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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Podzim. Něco jako inflace listí.“ 

„Les: věčné schůzování stromů.“ 
 

(Valeriu Butulescu) 
 

 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
…V průběhu relativně teplého léta ve většině plzeňských kulturních institucí odpadlo pořádání 
literárních programů, opadl shon a stres, spisovatelé na chvíli otočili list. 
 
     Ve čtvrtek 13. července literatury chtivé duše už podevatenácté vyrazily na tradiční literárně 
vlastivědný výlet (http://velebny.rajce.idnes.cz/Literarnivyletpolaznich.13.7.2017)... 
 

     Od STANISLAVA BUKOVSKÉHO: S knihovnou z lázní do lázní: 

     S knihovnou se letos účastníci zájezdu nejprve po dlouhém bloudění dostali do Lázní Kyselka. 

Dozvěděli se, že jejich zakladatel Heinrich Mattoni se stejně jako Klemens Metternich v mládí 

nezdržoval studiem. Oba se rovnou vrhli do víru života. Zatímco z Mattoniho se stal časem 

šlechtic, Metternich obdržel celou řadu čestných doktorátů. Kyselka je v současnosti trochu 

pošramocená, ale co nevidět se všechno opraví. Jenom se neví, co pak s tím. Kdyby někdo dokázal 

poradit, mohl by se taky stát šlechticem či doktorem honoris causa.  

     Pak odvezl autobus výletníky na hrad Seeberg. Tam mají neuvěřitelně dlouhou hradební pušku, 

uprostřed uchycenou na takové trochu vyšší otočné stoličce, jaké bývají u piana. Celé je to 

pojízdné, aby se s tím mohlo jezdit po hradbách a kolem dokola odstřelovat obléhatele. Když 

obránci většinu postříleli, nabídli zbyvším exkurzi do mučírny. 

     Navštíveny také byly Františkovy Lázně. Moc se to tam od časů Boženy Němcové a Jana 

Nerudy nezměnilo. Ulice jsou rovné jako šňůry a chodníky široké. K léčbě některých obtíží tam 

napomáhá dotýkání jedné sochy, odborně se tomu říká léčba haptická. Za bezpečnost tamních 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Literarnivyletpolaznich.13.7.2017/
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pacientek zodpovídá vojenská posádka. Po chodnících chodí ty, které jsou zabezpečené, uprostřed 

silnic chodící se zatím zabezpečení nedočkaly. 

     Podle plánu se také zajelo do Starého Hrozňatova. Tam mají kromě jiného sousoší znázorňující 

zjevení Marie Magdalské, jak je popsána v evangeliu podle Jana. Před Marií stojí Ježíš s rýčem, 

protože si myslela, že je zahradník. Když poznala, že se jedná o Ježíše, zvolala radostně Rabbuni, 

to znamená Mistře. On jí řekl: „Nedotýkej se mne, dokud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým 

bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ 

     Následoval Cheb. Ve zdejším Retromuzeu účastníci zájezdu zjistili, že jsou starší než muzejní 

exponáty. Což znamená, že jejich cena, stejně jako je tomu u všech starožitností, není zanedbatelná 

a nadále poroste. 

     O Mariánských Lázních se výletníci dozvěděli, že se tam léčili různí velikáni ze všech koutů 

světa. Prý si pochvalovali, jaká že je v těchto lázních pohoda. Ivan Alexandrovič Gončarov tam 

dokonce napsal román Oblomov, což je óda na největšího pohodáře všech dob. Nikolaji 

Vasiljevičovi Gogolovi zaplatil léčbu v lázních samotný báťuška car, něco takového by si 

chudožnik sám dovolit nemohl. Zdejší drsné klima ale chorému Gogolovi moc neprospělo. Lázně 

jsou totiž, jak známo, vhodné jen pro zdravé. Zakrátko po ukončení léčby Gogol zemřel. Stejně 

dopadl i Karel Havlíček Borovský, jemuž zaplatil léčbu v ještě o něco drsnějším Brixenu náš 

milostivý císař a král František Josef I. Proto zde má pomník a ve Františkových Lázních taky 

a ještě mnohem větší k tomu. 

     To Johann Wolfgang Goethe zase potkal v Mariánských Lázních Ulriku von Levetzow a málem 

to skončilo svatbou. Hodili se k sobě, on byl v nejlepších letech, ona byla taky mladá. Ukázal jí 

svou sbírku minerálií. Ale nakonec ze svatby sešlo, protože mládí by jí dlouho nevydrželo. Její 

maminka, když se s ní před lety Wolfgang přátelil, byla taky mladá a najednou jí bylo čtyřicet. 

