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Ročník XXVI, 2017, letos Listy č. 4 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 232) z 30. 3. 2017. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 4/2017 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Jaro je krásné pro toho,  

kdo zažil dlouhou zimu.“ 
 

(Bjornstjerne Bjornson) 
 
 

* 

BYLO NEBYLO 

 
…V letošním roce byla naštěstí zima opravdová, žádné dvojsmysly. Všechno je krásné...  

 

     Ivo Fencl připravil rozhovor s čerstvým laureát Ceny Plže, panem Václavem Touchou, 

(http://literarky.cz/blogy/ivo-fencl/23814-vere-vaclava-touchy-urene-nejen-pro-surrealistu-petra-

krale) a Marek Velebný nás coby divák-fotograf zastoupil na březnovém čtení v plzeňské kavárně 

Caffé Diem (http://velebny.rajce.idnes.cz/cteni.cafediem.23.3.2017).  

     V sobotu 18. března se pak delegace plzeňských spisovatelů společně vypravila do Prahy 

na valnou hromadu Velké Obce…    

 

     Od IVA FENCLA: O Hromadě: 

     V sobotu 18. března se konal v prostorách Magistrátu Hlavního města Prahy „sjezd“ tzv. Obce 

spisovatelů, která má nyní okolo půl tisícovky členů a členek, ztratila však místnosti v Železné 

ulici, kde ovšem nadále zůstává rozsáhlá knihovna. Následujících několik řádečků nechce být 

v žádném případě nějakou indiskrétní zprávou o průběhu dotyčného setkání, ale spíš jen 

navrstvením několika informací a úvah. 

     Valné hromady obecně se zhusta pojí s volbami, tentokrát ovšem nedošlo na nic podobného. 

Byl nicméně křtěn a pokřtěn zbrusu nový (a poměrně rozsáhlý, má 488 stran) almanach Duše plné 

slov, který uvedlo na trh pražské nakladatelství Havlíček Brain Team. Na vzniku této knihy má 

zásadní podíl někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, která je mimo jiné také její 

redaktorkou i původkyní celého „výběru a uspořádání“. 

http://literarky.cz/blogy/ivo-fencl/23814-vere-vaclava-touchy-urene-nejen-pro-surrealistu-petra-krale
http://literarky.cz/blogy/ivo-fencl/23814-vere-vaclava-touchy-urene-nejen-pro-surrealistu-petra-krale
http://velebny.rajce.idnes.cz/cteni.cafediem.23.3.2017/
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     Jenom namátkou tu zmíním, že někdejší předsedkyně Obce Eva Kantůrková přispěla 

do dotyčného almanachu pozoruhodným esejem Moc bezmocným (velmi svébytně vztaženým 

ke stejnojmennému eseji Václava Havla) a Milan Blahynka je autorem dvojice statí Mýlím se, tedy 

jsem a Paradox na druhou. Iva Pekárková napsala prózu Pečená zebra a Jan Vodňanský hned 

pětici textů Jak to bylo s Jiráskem, Z malých dějin frontových bojovníků, Investigace střídavým 

Freudem, Z dějin psychiatrie a Skrytý záměr dějin. A konečně básník Jiří Žáček zveřejnil 

v almanachu verše Fotokavárna, Café Melancholia, Café Noir, Café Tichá dohoda, Kavárna U tří 

grácií, Café Vendetta, Café Andersen, Café Jekyll + Hyde, Kavárna Čas, Kavárna U labutí, 

Kavárna Bellevue, Kafé Moby Dick, Kavárna V. I. P. a Kavárenský povaleč (tj. dokonce čtrnáctero 

textů). 

     Ale opusťme bílé stránky této knihy; vraťme se raději do zasedací místnosti na Mariánské 

náměstí a konstatujme, že mnozí chyběli a mnozí „nad“ zmiňovanou pětistovku i z toho důvodu, 

že z Obce více či méně demonstrativně vystoupili. Příklad takového literáta? Milan Hrabal, aniž 

bychom mu co vyčítali. Dodám jen, že každoroční členský příspěvek představuje 750 korun. 

