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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 

Ročník XXIII, 2014, letos Listy č. 1 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 196) z 3. 1. 2014. Strany 4, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 1/2014 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Z toho, co nebylo a nikdy nebude, vytvoří  

zruční spisovatelé nejkrásnější romány o tom, co je. 
 

(Ivo Andrić) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     … Měl pravdu Louis Pasteur, když tvrdil, že „je více filozofie v láhvi vína než ve všech knihách“? 

Poslední prosincový den možná ano. Plzeň se ale na Vánoce připravovala literárně…  

     V sobotu 30. listopadu se v restauraci-galerii Artamo udělovaly ceny literární soutěže Vlny 

modrého delfína a Lucie Koutná se na facebooku svěřila: „Nebylo nás mnoho, ale i tak jsme si 

večer užili. Zvláštní cenu za poezii získala Simona Čubová, která přicestovala z Ostravy. Já jsem 

obdržela 2. místo za prózu. Vlevo seděli sympatičtí lidičkové ze severu Čech, mají vlastní 

pekárničku. Na kytaru nám krásně zahrál Vladimír Babnič.“ (1. 12. 2013)  

     „Hned druhou adventní neděli, 8. prosince od 16 hodin, se (slovy Marka Velebného) konal 

v Masných krámech pořad Květy okamžiků. Byla to příjemná odpolední hodinka meditativní 

poezie Václava Englera, na kterou přišlo 13 diváků, většinou pozvaných. Zvláště druhá polovina 

pořadu se zajímavými přírodními projekcemi Yvony Kovářové a romantickým klavírem Boženy 

Englerové udělala z Englerovy poezie snový, relaxační zážitek. Václav Engler si také zlepšil 

prezentaci veršů. Příště snad dá podobné akci větší reklamu i v kruzích Střediska spisovatelů, 

Ason-klub apod. - bylo by škoda, kdyby zůstal jen u jediné akce.“ (16. 12. 2013) 

     Západočeští spisovatelé se 18. prosince sešli na vánoční schůzi s vínem a cukrovím. Kruh přátel 

knižní kultury se pak ve stejný den v Polanově síni svěřil do rukou Jiřího Hlobila a jeho tradičního 

(už dvacátého!) Vánočního večera. 

     Lékař-spisovatel Václav Gruber tentokrát na Vánoce ani na silvestra neměl službu. Naštěstí 

nikomu nezaskočilo pichlavé slovo a nikdo nezemřel na tiskovou chybu.  

     Vítáme nový rok a pevně věříme, že „žádná kniha není tak špatná, aby nebyla nějak užitečná“ 

(Plinius mladší)... 

http://azcitaty.cz/citaty/ivo-andric/
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* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 7. ledna 2014 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 Na ostří slova. Autorské čtení z vlastní literární dílny a s vlastními kytarovými 

intermezzy připravil Štěpán Špád. - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: 

Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních 

autorů aj. 

 

* Ve středu 8. ledna 2014 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně 

(B. Smetany 13) na přednášku Dr. Věry Kubové Frantova práva. Vstup volný. 

 

* V úterý 14. ledna 2014 v 15:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 

Masné krámy (Pražská 18) na literární večer s názvem Můj život s ABC. Vzpomínky redaktora 

a tvůrce komiksů Vlastislava Tomana. 
 

* Ve čtvrtek 16. ledna 2014 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 

Masné krámy (Pražská 18) na literární večer s názvem Laudatio pro Plzeň. Komponovaný pořad 

Střediska západočeských spisovatelů, tentokrát na téma Plzeň a voda, uvádí Jiří Hlobil.  

 

* V pátek 17. listopadu 2014 v 10:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední 

knihovny pro děti a mládež (B. Smetany 13) na další pokračování cyklu Čtení pro nejmenší.  

 

* V úterý 21. ledna 2014 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně (12), tentokrát s hostem Zdeňkem 

Velíškem. Vstup volný. 

 

* V úterý 21. ledna 2014 v 18:30 hodin Vás soubor SOFRANZA zve do Divadla Dialog 

(Plzeň, Smetanovy sady 9) na další reprízu hry mladé herecké a autorské dvojice Edity 

Jarošíkové a Miroslava Herejka 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. 

 

* V neděli 26. ledna 2014 v 10:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 

Masné krámy (Pražská 18) na pořad s názvem Tání ledových slov. Hudba a poezie severských 

států. Účinkují Jiří Hlobil (recitace) a Silvia Morasten (klavír a zpěv). 

 

* Ve středu 29. ledna 2014 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KMP (B. Smetany 13) na Křest publikací edice Ulita 2013: Jakub Fišer – Dlaně, Pavel Štýbr – 

Maggi v kostce, Karel Trinkewitz – Melancholidský život, Karel Hynek Brácha – Bác! Uvádí 

Vladimír Novotný, hudební doprovod Jan Pouska a Dagmar Bejčková.  