Mohlo by se to opakovat. 

     Byl to po všech stránkách hezký a poučný letní literární výlet. Jako ostatně vždycky.  

(Plzeň, 14. 7. 2017) 
 

- S. B. (*1944) je výtvarník, kurátor výstav aj., žije v Plzni. 

 
 

 

 

     Devatenáctého července na město padl smutek z náhlého odchodu básníka Josefa Hrubého a bylo 

těžké najít slova…  „Smrt se neřídí našimi plány.“ (Molière)   

 

 

*  

SLÁVA HRDINŮM  

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „ČÍM BYCH CHTĚL JEDNOU BÝT“ 2017.  

 

     Od EVY PROCHÁZKOVÉ: Minulost, přítomnost a budoucnost se setkaly 13. 6. 2017 během 

společného sezení seniorů a dětí z 1. ZŠ v Plzni. Během pohodové hodinky v Totemu, 

mezigeneračním a dobrovolnickém centru, si účastníci dvou soutěží vyhlášených Knihovnou 

Bolevec povídali o všem možném, vzpomínali a plánovali. Děti četly své práce na téma „Čím bych 

jednou chtěl nebo chtěla být“ a dříve narození „Čím jsem kdysi chtěl nebo chtěla být“. Srovnávalo 

se, hodnotilo. Sdílení vlastních myšlenek s jinou generací se stalo pro obě skupiny silným zážitkem. 

Ukázka pro vás. Některé práce jsou krácené. (Plzeň, 17. 7. 2017) 
 

- E. P. (*1961) píše básně, povídky, písňové texty a divadelní hry, žije v Plzni,  

po absolvování Fakulty humanitních studií ZČU pracuje jako vedoucí Knihovny Bolevec KMP. 
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Čím chci být? - Kamila Rybáriková, 3. A 

     Já bych chtěla být ornitoložkou, protože mám ráda ptáčky, nejvíc papoušky. Budu jim 

nandávat kroužky a objevovat nové druhy. A taky chci pracovat na farmě, mám ráda zvířátka! 

Moc bych chtěla být zvěrolékařkou. Nevím, co si mám vybrat. 

 

Čím jsem chtěla být – paní Jana Morová 

     Od dětských let jsem si vysnila, že budu doktorkou. Moje panenka si ode mne užila. Učila 

jsem se na ní desinfikovat rány, obvazovat odřená kolena, aplikovat injekce a míchat různé 

masti na bolavé klouby. Od Ježíška jsem dostala krabičku první pomoci. Byl tam i stetoskop, 

teploměr, injekční stříkačka. Tak jsem začala provozovat svoji praxi na o čtyři roky starším 

bratrovi mojí maminky. Ten u nás bydlel. Trpěl moje ošetřování a já jsem se cítila jako paní 

doktorka. Když jsem končila školní docházku, chtěla jsem studovat, nejdříve gymnázium 

a potom lékařskou fakultu. Ale můj přísný otec neměl pro mě pochopení. Nebude mě živit 

do dvaceti let. Tak bylo po mých snech. Musela jsem jít pracovat… Nakonec jsem si dálkově 

udělala zdravotní školu a pracovala jsem u postižených dětí. Tak se mně aspoň částečně splnilo 

moje přání z dětských let. 

 

Čím budu? – Julie Formánková, 3. A 

     Určitě zvěrolékařkou, protože miluju nadevše zvířata. Sice bych viděla, jak trpí, musela bych 

je operovat a dokonce zkrátit život. Ale setkávala bych se s nimi, hladila si je. Myslím, že bych 

se měla zabývat zvířecí anatomií, abych se dozvěděla co nejvíce o stavbě jejich těla. Zatím pro 

to dělám, co můžu. Studuji všemožné knížky, i k té anatomii jsem se na pět minut dostala. Ale co 

já vím, jestli to tak bude. Možná, že to bude úplně jinak. Každopádně se na svoji budoucnost 

moc těším. 

 

Co jsem chtěla být – Hana Fruhwirtová 

     Maminka mě často brávala do kina Čas, kde dávali týdeník a také aktuality z celého světa. 