     Tato valná hromada se konala po čtyřech letech. Původně ohlášená primátorka Prahy se jí 

s omluvou nezúčastnila, ale dočkali jsme se řady projevů a čísla jedna nových Novin Obce 

spisovatelů (mají vycházet čtyřikrát ročně). Zde zaujalo, že členem jejich redakční rady je i právě 

pan Hrabal, zatímco grafickou úpravu má na starost Vlado Ríša, jinak i šéfredaktor časopisu XB-1. 

Do úvodního čísla přispěli Daniela Kovářová, Lydie Romanská, Milena Fucimanová, Alois 

Marhoul, Markéta Hlasivcová, Ivo Odehnal, Milan Hrabal, Lech Przecek, Zuzana Havelková, 

Tomáš Magnusek, Jiří Vaníček, Františka Vrbenská a Hanka Hosnedlová; a není, řekl bych, sporu, 

že se žádná jiná česká spisovatelská organizace natolik nezastává i autorů mimopražských. 

     Během zasedání vystoupil s krátkým projevem i třeba Jan Cimický a došlo taky 

na symbolickou „minutu za mrtvé“. Mezi ty náleží letos bohužel i (jindy nepřehlédnutelný) básník 

Jaroslav Holoubek. - Pominu-li závěrečné pohoštění, během něhož se v „kuloárech“ rozproudily 

debaty, bylo na letošním programu i předání nových průkazek, i chápejte tím rovněž jejich 

poskytnutí i mnohaletým členům. 

     Má Obec smysl. Myslím, že má. Ale jeho rozměry může svými etalony upřesnit asi jen jen 

Bůh. Zpola žertem už jen pozdravím radního Jakuba Michálka, nicméně jeho (neškolní) lavici 

jsem si v to dopoledne taky přisvojil jen náhodou nebeskou. Za Plzeňský kraj zaznamenala Rada 

Obce slušnou účast deseti autorů. Snad na nikoho nezapomenu, a pokud ano, omlouvám se. 

J. Komorous, K. Pexidr. V. Toman, K. Erbová, J. Málková, T. Kopřivová, V. Špinková, 

L. Mikisek, D. Kovářová. Jen M. Čechura, V. Gruber, J. Hrubý, B. Jirásek, V. Viktora 

a H. Šlesingerová se letos omluvili. (Starý Plzenec, 22. 3. 2017) 

 
- I. F. (*1964) píše básně, prózu i publicistiku, žije ve Starém Plzenci. 

 

* 

LISTOVÁNÍ 
* VÍTÁME:  
     Už ve čtvrtek 2. února jsme objevili novou autorku, anebo ona objevila nás. Paní Taťána 

Kořenková (*1946) kdysi vystudovala obor slaboproud, pracovala ve Stavebním podniku města 

Plzně, sama o sobě ale říká, že má povahu Ferdy Mravence („Každou práci ber jako hru a začne 

se ti líbit!“). Jejím koníčkem je kromě jiného četba a hudba. Před časem ji prý natolik oslovily 

obrazy plzeňského malíře Jaroslava Dobrého (nejvíce Vlčí mák), že napsala první verše. Společně 

potom v roce 2014 vystavovali ve Společnosti malíře Václava Brožíka v Třemošné a také vytvořili 

„knihu rozhovorů“ obrazů a básní Plzeň, moje město. Paní Kořenková je plná pozitivní energie. 

Její šuplík se plní a na autorských čteních v zařízeních pro seniory se prý schází na padesát 

posluchačů. Šťastná to žena! – „Když dotkne se tě křídlo motýlí/ zastav se, postůj na chvíli / Najdi 

zas lesní studánku / Nabírej krásu do džbánku!“         
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*  

SLÁVA HRDINŮM  

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* ČTENÁŘ ROKU 2017 – NEJLEPŠÍ BABIČKA ČTENÁŘKA MĚSTA PLZNĚ. V rámci 

kampaně Březen - měsíc čtenářů se Knihovna města Plzně jako pořadatel zapojila do 7. ročníku 

celostátního projektu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Čtenář roku, tentokrát 

zaměřeného na hledání nejpilnějších čtenářů z řad babiček, případně dědečků. Hlavním vypsaným 

kritériem byl počet výpůjček v knihovně za uplynulý kalendářní rok. V Plzni si pak pravidla 

rozšířili o doplňující ukazatele, např. počet návštěv v knihovně a počet knihoven, jež soutěžící 

navštěvují. Velkou roli hrál „doporučující dopis“ od vnuků nebo vnuček, kteří napsali nebo 

nakreslili odpovědi na otázky, například: Jak si společně čteme? Co jsme s knihou prožili? 