 

mailto:hifiklub.klatovy@seznam.cz
http://www.hifiklub.uhlava.cz/
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3832682318&to=http%3a%2f%2fwww.hifiklub.klatovynet.cz
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* MAGNESIA LITERA 2014. Občanské sdružení Litera vyhlásilo XIII. ročník knižních cen 

Magnesia Litera. Cílem soutěže je propagace kvalitní literatury a úplné a reprezentativní 

zhodnocení knižní produkce za předchozí rok. Do soutěže může přihlásit knihu každý (fyzické 

i právnické osoby, zejména však nakladatelství), kdo řádně vyplní přihlášku a zašle na adresu OS 

Litera nejméně dva exempláře přihlašovaného titulu s datem prvního vydání v tiráži 2013. Tyto 

výtisky jsou nevratné. Soutěž bude hodnocena v celkem deseti kategoriích, tj. Litera za prózu, 

Litera za poezii, Litera za překladovou knihu, Dilia Litera pro objev roku, ČEZ Litera za literaturu 

faktu, Litera za nakladatelský čin, Kosmas cena čtenářů, Magnesia Litera - Kniha roku, Litera za 

knihu pro děti a mládež. Uzávěrka je 10. ledna 2014. Adresa: PP Production, spol. s r. o., 

Švédská 25, 150 00 Praha 5, kontaktní osoba: Pavel Mandys, tel: 606 631 239 e-mail: 

pavel.mandys@magnesia-litera.cz. Formulář přihlášky naleznete na internetové stránce 

http://www.magnesia-litera.cz. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční na Nové scéně Národního 

divadla 8. dubna 2014 v přímém přenosu České televize.  

 

* LITERÁRNÍ VARNSDORF 2014. Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje další, už XI. ročník 

soutěže Literární Varnsdorf. Věk účastníků ani téma soutěžních příspěvků nejsou omezeny. Lze 

zaslat původní, dosud nepublikované práce z oblasti poezie, prózy a publicistiky (reportáž, črtu, 

rozhovor, fejeton, literaturu faktu) o max. rozsahu 10 stran, psané na stroji nebo počítači po jedné 

straně papíru A4 o řádkování 1,5, ve čtyřech vyhotoveních. Z děl většího rozsahu je nutno vybrat 

pouze úryvek. V záhlaví každé práce uveďte její název, literární žánr a dále vámi zvolené 

identifikační heslo. Soutěž je anonymní. Díla nepodepisujte, k textům přiložte zalepenou obálku 

opět s názvem soutěžní práce, identifikačním heslem, dále se jménem autora, datem narození, 

adresou bydliště, telefonem a e-mailem. Na zvláštní list papíru podepište, že souhlasíte s případným 

uveřejněním soutěžní práce bez nároku na autorský honorář. Porota otevře obálky až po vyhodnocení 

příspěvků. Celou zásilku označte v levém dolním rohu heslem „Literární soutěž“. Uzávěrka je 

15. února 2014. Adresa: Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf, 

tel. 412 372 678, 412 332 963, e -mail: reditelka@mkvdf.cz, hudebni@mkvdf.cz. Práce bude 

hodnotit odborná porota, tři nejlepší v každém oboru budou odměněny cenami. Porota si vyhrazuje 

právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání. Slavnostní vyhlášení výsledků se 

uskuteční v červnu 2014. Originál soutěžní práce zůstane uložen v archivu MěK Varnsdorf, ostatní 

kopie se nevracejí. Do konce roku se pořadatelé chystají vydat sborník vybraných prací - zařazení 

autoři obdrží jeden výtisk zdarma. Více na http://mkvdf.cz/index.php/cs/soute. 

 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ K 100. VÝROČÍ JAKUBA ARBESA 2013. V rámci Slavností 

Jakuba Arbesa byla pod záštitou Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova o. s. vyhlášena 

literární soutěž, jejímž cílem je připomenout sté výročí úmrtí tohoto smíchovského rodáka. Soutěž 

je určena studentům pražských středních škol, gymnázií a učilišť a dále ostatní široké veřejnosti 

ve věku 15 – 99 let. Lze poslat původní autorskou povídku o max. rozsahu 20 normostran, ve formátu 

doc, .docx nebo .pdf na téma: I. Inspirováno romanetem (dílo se musí tematicky a stylisticky 

inspirovat žánrem romaneta), nebo na téma: II. mysteriózní povídka (dílo musí nést tajemné 

a mystické prvky). Pokuste se vnést do svého příběhu atmosféru naplněnou tajemstvím! Uzávěrka 

je 1. března 2014. Adresa: literarnisoutez@arbesfamily.cz. Do předmětu zprávy napište Soutěž: 

Vaše příjmení - Název práce. Do hlavičky soutěžního díla uveďte: název díla, kategorie I. nebo II., 

jméno autora, datum narození, adresu a e-mail. Výsledky budou vyhlášeny během hlavního 

programu Slavností Jakuba Arbesa, součástí bude též křest sborníku nejlepších prací. Bližší 

informace obdrží soutěžící e-mailem nejpozději do 1. května 2014. Více na 

http://www.czechlit.cz/res/data/090/011809.pdf.  