Já jsem byla tím vším, co jsem viděla, naprosto okouzlená. Jednou promítali film o ruské 

baletce Maje Plisecké a já se v té chvíli chtěla za každou cenu stát baletkou. Maminku jsem 

neustále prosila, až mě v šesti letech přivedla k baletnímu mistrovi Jindřichu Jindřichovi, který 

mě vedl až do mých dvaceti let, než jsem se vdala. Ovšem v 6. třídě jsem dostala žloutenku 

s velmi vážným průběhem. Musela jsem do nemocnice a několikrát jsem se tam vracela. Tam 

jsem viděla práci sestřiček a moc se mi zalíbila. Pomáhala jsem jim s menšími dětmi. Jenže 

v 9. třídě jsem měla dvě trojky na vysvědčení. Tak jako se kvůli nemoci neuskutečnil sen být 

baletkou, tak skončil i sen být sestřičkou. Vše, co jsem později v životě dělala, dělala jsem 

s nadšením a ráda to dělám dodnes. 

 

Čím možná budu? – Kristýna Stuchlová, 3. A 

     Já nevím, jestli Yut Tuber, kuchařka, malířka, zpěvačka, tanečnice nebo zahradnice. Yut 

Tuber vydělává uměním, kuchařka by měla umět dobré recepty, malířka musí svými obrazy 

zaujmout, zpěvačka hezky zpívat, tanečnice krásně tančit, zahradnice zahradničit a pěstovat 

kytky. Jo a čím jste nebo chcete být vy? Tak se toho držte. 

 

Čím jsem chtěla být? – paní Marie Oprchalová  

     Jak šel čas, tak asi vším. Obdivovala jsem maminku, jak před ní kmitají jehlice při pletení. 

Snad kuchařka? Babička moc dobře vařila a já jsem moc ráda jedla. Vždyť to bylo na mně 

vidět. Když se podívám na staré fotky, tak právem mi brácha říkal „Maruška tlustá“. Z toho 

jsem ale vyrostla. Určitě jsem taky obdivovala paní učitelovou, jak krásně v kostele zpívá. 

Zkoušela jsem to doma na zahradě. Určitě budu hrát divadlo, byla má představa, když jsem 

v předškolním věku ve hře Kytička pro štěstí zažila první potlesk. Práce prodavačky se mi moc 
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líbila. Důvod byl, že si popovídá, taky všechno ví, kde se co šustne. Obdivovala jsem tetu, 

učitelku ručních prací, která dokázala vyšívat moc pěkné věci. Nejvíc se mi líbil polštářek 

s růžemi, dárek pro maminku, který metodou škemrání byl brzy můj, a tak jsem usínala 

na růžích. Práci listonošky bych asi nechtěla, protože byla provázena štěkotem psů a slovy, 

že je deset hodin, listonoška jde! 

 

Chtěla bych být… - Eliška Buršíková, 3. A 

     …zpěvačkou, herečkou a hudebnicí. To je můj životní sen. Hrát ve filmech, zpívat 

na koncertech, hrát na housle a žít si jako v pohádce. Ale má to jeden háček. Nemohla bych být 

s rodinou a kamarády. A taky neumím moc zpívat, ale to je jedno! Půjdu za svým snem a snad 

to někdy na tu herečku nebo zpěvačku dotáhnu. Ostatní by mi asi řekli, že bych si měla vybrat 

něco klidnějšího. Být herečkou má výhody i nevýhody. Např. poznám plno míst, ale nebudu mít 

čas na ostatní věci. Musím to zvládnout! Já to dám! 

 

Čím jsem kdysi chtěla být – paní Vlasta Procházková 

     Psal se rok 1947 a ze mne se stal prvňáček v naší malé škole v Černicích. Naše vynikající 

paní učitelky s námi dětmi nacvičovaly od první do páté třídy každý rok divadelní představení, 

kterými si škola trochu přilepšovala. Nebyla televize a naše dětská hraní či hravost měla 

úspěch. Vystupovaly jsme v sálech v Černicích a na Čechurově. Na moji milovanou školičku 

moc ráda vzpomínám, na plápolavý oheň v kamnech, věšáky plné kabátů a pod nimi boty, a to 

v každé třídě, na cvičení mezi lavicemi, na inkoustové kalamáře svádějící k lumpačinám. Ale 

hlavně na paní učitelky Hlaváčovou, Lonskou, Dvořákovou, ředitele Rádla, ach jo. Tak to 

začalo. Psal se rok 1951-52, v té době někdy moje maminka vypomáhala ve školce, když byla 

paní učitelka nemocná. Já jsem tak dlouho škemrala, že mi vyhověla a vzala mě s sebou. Dětem 

jsem hrála divadlo a četla s dětským hereckým projevem, děti se smály. A tím, že jsem je 

dokázala zaujmout, jsem nabyla dojmu, že to je právě tak jednoduché a že ze mne bude učitelka 

v mateřince. 