Jedenáct knihoven městské sítě v době od 9. ledna do 28. února oslovilo své návštěvníky 

a do městského kola nakonec přihlásilo 22 finalistů - 17 babiček a 5 dědečků.  Spolu s nimi se 

zapojilo celkem 29 vnoučat. Největší zastoupení měli čtenáři Bibliobusu (7). Věk přihlášených 

přesahoval dvě generace, nejstarší babičce bylo 84, nejmladší 48 let. Ti, kteří postoupili do finále, 

si v roce 2016 v KMP úhrnem vypůjčili a přečetli 2 034 knih a časopisů a knihovnu navštívili 

v součtu 453x. 

     Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a udělení titulu Babička čtenářka města Plzně roku 

2017 proběhlo v Polanově síni v sobotu 18. března 2017.   

     Nejlepší babičkou čtenářkou se stala Jiřina Jeníčková, kterou do soutěže přihlásil vnuk David 

Jeníček. Paní Jeníčková navštěvuje 4 knihovny KMP (Ústřední knihovnu pro dospělé, Ústřední 

knihovnu pro děti a mládež – oba úseky a Bibliobus). V roce 2016 uskutečnila při 32 návštěvách 

102 výpůjčky knih. Podle referencí knihovnic: „Do dětského oddělení chodí i s vnukem Davidem 

a vždy tu stráví minimálně dvě hodiny. Najdou si klidné místo a paní předčítá, a pokud se vnuk 

na něco ptá, vždy mu trpělivě a hezky odpovídá. Pak si většinou ještě vyberou některou 

z deskových her a též ji společně hrají, opět paní vysvětluje pravidla a hezky ho vede k tomu, že se 

nepodvádí, nic mu v rámci hry neodpustí a David nemívá problém s tím, že třeba prohrává. 

Měsíčně navštěvuje také bibliobus. Nejvíce si půjčuje časopisy, dětské knihy pro vnoučata a CD.“ 

     Druhé místo získala Danuše Bradáčová, kterou do soutěže přihlásila vnoučata Denis 

a Daniela. Paní Bradáčová navštěvuje 2 knihovny v Plzni (Obvodní knihovnu Doubravka 

a Knihovnu Lobzy), vloni uskutečnila 27 návštěv a 98 výpůjček knih. Rovněž je čtenářkou 

knihovny v Chrástu. Podle knihovnic: „…je vždy perfektně upravená, přichází dobře naladěná 

(jde přece do knihovny!) a vybavená pojízdnou taškou, ale to neznamená, že si půjčuje knihy 

bez rozmyslu a na množství. Pečlivě vybírá, často si přináší seznam titulů, o nichž někde četla 

či slyšela. Je sdílná, o knihách ráda vypráví a aktivně se pídí po dalších titulech daného autora 

či titulech s podobnou tematikou. Většinou dochází s přítelkyní a knihy si již po cestě navzájem 

doporučují. U pultu si je pak vyměňují, takže knihovnice nemá tolik práce se zakládáním 

do regálu. Nárazově půjčuje knihy i pro vnoučata. Je pečlivá, knihy vrací ve vzorném stavu a nikdy 

nemešká. Také už téměř dva roky pracuje 1x za 14 dní jako dobrovolnice v knihovně v Chrástu. 

Kdysi dostala den práce v knihovně jako dárek k narozeninám od svého vnuka a už u téhle práce 

zůstala. Ve svém věku zvládla základní práce na počítači v systému Clavius a strašně ráda půjčuje 

(sobě i ostatním čtenářům). Je výborná, protože má opravdu načteno a doporučuje tedy tituly, 

které dobře zná.“  

     Na třetím místě skončil pan Pavel Skopeček, na čtvrtém pan Jiří Martínek, na pátém místě paní 

Jarmila Králová.  

