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

MILÍ PŘÁTELÉ...

Ještě dnes bych chtěl poděkovat člověku,
který vynalezl prázdniny.
(Jean Paul)

Lenoši mají vždy prázdniny.
(Theokritos ze Syrákús)

*
BYLO NEBYLO
…Ještě před létem sklidili někteří plzeňští autoři poslední úspěchy – vavříny a knihy. Karolína
Frühbauerová se spolu s dalšími stala spoluautorkou knižního debutu mladého umělce Jana Škopa
s názvem „0“ (http://janskop.cz/book-jan-skop-0). Páteř knihy tvoří „výtvarné“ fotografie, které
vznikaly po dobu čtyř let. Vybraní básníci včetně Karolíny pak k těmto „emotivním záznamům
pocitů“ „na základě vizuálního vjemu“ napsali verše.
Marek Velebný se s námi rozdělil o fotografie z části vystoupení členů Střediska západočeských
spisovatelů na Letnicích v Kapli sv. Barbory (http://velebny.rajce.idnes.cz/Letnice28.5.2014),
4. června pak Středisko západočeských spisovatelů v restauraci-galerii Artamo poprvé představilo
kolektivní Psí knížku (NAVA, 2014), jež obsahuje čtrnáct povídek a jednu báseň, doplněné
ilustracemi výtvarníka Zdeňka Světlíka.
Milan Šedivý nelenošil a založil si nové webové stránky (http://milan-sedivy.webnode.cz). Je
na nich Milanova biografie, bibliografie i básně. Prý mu je můžeme „zpucovat“ (což mnozí
nepochybně rádi uděláme)…
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*
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY
* Ve čtvrtek 31. července 2014 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve na svůj
dvorek (Pražská 13) na pořad s názvem Sladká Francie v hudbě a poezii. Účinkuje Duo Musette
(francouzské šansony) a Poetické divadlo (francouzská poezie).
* V úterý 26. srpna 2014 ve 20:00 hodin jste zváni do klubu Rybanaruby (Praha - Vinohrady,
Mánesova 87, http://www.rybanaruby.net), kde vystoupí Karolína Frühbauerová a Ivo Fencl
v hudebním pořadu Možná přijde i Jorika.
* Ve čtvrtek 28. srpna 2014 v 18:00 hodin jste zváni do restaurace – galerie Artamo (Plzeň,
Čelakovského 5) na literární večer Iva Fencla s klasickou kytarou Karolíny Frühbauerové.

*
LITERÁRNÍ FESTIVALY
* MARTINSKÁ POETICKÁ JESEŇ 2014. Turčianska knižnica v Martine, Žilinský
samosprávny kraj, literárny klub Duria a další spolupořadatelé Vás zvou na Martinskou poetickou
jeseň, XI. ročník setkání literárních klubů ze Slovenska, Čech, Polska a Maďarska, které se
tentokrát uskuteční ve dnech 19. – 21. září 2014 ve Vrícku (ve slovenském okrese Martin). [Literárny klub Duria při Turčianskej knižnici v Martine vznikl v červnu 1997. Sdružuje básníky i prozaiky, pořádá
literární soutěže, čtení a setkávání nejen slovenských autorů. S Ason-klubem udržuje kontakty zejména
prostřednictvím Marka Velebného. Více informací na http://www.tkmartin.sk/?literarny-klub-duria.]


Od našich slovenských kolegů: Milí priatelia,
s radosťou Vám môžem oznámiť, že grant na MPJ bol schválený, a tak sa MPJ môže
uskutočniť. Tento rok spoznáte Vrícko a Kláštor pod Znievom. Bývať budeme v penzióne Pohoda
vo Vrícku v nádhernom prostredí uprostred hor. Prosím Vás, pomaly mi posielajte tvorbu, ktorú
chcete prezentovať, aby som mala čas dať všetko dokopy. A môžete sa mi už aj prihlasovať. Do
konca júla Vám pošlem aj presne propozície a pozvánku. Ide mi hlavne o tu tvorbu. Všetkých Vás
srdečne zdravím a teším sa na september. Vaša Tana Sivová, e-mail: tatana.s@centrum.sk.
(3. 7. 2014)

