vybrané práce účastníků budou bez 
nároku na autorský honorář publikovány v literárních časopisech a na internetových stránkách 
soutěže. Výsledky budou vyhlášeny v rámci tradičního Halasova Kunštátu 19. října 2013. Deset 
vybraných účastníků bude zároveň pozváno na dvoudenní setkání s porotci soutěže, součástí 
budou neformální diskuse, besedy a vycházky krajinou Halasova Kunštátska. Vybraní autoři 
budou osloveni nejpozději v první polovině září. Ubytování z 19. na 20. října 2013 bude pro 
pozvané zajištěno. 
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* TRUTNOVSKÝ DRAK 2013. Trutnovský literární klub a občanské sdružení Trutnov – město 
draka vyhlašují IX. ročník literární soutěže Trutnovský drak. Cílem je prostřednictvím autorské 
tvorby aktivovat zájem o literaturu a dění kolem nás. Soutěž je určena mladým autorům a bude 
hodnocena ve dvou věkových kategoriích: 15 – 18 let, 19 – 30 let. Lze zaslat původní, dosud 
nepublikovaný text poezie (max. 5 básní), prózy či dramatu (max. 5 strojopisných stran A4) 
na volné téma. Zvláště budou oceněny nejlepší příspěvky s tématem či motivem Trutnova, jeho 
symbolů nebo výročí. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, na samostatnou stránku až 
na úplný závěr svého příspěvku uveďte název díla, jméno a příjmení autora, datum narození, 
adresu bydliště, telefon, školu a třídu či zaměstnání. Uzávěrka je 15. srpna 2013. Adresa: 
tudrak.tlk@seznam.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s autorským čtením ukázek 
oceněných prací, s komentovanou prohlídkou ojedinělé galerie a odborně vedeným rozborovým 
seminářem se uskuteční v pátek 4. 10. 2013 v 17:00 hodin v Galerii draka (ulice Školní, pod 
Krakonošovým náměstím) v Trutnově. Vzdálenějším autorům z řad oceněných bude nabídnut 
hrazený nocleh. Nejlepší práce jednotlivých kategorií v rámci vymezených literárních druhů budou 
odměněny knižními cenami v hodnotě 700,- až 1.000,- Kč, nejtalentovanější počin roku pak Cenou 
Jaroslava Hofmana, nejhodnotnější trutnovská tematika Cenou občanského sdružení Trutnov – 
město draka a budou publikovány v tištěném almanachu.   
 
* MÁCHOVOU STOPOU 2013. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích pod záštitou 
starosty města Litoměřice vypisuje V. ročník literární soutěže Máchovou stopou. Soutěž je určena 
studentům středních škol v ČR i v zahraničí (rozhodující je studium v termínu minimálně do uzávěrky 
soutěže) a dále dospělým autorům bez věkového omezení. Lze zaslat původní, dosud 
nepublikovanou prózu na libovolné téma. Jeden účastník může zaslat nejvýše jedno dílo, rozsah 
příspěvků nesmí překročit 4 normostrany (1 normostrana = 1.800 znaků vč. mezer). Autor uvede 
jméno a příjmení, soutěžní kategorii a kontaktní adresu. Zasláním příspěvku zároveň prohlašuje, 
že je autorem zaslaného díla, vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 
organizace soutěže včetně jejich zveřejnění a souhlas s případným zveřejněním díla bez nároku 
na honorář. Uzávěrka je 31. srpna 2013. Adresa: machovoustopou@seznam.cz. Práce bude 
hodnotit odborná porota ve složení Iva Pekárková (spisovatelka, překladatelka a publicistka), Josef 
Straka (spisovatel, pracovník pražského Domu čtení) a Jaroslav Balvín (šéfredaktor internetového 
Portálu české literatury). V obou kategoriích bude vyhlášeno první, druhé a třetí místo, případně 
čestná uznání. Nejlepší práce budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu 2013 
v Praze v rámci festivalu Den poezie. Vyhlášení bude spojeno s neformálním rozborovým 
seminářem. Mediálními partnery soutěže jsou internetový Portál české literatury 
(www.czechlit.cz) a bulletin Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích Karel Hynek Mácha 
(http://www.knihovnalitomerice.cz/bulletin). Výsledky předešlého ročníku jsou ke stažení na 
www.litomerice.cz/literarnisoutez. 

 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 6. 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  
 

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