     Pro nízký počet zapojených knihoven Plzeňska nejlepší plzeňská babička jako uznaná krajská 

vítězka postoupila přímo do celostátního klání. (Celostátnímu vítězi bude ocenění slavnostně 

předáno 4. dubna 2017 v Národním divadle v Praze v přímém přenosu ČTArt při udělování cen 

Magnesia Litera.) 



 4 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve dnech 3. – 8. dubna 2017 Vás Knihovna města Plzně zve do své hlavní budovy (B. Smetany 13, 

1. patro) na Velký knižní bazar. Výprodej odepsaných knih všech žánrů, časopisů, brožur i map 

za jednotnou cenu 5,- Kč. Otevřeno v pracovní dny od 9:00 do 18:00, v sobotu od 9:00 do 12:00 

hodin. Vstup volný. 

 

* V pondělí 3. dubna 2017 v 19:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, z. s., 

za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad Trojský lev. Hostem 

Miroslav Bobek, ředitel ZOO Praha, zoolog, publicista, autor fejetonů o životě zvířat v ZOO. 

Součástí večera bude autorské čtení a autogramiáda. – Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně 

Hifiklubu k dispozici: Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, 

Plž, díla regionálních autorů aj.  

 

* V úterý 4. dubna 2017 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového sálu 

Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad s názvem Václave, tohle jsi myslel vážně? – Uvedení 

nové knihy Václava Grubera Z tebe peklo ráj - románu od muže pro ženy… Pořadem provázejí 

Tamara Kopřivová a Jiří Hlobil.  

 

* Ve dnech 4. dubna a 11. dubna 2017 od 17:00 hodin Vás Nová Akropolis zve do své Malé 

dílny (Plzeň, Purkyňova 12) na vázání knih pro mládež od 12 do 15 let. Co je kniha a z jakých 

částí se skládá. Jak vzniká. Jak se šijí, lepí a lisují knihy. Výroba sešitu formátu A6 s deskami 

z okrasných papírů či plátna. Dílna trvá 5 vyučovacích hodin. Více informací: plzen@akropolis.cz, 

tel.: 605 272 282.  

 

* Ve středu 5. dubna 2017 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Románské knihovny (Plzeň, nám. Republiky 12) na další večer z cyklu O překladu 

francouzském. Účinkují Jovanka Šotolová a Katarína Horňáčková.   

 

* V úterý 11. dubna 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové (13) – tentokrát Tajemství genealogie 

s Janou Kopečkovou. Vstup volný. 

 

* V úterý 11. dubna 2017 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Sálu beletrie své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na další setkání Klubu knihomilců.  

 

* Ve čtvrtek 13. dubna 2017 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 

do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na pořad z cyklu Řeknu ti, co čtu (18) – Beatnická poezie. 

Připravil a uvádí Jiří Hlobil. Vstup volný. 

 

* V úterý 18. dubna 2017 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (40), tentokrát s filmovým historikem 

Janem Lukešem.   

 

* V úterý 18. dubna 2017 v 18:00 hodin jste zváni do prostor DEPO2015 (Plzeň, Presslova 14) 

na křest knihy Šumava Františka Malocha. Kniha vznikla spojením původního cestopisu 

významného plzeňského botanika Františka Malocha z roku 1916 s fotografiemi a texty z let 

2015-2016, jejichž autory jsou Vladimír Kožíšek a Martina Kožíšek Ouřadová (pracovnice 

Knihovny města Plzně). 

 

mailto:plzen@akropolis.cz
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* V úterý 18. dubna 2017 v 19:00 hodin jste zváni do prostor Moving Station (Plzeň, Nádraží Jižní 
předměstí, Most Ivana Magora Jirouse 1) na křest nové knihy Iva Hucla Prach prázdna s ozvuky 
japonské a čínské malířsko-literátské tradice. Součástí večera je koncert Vladimíra Václavka. Dále 
účinkují René Levínský, Jaromír Typlt a Vladimír Novotný.     