 

Čím budu – Štěpán Skuhravý, 3. A 

     To, co budu v budoucnu dělat, se teď špatně rozhoduje. Ta práce by musela uživit rodinu 

a ideální by bylo, kdyby mě i bavila. Teď si myslím, že bych se mohl věnovat hudbě, ale co 

za dva roky? Co když už budu chtít dělat něco jiného? Hudebníkem, konkrétně klavíristou, bych 

chtěl být kvůli tomu, že už něco zahrát umím. Chtěl bych to předvést, baví mě to. Také bych 

mohl hrát rodině. Proto bych se chtěl hudbě věnovat. 

 

Čím jsem kdysi chtěla být – paní Lilli Špirková 

     Ve škole se mi moc líbila moje slečna učitelka. Vyprávěla nám kapitoly z českých dějin 

a o přírodě. Měla jsem ji ráda. Jmenovala se Zdislava Trousilová, byla mladá, štíhlá, měla 

pěkné buclaté tvářičky. V té době jsem zatoužila stát se také učitelkou. Chtěla jsem jako ona 

působit na druhé, být žáky milována stejně jako ona námi. Měla jsem veliké štěstí, že se mi můj 

ideál dočasně splnil. Také já jsem dokázala své studenty „zapalovat“. 

 

Moje představy – Zuzi Horká, 3. A 

     Jednou ze mě bude učitelka ve školce. Mám ráda děti, tak bych si je chtěla užívat celý život. 

Moje třída by měla nějaké hezké jméno. Já jsem chodila do třídy Motýlků, a tak bych chtěla 

svoji třídu také pojmenovat po nějakém zvířátku. Možná budeme Sovičky nebo třeba Sýkorky. 

Ve volném čase budu módní návrhářka. Šaty navrhuji už teď. Pro šaty bych vybírala barvu, 

látku, tvar a šířku. Vím určitě, že mi to s dětmi půjde, protože vždy, když potkáme nějaké menší 

dítě, tak si se mnou rádo hraje. Obě povolání mi přijdou zábavná. 
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Čím jsem chtěla být – paní Jarmila Skuhrová 

     Když jsem nastoupila do školy, byla mojí učitelkou Jarmila Holejšovská. Moc se mi líbila 

a jmenovala se jako já. Tehdy jsem se rozhodla, že i já budu učitelkou. Vydrželo mi to až 

do 4. třídy. Tehdy rodiče rozhodli, že půjdu na gymnázium. Dělala jsem zkoušku v němčině. 

Rozhovor a slovíčka v pořádku, pak se psal diktát. Z toho jsem tehdy dostala známku 6. Toto 

známkování zavedli Němci. V 9. třídě jsem se o studium na gymnáziu nemohla ucházet, 

protože jsem neměla dělnický původ. Skončila jsem na Hospodářské škole Klementa Gottwalda 

(to byla obchodní akademie). Po studiu jsem obdržela umístěnku do Leninových závodů 

(do Škodovky) a nastoupila na osobní oddělení. Přijímala jsem také bývalé zaměstnance 

po návratu z vojny. 8 měsíců po návratu jednoho z nich jsem se za něho provdala, stala se 

ze mě žena v domácnosti a později maminka dvou synů.  

 

Čím budu? – Ondra Polák, 3. A 

     Já bych chtěl pracovat jako kuchař v restauraci. Vařil bych klasická i neobyčejná jídla. 

Abych se mohl stát kuchařem, musel bych zvládat a znát recepty, zapamatovat si, jestli jsem 

do jídla dal dost přísad, aby jídlo bylo co nejlepší. Musel bych vystudovat školu, abych mohl 

splnit každé přání zákazníka. A chcete vědět, proč chci být kuchařem? Je to proto, že mě baví 

vařit a můžu splnit něčí přání. Kdybych se stal doopravdy kuchařem, byl by to můj splněný sen. 

 

Co jsem chtěl být jako malý chlapec – pan Petr Kostner 

     Když jsem byl hodně malý, ještě jsem určitě nechodil do školy, chtěl jsem být řezníkem. Byl 

to ale malér. Vzpomínám si, jak hlavně babička, ale i maminka chodily a rozmlouvaly mi to. 

„Petříčku, to je hrozně těžká práce, řezník nosí těžký kusy masa, ty bys to neunes. Na to musíš 

mít sílu, a ty jsi slabej. Opravdu chceš být řezníkem?“ Já jsem ale chtěl. Trochu mě asi přece 

jenom znejistily, protože jsem to pro sebe změnil. Myslel jsem na popeláře. Asi jsem o tom 

nemluvil, protože na další reakce už si nepamatuji. 