*
LITERÁRNÍ ŠKOLY A KURZY
* KURZY PRO VEŘEJNOST LITERÁRNÍ AKADEMIE V PRAZE. Literární akademie ART
CAMPUS Prague, s. r. o., jejímž patronem byl Josef Škvorecký, otevírá od letošního roku kurzy
tvůrčího psaní pro veřejnost. Jejich cílem je nejen rozvoj citu pro jazyk a psaní, ale celkový růst
osobnosti, rozšíření dovedností a znalostí, jež pak lze využít v běžném životě. Krátkodobé kurzy
(zpravidla víkendové či týdenní) jsou určeny pro 5 – 15 účastníků, jejich cena se ve vztahu
k rozsahu a náročnosti pohybuje od 500,- do 2.250,- Kč. V podzimní nabídce jsou kurzy: Sociální
sítě a nová média, Nonverbální komunikace, Umění interview, Myšlenkové mapy pro psaní,
Evernote pro psaní, Kultura hlasového projevu, Redaktor a autor – dva, co mají „na svědomí“
budoucí knihu, Jak se vyznat na knižním trhu?, E-knihy: naděje pro poesii a jiné upadající žánry,
Storytelling aneb Ústní vyprávění příběhů a Od teď už jen zajímavé prezentace. Dlouhodobé
kurzy jsou koncipovány jako pravidelná setkávání pro 5 – 15 účastníků (zpravidla 1 x týdně, 1 – 2
semestry) s cenou od 3.250,- do 8.000,- Kč. Na přelomu září a října 2014 budou zahájeny kurzy:
Příběh, „Co je psáno, to je dáno“, Literární workshop – povídky, Od prvotního nápadu k vytvoření
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světa textu, Psaní recenzí počítačových her, Biblioterapie, odvaha psát i nepsat, Tvůrčí seminář –
tvůrčí čtení a tvůrčí psaní a Kurz tvůrčího psaní pro pokročilé. Dětem od 11 do 14 let škola
nabízí Kurz tvůrčího psaní pro malé spisovatele (pro 5 – 10 účastníků, za 2.000,- Kč). Kontakt:
Literární akademie ART CAMPUS Prague, s. r. o., Na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4 – Nusle,
tel.: 226 539 741, e-mail: kurzy@art-campus.cz. Více informací a přihlášky na http://www.artcampus.cz/la/kurzy-a-prednasky/kurzy-pro-verejnost.

*
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2014. Město Kunštát a Kruh přátel umění
města Kunštátu ve spolupráci se Společností přátel mladé poezie a za podpory Ministerstva kultury
ČR vyhlašují XLII. 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 poštou,
anebo e-mailem. Autor uvede jméno a příjmení, rok narození a kontaktní adresu. Uzávěrka je
15. července 2014. Adresa: Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát, e-mail:
lsfh@centrum.cz. Zásilku viditelně označte heslem „HALAS 2014“. 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 na internetových
stránkách soutěže (lsfh.webnode.cz) a v literárních časopisech. Výsledky budou vyhlášeny v rámci
tradičního Halasova Kunštátu 25. října 2014, kdy také proběhne i symbolický křest 2. svazku edice
LSFH – básnické prvotiny Kláry Šmejkalové, laureátky XLI. ročníku soutěže. 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 25. na 26. října 2014 bude pro pozvané zajištěno.
* KENYHO VOLEJ 2014. Byl vyhlášen III. ročník vodácké literární soutěže s názvem Kenyho
VOLEJ (VOdácká Lyricko-Epická Jatka). Soutěž je určena všem vodákům bez ohledu na věk
a literární a vodácké zkušenosti. Lze poslat původní povídky na vodácké téma o rozsahu
3.000 – 28.000 znaků včetně mezer. Povoleno je přihlásit též povídky v minulosti již publikované,
ne však otištěné v knihách s vodáckou tematikou. Byla-li povídka již oceněna v jiné soutěži, autor
je povinen tuto skutečnost uvést. Zasláním textu zároveň dává pořadatelům souhlas s použitím díla
v jakýchkoliv publikacích, vydaných v rámci soutěže, zejména pak v knize edice Kenyho VOLEJ.
Do ní vstupuje vždy 10 – 20 nejlepších povídek z daného ročníku. Autoři otištěných prací
obdrží hmotnou cenu vodáckého či outdoorového charakteru (k nahlédnutí na
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=296029803749718&set=a.295588757127156.79528.169
543319731701&type=3&theater) a mají právo na odkoupení až 100 výtisků knihy za zvýhodněnou
cenu. Autor uvede jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Práce jsou hodnoceny anonymně.
Uzávěrka je 27. srpna 2014. Adresa: realphoto@email.cz. Více informací, pravidla soutěže a rady
na http://www.vydaniknihy.cz/stranky/8/vodacka_soutez.
* VLNY MODRÉHO DELFÍNA 2014. Vladimír Babnič a restaurace-galerie Artamo v Plzni
vyhlašují VIII. ročník literární soutěže Vlny modrého delfína, tentokrát na zcela volné téma.
Soutěž je určena všem autorům bez věkového omezení s výjimkou členů poroty. Lze zaslat poezii
o max. rozsahu 2 strany A4 (delší práce nebudou zařazeny). Každý účastník může přihlásit pouze
jednu práci. Autor uvede jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště, telefon (mobil i pevnou
linku) a e-mail. Odesláním textu do soutěže autor zároveň dává souhlas s jeho použitím a bezplatným
uveřejněním v souvislosti s propagací soutěže a restaurace-galerie Artamo. Uzávěrka je 31. srpna
3