 
* Ve středu 19. dubna 2017 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 
pro děti a mládež (B. Smetany 13) na další pokračování cyklu Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 

 
* Ve středu 19. dubna 2017 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 
zve do Románské knihovny (Plzeň, nám. Republiky 12) na další večer z cyklu O překladu 
francouzském. Tentokrát Tomáš Havel pohovoří o problémech spojených s překladem citací 
z jiných literárních děl a nejrůznějších intertextových odkazů a aluzí. 
 
* V pátek 21. dubna 2017 od 8:00 do 14:00 hodin Vás Knihovna Kardinála Berana v Plzni zve 
do Vzdělávacího centra Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2) na druhý 
blok z cyklu přednášek Historie nejen literární, tentokrát s podtitulem Literatura a historie - 
možnosti poloviny 20. století. Pekař-Šusta-Kutnar-Kalista. Návrat staročeské literatury a období 
baroka do soudobého kontextu. Přednášky: Zdeněk Beneš: Východiska české historiografie 
a sociologie 20.-30. let (pracovní název); Petr Placák: Josef Pekař; Josef Štogr: Myšlenkové zdroje 
Jana Hertla (o pojmenování typického); Zdeněk Hojda: Objevení baroka v dějepisectví 30. let; 
Jakub Sichálek: Jan Vilikovský a staročeská literatura.  

 
* V pondělí 24. dubna 2017 ve 20:00 hodin jste zváni do kulturního centra Papírna (Plzeň, 
Zahradní 2) na další autorské čtení. V rámci festivalu Finále účinkují Petr Smazal, Filip Koryta 
a Peter Nippel. Čtení ze sbírky povídek Nepovídej…. 

 
* V úterý 25. dubna 2017 v 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 
do své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na komentovanou prohlídku pro veřejnost. 

 
* V úterý 25. dubna 2017 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 
Masné krámy (Pražská 18) na Ženský hlas – autorské čtení členek Střediska západočeských 
spisovatelů. Účinkují Jaroslava Málková, Karla Erbová, Vlasta Špinková a Tamara 

Kopřivová. Zpěvem doprovází Vlaďka Bauerová.   

 
* V úterý 25. dubna 2017 v 19:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do M-klubu Obvodní 
knihovny Skvrňany (Macháčkova 28) na recitál hudebníka a spisovatele Josefa Fouska 
(www.pepafousek.cz). Pozor – koncert je již vyprodán!  

 
* V úterý 25. dubna 2017 ve 21:00 hodin jste zváni do Café Anděl (Plzeň, Bezručova 5) na další 
Slam poetry exhibici.  

 
* Ve středu 26. dubna 2017 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně 
(B. Smetany 13) na Mladé tužky trampského literárního západu VI. – Jarní setkání s nadějnými 
a neokoukanými tvářemi uvádějí Miroslav Valina a Jindřich Kout.  

 
* Ve čtvrtek 27. dubna 2017 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 
zve do Sálu beletrie své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na Literární čaj o páté, 
tentokrát na programu Ondřej Neff probíraný knihu po knize. 
 
* V pátek 28. dubna 2017 v 16:00 hodin jste zváni k sošce Andělíčka – dívenky Jarušky na 
břehu Košuteckého jezírka v Plzni-Bolevci na slavnostní křest nové knihy Davida Růžičky Obři, 
trpaslíci, vodníci a skryté poklady - nejkrásnější pověsti (Alpress, 2017). Kmotrem knihy se stane 
starosta prvního plzeňského obvodu Miroslav Brabec.  

http://www.pepafousek.cz/
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* Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně (B. Smetany 13) na malou výstavu Miloslava 
Krista Velký Malý čtenář. Obrazy z šedesátileté historie slavného dětského časopisu. Výstava 
potrvá až do 5. května 2017.  