  

mailto:pavel.mandys@magnesia-litera.cz
http://www.magnesia-litera.cz/
mailto:reditelka@mkvdf.cz
mailto:hudebni@mkvdf.cz
http://mkvdf.cz/index.php/cs/soute
mailto:literarnisoutez@arbesfamily.cz
http://www.czechlit.cz/res/data/090/011809.pdf
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* MÁM SE V TEREZÍNĚ VELICE DOBŘE…? 2014 Památník Terezín vyhlašuje XX. ročník 

literární soutěže (a XVIII. ročník výtvarné soutěže), tentokrát s názvem Mám se v Terezíně velice 

dobře…? Obě soutěže jsou určeny dětem a mládeži, ta literární bude hodnocena ve věkových 

kategoriích: žáci 6. – 9. ročníku ZŠ; studenti čtyřletých gymnázií a 5. – 8. ročníků víceletých gymnázií, 

SŠ a SOU. - Aby nacisté zakryli to, že jejich konečným cílem je fyzická likvidace všech Židů, snažili 

se svět přesvědčit lživými metodami (označovanými jako propaganda) o tom, že v Terezíně (v jednom 

z ghett, v nichž museli Židé žít) existuje normální život. Proto zde například nechali točit nepravdivý 

film, idealizující zdejší nehostinné poměry, nebo také dovolili návštěvu komise Mezinárodního 

výboru Červeného kříže, která měla posloužit jejich cílům. Před tím probíhala důkladná příprava, 

během níž měl být obraz města upraven tak, aby se nepodobal pravé tváři zdejšího života. Ve 

skutečnosti byly stovky vězněných lidí nacpány do ubohých, špinavých brlohů, komisi ale věznitelé 

ukázali rozkošný velký pavilon s bleděmodrými dřevěnými postýlkami a různobarevnými stolečky 

a židličkami, kde si hrály děti pod péčí sester… Právě v roce 2014 si připomínáme 70. výročí této 

události. - Jaký měla propaganda účinek v době 2. světové války a má i dnes? Jaké používala 

a používá metody? Je opravdu účinná? Mohou být její prostředky použity i v pozitivním slova 

smyslu, nebo pouze v negativním? Rozeznáte propagandu od propagace? Dá se ospravedlnit, pokud 

má sloužit dobré věci? Je propaganda všemocná? Lze ošálit svět propagandou? Lze se i v dnešním 

světě setkat s politickou (a jinou) propagandou? Hrozí nám využití propagandy v přítomnosti či 

blízké budoucnosti? S těmito otázkami úzce souvisí letošní téma uměleckých soutěží Památníku 

Terezín, které tímto vyhlašujeme. - Zamyslete se nad výše uvedenými náměty a své výsledky zašlete 

v literární podobě. V souvislosti s tématem si můžete položit i vlastní otázky. - Každý účastník může 

zaslat pouze jednu práci libovolné formy. Počet prací z jedné školy není omezen. Autor čitelně 

uvede název díla, jméno a příjmení, datum narození a věk, soutěžní kategorii, adresu bydliště, 

e-mail, adresu školy, třídu a jméno vedoucího pedagoga. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití 

zaslaných prací v tisku. Uzávěrka je 22. dubna 2014. Adresa: Památník Terezín, Mgr. Pavel Straka 

- vzdělávací oddělení, Principova alej 304, 411 55 Terezín, tel.: 416 782 576, e-mail: 

straka@pamatnik-terezin.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 12. června 2014 v Terezíně. 

Nejlepší práce budou odměněny – za 1. místo 500,-, za 2. místo 400,-, za 3. místo 300,-, za 4. - 5. místo 

200,- a za 6. – 8. místo 100,- Kč. Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka, financované 

Terezínskou iniciativou. Více na http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/souteze/souteze-

2014. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 26. 1. 2014. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 

 

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

 

KONTAKT: 

Ason-klub 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  

 

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

http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/souteze/souteze-2014
http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/souteze/souteze-2014
http://www.knihovna.plzen.eu/