2014. Adresa: babnic@hls.cz nebo jakub.fiser@softech.cz. Texty bude hodnotit odborná porota.
Nejlepší získají finanční odměnu ve výši 3.000,- Kč (za 1. místo), 2.000,- Kč (za 2. místo) a 1.000,- Kč
(za 3., 4. a 5. místo). Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v měsíci listopadu 2014 v Plzni.
Sejde-li se dostatek příspěvků, bude vydána zcela unikátní sbírka básní.
* BRNĚNSKÁ SEDMIKRÁSKA 2014. Brněnský literární měsíčník a nakladatelství Host
vyhlašují už VI. ročník básnické soutěže Brněnská sedmikráska. Předcházející ročníky určily
Nejkrásnější báseň o Brně (dvakrát), Nejkrásnější brněnskou báseň o Praze, Nejkrásnější živě
přednesenou báseň o Brně a Nejkrásnější brněnskou báseň o Adamově. Tématem letošní soutěže
je Píseň pro Brno. - Jakými tóny zní Zbrojovka? Co si asi pobrukují námořníci na Príglu? - Lze
zaslat písňový text. Uzávěrka je 31. srpna 2014. Adresa: Host, Radlas 5, 602 00 Brno, e-mail:
sedmikraska@hostbrno.cz. Zásilku označte heslem „Sedmikráska“. Vítěz obdrží peněžní odměnu
ve výši 10.000,- Kč. Texty bude hodnotit odborná porota, nejlepší budou prezentovány samotnými
autory na slavnostním večeru. Finalisté mohou své písňové texty přednést jako báseň nebo
zazpívat, třeba za doprovodu oblíbeného hudebního nástroje. Finále Brněnské sedmikrásky
proběhne 23. září 2014 od 18:00 v Divadle Husa na provázku (Zelný trh 9, Brno). Večerem budou
provázet předloňská vítězka Sedmikrásky a herečka Sára Venclovská a herec Milan Holenda. V rámci
hudebního programu zapěje Láska opravdivá – mužský a mužný pěvecký sbor při Ústavu hudební
vědy Filozofické fakulty MU. Více informací na http://kavarna.hostbrno.cz/brnenska-sedmikraska.
* TRAPSAVEC 2014. Byl vyhlášen XLI. ročník literární soutěže Trapsavec. Soutěž je tematicky
zaměřena na práce o přírodě, trampování a toulání po zemi, skalách a vodě. Soutěží se v próze
a poezii, a to ve třech věkových kategoriích (autoři do 23 let, nad 23 let a tzv. „oldpsavci“, tj. ti, kteří
v Trapsavci již v minulosti získali tři a více cen bez ohledu na věk). Při nízké účasti mohou být
kategorie sloučeny. Každý účastník může zaslat max. 3 povídky a max. 3 básně o max. rozsahu 1.800
slov (dle údajů textového editoru Word, OpenOffice apod.). Účastí dává autor pořadatelům právo
uveřejnit práce ve sborníku nebo je použít k propagaci soutěže ve spřátelených časopisech a serverech.
Uzávěrka je 28. února 2015. Adresa: soutez.trapsavec@seznam.cz, hafran@seznam.cz. Do e-mailu
uvádějte své občanské jméno, kategorii, rok narození, případně adresu. Zvadlo na slavnostní oheň
s vyhlášením výsledků bude všem doručeno e-mailem. Stále zůstává také možnost posílat své práce
(stačí v jediném vyhotovení) běžnou poštou na adresu: Iva Draculea Spurná, Klapkova 33, 182 00
Praha 8 – Kobylisy nebo Jan Hafran Frána, Lísková 20, 312 00 Plzeň. V takovém případě na
přiložený lístek uveďte požadované údaje o autorovi, přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou
k zaslání zvadla. Nejlépe ohodnocená práce autora do 23 let může získat čestné uznání Malý
Trapsavec. Nejlépe ohodnocená práce bez ohledu na kategorie získává hlavní cenu – Zlatého
Trapsavce. Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže a vydávat
jim sbírky, rovněž plánují vydat sborník vítězných prací. Více informací na http://www.trapsavec.cz.


Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 8. 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
*******************************************************************************
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