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* CENA BOHUMILA POLANA 2017. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni pod 

záštitou primátora města Plzně Martina Zrzaveckého vyhlašuje XVII. ročník literární soutěže 

o Cenu Bohumila Polana. Cena je udělována jednou ročně za významné dílo spjaté se západními 

Čechami tematicky nebo osobou tvůrce a je dotována finanční prémií 30 000,- Kč. Lze přihlásit 

knihy poezie a  prózy vydané v roce 2016 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 Střediska 

západočeských spisovatelů (http://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/prihlaska-do-souteze-

o-cenu-bohumila-polana). Uzávěrka je 30. dubna 2017. Knihy posílejte na adresu: Středisko 

západočeských spisovatelů, Americká 29, 301 00 Plzeň, a to buď v pěti exemplářích (zaslané 

výtisky se nevracejí), nebo jeden výtisk plus definitivní PDF celé knihy. PDF se zasílá e-mailem 

na adresu: zaspis@seznam.cz. O vítězi rozhodne odborná porota složená ze zástupců SZS, Obce 

spisovatelů a literárních kritiků. Porota může rozhodnout o ocenění jediného autora, nebo dvou 

autorů, za kategorii poezie a próza zvlášť. Naopak, jestliže nebudou k dispozici díla odpovídající 

kvality, může porota doporučit cenu neudělit. Cena se uděluje pouze autorovi žijícímu. Výsledky 

budou slavnostně vyhlášeny v souvislosti se Dnem poezie a v rámci Plzeňského literárního 

festivalu 10. listopadu 2017. (V loňském roce se laureátkou Ceny Bohumila Polana stala Daniela 

Kovářová a její kniha Mrtvá z golfového hřiště). 

 

* VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP 2017. Mikroregion Podralsko pod záštitou spisovatelky 

a nakladatelky Evy Koudelkové vyhlašuje literární soutěž na téma Všude dobře, doma nejlíp.  

Soutěž je určena všem neprofesionálním autorům bez ohledu na místo bydliště a bude hodnocena 

ve třech věkových kategoriích: žáci 1. stupně ZŠ; žáci 2. stupně ZŠ a odpovídající ročníky 

víceletých gymnázií; ostatní autoři. Lze zaslat původní, dosud nikde nepublikovanou prózu 

na libovolné téma (povídka, pohádka aj.), autoři prvních dvou kategorií o max. rozsahu 3 strany 

A4 ručně psaného textu nebo 2 strany A4 strojopisu (program Word, font Arial, velikost 12, 

řádkování 1,5), autoři třetí kategorie pouze v elektronické podobě, max. 4 normostrany (30 řádků 

po 60 úhozech, cca 250 slov na stranu, řádkování 1,5).  Každý autor může přihlásit pouze jednu 

práci. Každá odevzdaná práce musí obsahovat průvodní list s uvedením jména a příjmení autora, 

roku narození, soutěžní kategorie, názvu díla a počtu stran, adresy bydliště, e-mailu a telefonu, 

u dětí do 15 let navíc kontaktu na zákonného zástupce. Bude-li příspěvky posílat hromadně 

organizace, musí být průvodním listem doložena každá práce. Zasláním díla do soutěže autoři 

zároveň dávají organizátorům souhlas s případným zveřejněním textu bez nároku na honorář. 

Uzávěrka je 30. dubna 2017 (rozhoduje razítko na obálce či datum odeslaného e-mailu). Adresa: 

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí, U Školy 98, 471 25 Jablonné v Podještědí, e-mail: 

jablonoviny@seznam.cz nebo knihovna@jvpmesto.cz. Na obálku nebo do předmětu e-mailu 

napište heslo „Soutěž“. Autoři tří nejlepších prací v každé kategorii obdrží knižní i věcné odměny, 

slevové kupóny na knihy a další dárky. Pořadatelé si vyhrazují právo udělit také cenu 

mimořádnou. Slavnostní vyhlášení vítězů za účasti sponzorů proběhne 29. května 2017 od 10:00 

hodin ve Společenském centru v Jablonném v Podještědí.  Z vítězných textů bude sestaven 

sborník. Součástí programu bude též workshop o psaní s patronkou soutěže Mgr. Evou 

Koudelkovou, Ph.D.  

 

http://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/prihlaska-do-souteze-o-cenu-bohumila-polana/
http://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/prihlaska-do-souteze-o-cenu-bohumila-polana/
mailto:zaspis@seznam.cz
mailto:jablonoviny@seznam.cz
mailto:knihovna@jvpmesto.cz
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* POLABSKÁ VRBA 2017. Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs 

nad Labem - Stará Boleslav vyhlašuje V. ročník literární soutěže Polabská vrba. Soutěž 

„pro pamětníky“ je určena všem autorům z celé republiky, kteří se „cítí být seniory“. Cílem je 

nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření, poskytnout příležitost 

ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb. Přijímají se práce všech 

žánrů (próza, poezie, drama, publicistika). Tématem letošního ročníku je „Moje první láska“, 

práce však mohou být i na jiné, libovolné téma. Původní, dosud nepublikované a do jiných soutěží 

nepřihlášené příspěvky o max. rozsahu 15 stran (u rukopisných 20 stran) mohou být zaslány 

elektronicky, odevzdány ve formě rukopisu či strojopisu v některém z běžných textových formátů 

MS-Wordu či Open Office Writeru (např. doc, docx, odt, rtf), nikoliv však ve formátu pdf. Autor 

uvede jméno a příjmení, rok narození a kontaktní adresu. Uzávěrka je 14. května 2017 (výročí 

narození Eduarda Petišky). Adresa: Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 250 01 

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, e-mail: info@knihovna.brandysnl.cz, nebo Dům 

s pečovatelskou službou, Jarmila Viplaková, 17. listopadu 1404, 250 01 Stará Boleslav, e-mail: 

jarmila.viplakova@seznam.cz. Texty bude posuzovat odborná porota složená z literárních 

osobností polabského regionu a zástupců Knihovny E. Petišky a Města Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav. Oceněny budou tři nejlepší práce, zvláštní cena bude udělena za práci se vztahem 

k regionu a za nejzdařilejší práci k letošnímu tématu. Výsledky budou vyhlášeny v průběhu měsíce 

června 2017. Více informací na  http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/akce/polabska-vrba.  

 

* STÁTNÍ CENA ZA LITERATURU A STÁTNÍ CENA ZA PŘEKLADATELSKÉ DÍLO 

PRO ROK 2017. Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že k 28. říjnu 2017 budou uděleny Státní 

cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2017. Státní ceny jsou 

udělovány autorovi k ohodnocení původního literárního díla nebo překladu literárního díla z cizího 

jazyka do češtiny, vydaného v českém jazyce v roce 2017 nebo v roce předcházejícím. Státní cenu 

lze rovněž udělit k ohodnocení dosavadní literární tvorby nebo dosavadní činnosti autora v oblasti 

překladu literárních děl. Ceny tvoří diplom a finanční odměna ve výši 300 000,- Kč. Návrhy 

na udělení cen mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to e-mailem nebo klasickou 

poštou. Podání musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu autora díla či autora 

překladu, charakteristiku osoby a díla plus zdůvodnění návrhu. Uzávěrka nominací je 31. května 

2017. Adresa: Ministerstvo kultury ČR, Oddělení literatury a knihoven, Mgr. Radim Kopáč, 

Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1, tel.: 257 085 221, e-mail: radim.kopac@mkcr.cz. Více 

informací na https://www.mkcr.cz/statni-cena-za-literaturu-a-statni-cena-za-prekladatelske-dilo-

582.html. 

 

* ROKYCANSKÝ PÍSMÁK 2017. Městská knihovna v Rokycanech vyhlašuje XVIII. ročník 

literární soutěže Rokycanský písmák s podtitulem Píšu, píšeš, píšeme. Soutěž je určena žákům 

6. - 9. tříd základních škol, věkově srovnatelným třídám víceletého gymnázia a studentům 

středních škol. Lze zaslat libovolný slohový útvar o max. rozsahu 2 strany formátu A4. Mladí 

autoři si mohou zvolit ze tří témat: 1. Náš nový spolužák… není z této planety; 2. Sejdeme se 

ve 23. století; 3. 1000 nafukovacích lehátek (na Boreckém rybníku). Autorem témat letošního 

ročníku a hlavním porotcem soutěže je spisovatel, scenárista a lektor Jiří Walker Procházka 

(www.jwp-prochazka.cz). Uzávěrka je 30. června 2017. Adresa: Městská knihovna Rokycany, 

Masarykovo nám. 83/I, 337 01 Rokycany, e-mail: knihovna@rokycany.cz. Pořadatelé uvítají, 

pošlete-li díla v elektronické podobě. Uveďte jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště, 

školu a třídu, kterou navštěvujete. Slavnostní vyhodnocení se uskuteční v sálku městské knihovny. 

Vítězná díla spolu s kresbami žáků ZUŠ v Rokycanech budou uveřejněna ve sborníčku. Více 

informací na http://www.rokycany.cz/vyhlasujeme-rokycanskeho-pismaka/d-884354/p1=37738. 

  

mailto:jarmila.viplakova@seznam.cz
http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/akce/polabska-vrba
mailto:radim.kopac@mkcr.cz
https://www.mkcr.cz/statni-cena-za-literaturu-a-statni-cena-za-prekladatelske-dilo-582.html
https://www.mkcr.cz/statni-cena-za-literaturu-a-statni-cena-za-prekladatelske-dilo-582.html
http://www.jwp-prochazka.cz/
http://www.rokycany.cz/vyhlasujeme-rokycanskeho-pismaka/d-884354/p1=37738
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* 

LITERÁRNÍ GRANTY A STIPENDIA 

 
* DOTAČNÍ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE K PODPOŘE LITERÁRNÍ TVORBY 

A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI 2017. Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program Podpora literární 

tvorby a publikační činnosti 2017. Cílem je podpořit vydávání neperiodických publikací 

a rozvoj literární tvorby se vztahem k Plzeňskému kraji. O dotaci se mohou ucházet fyzické osoby 

(spisovatelé, začínající autoři), fyzické osoby podnikající a právnické osoby (vydavatelé, 

nakladatelé, spolky aj.), nikoliv však územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové 

organizace. Žadatel musí mít sídlo na území PK, nebo musí mít přímou souvislost s krajem jeho 

dílo. Projekt musí být realizován v době od 1. ledna 2017 do 30. června 2018. Dotace je 

poskytována zejména na přípravu, předtiskovou přípravu a vydání díla (např. tisk, grafika) nebo 

na aktualizované vydání již dříve vydaného díla. Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost. 

Z dotace je možné hradit maximálně 90 % skutečně vynaložených celkových nákladů. Minimální 

výše poskytnuté dotace na jeden projekt může činit 20 000,- Kč, maximální výše 150 000,- Kč. 

(Celkem bude letos rozděleno 700 000,- Kč.) Úspěšný žadatel obdrží peníze jednorázově na účet 

nejpozději do konce roku, podmínkou je však do 30. 11. 2017 předložit finální předtiskovou 

přípravu. Žádost včetně příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace 

(http://dotace.plzensky-kraj.cz/), originály dokumentů je nutné naskenovat a vložit ve formátu *.pdf. 

(Spisovatelé, kteří nemají možnost skenování, mohou požádat o bezplatnou pomoc např. 

v kterékoliv knihovně.) Žádosti lze podávat průběžně od 20. dubna do 30. září 2017 do 17:00 

hodin (doporučujeme však neotálet, neboť vyhlašovatel má právo po vyčerpání objemu 

přidělených finančních prostředků přijímání dalších žádostí ještě před termínem uzávěrky 

zastavit). Podrobné informace na http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/495/. 

Případné dotazy ochotně zodpoví PhDr. Pavel Suk, Ph. D., e-mail: pavel.suk@plzensky-kraj.cz, 

tel.: +420 377 195 470.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 4. 2017. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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

KONTAKT: 

Ason-klub při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, 

tel.: 378 038 200, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

e-mail: asonklub@plzen.eu; http://www.knihovna.plzen.eu 

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

 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/495/
mailto:pavel.suk@plzensky-kraj.cz
http://www.knihovna.plzen.eu/