 

Čím jsem kdysi chtěl být – pan Jaroslav Špirk 

     Moje nejstarší vzpomínka na to, jaké by se mi líbilo zaměstnání, je, že jsem chtěl být 

kanálpucrem, česky by se to přeložilo jako čistič stok. Ovšem představa nespočívala v tom, 

že bych lezl do kanálového systému, ale že bych pracoval nad kanalizační vpustí, nad otvorem 

kanálu. Moc se mi totiž líbilo, jak tam kanálpucr točí klikou. V souvislosti s tím mě napadlo 

slovo rumpál. Nebyl jsem si jistý, jestli je to správný výraz, tak jsem se šel podívat 

do Akademického slovníku cizích slov. Tam se správnost slova potvrdila. Rumpál je ruční 

dřevěný naviják. Točit klikou a vyprazdňovat kbelíky s nečistotou, tak jsem si to představoval. 

A potom práce s kbelíkem na dlouhé tyči. Znovu si nejsem jistý, zda sedí název šoufek. 

 

Čím chci být? – Marek Švehla, 3. A 

     Čím chci být? Tak tuhle otázku nám dávají skoro pořád. Když jsme byli malí, říkali jsme 

rytíři, princezny, králové a královny. Dnes jsme zjistili, že povolání je něco úplně jiného. 

Já bych chtěl být třeba fotbalistou – brankářem. Můj vzor je brankář Viktorie Plzeň Kozáček. 

Ve fotbalu to chodí tak, že si vás stále kupují lepší a lepší týmy. Kdyby mi to s fotbalem nevyšlo, 

chtěl bych pracovat jako můj táta. Je správcem počítačů. Ale kdoví, třeba v té době budou jiná 

nová povolání. 

 

Čím jsem kdysi chtěla být – paní Věra Kordíková    

     Moje celoživotní přání bylo cestování – cesty republikou, Evropou i světem. Bohužel mi 

život neposkytl příliš možností, až teď ve stáří, dá se říci, že ve vysokém stáří, se mi trochu 

daří. V čase II. světové války se nemohlo cestovat vůbec, jen prstem po mapě. Ale i to jsme 

s mým tátou využívali, poslouchali „Volá Londýn“ a na nástěnné mapě Evropy sledovali postup 
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spojeneckých vojsk od vylodění ve Francii až do konce války. Pak se ten život jaksi zvrtl, táta 

byl počátkem roku 1949 zatčen a na několik let uvězněn. Zbytek rodiny byl pronásledován 

a o cestování bylo možné jen snít. Dnes si vše vynahrazuji, jako členka turistického oddílu 

cestuji po republice každou sobotu. Podle svých fyzických i finančních možností cestuji 

i s cestovními kancelářemi po celé Evropě a plním si tak ve svých 84 letech dodatečně své 

cestovní sny. 

 

     …Čím to, že vůbec nikdo z nich nezatoužil být spisovatelem?! 
 

 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve čtvrtek 7. září 2017 v 17:00 hodin jste zváni do 1. patra Studijní a vědecké knihovny 

Plzeňského kraje (Plzeň, Smetanovy sady 2) na vernisáž výstavy Páral režírovaný (Mnohofestival – 

Vladimír Páral 85).  

 

* V pátek 8. září 2017 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového sálu 

Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na literární pořad Světem pohádek pánů králů. Věnováno 

prozaické tvorbě Karla Čapka a Karla Poláčka. Účinkuje Poetické divadlo. 

 

* V úterý 12. září 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. – 

Tentokrát Milenci a vrazi. Obohaceno o dramatizovanou četbu Soni Kratochvílové z Divadla Dialog. 

 

* V úterý 12. září 2017 v 19:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Románské knihovny (Plzeň, Evropský dům, nám. Republiky 12) na Noches nativas. Rodilí 

mluvčí čtou z knih poezie ve španělštině. Vstup volný.  

 

* Ve středu 20. září 2017 od 10:00 do 13:00 hodin jste zváni do městských sadů v Plzni U Branky 

na Maraton čtení z díla Vladimíra Párala v podání studentů SOŠ profesora Švejcara a známých 

plzeňských osobností. 

 

* Ve středu 20. září 2017 od 13:00 do 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského 

kraje zve do své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na zábavnou soutěžní hru pro školy 

a veřejnost Z kolika zvířat slepíte mnohozvíře aneb Znáte dílo Vladimíra Párala?  

 

* Ve středu 20. září 2017 v 16:30 hodin jste zváni do Pivovarského muzea v Plzni (Veleslavínova 6) 

na čtení Markéty Maškovské, autorky výstavy a knihy Staré plzeňské hostince aneb Kde se 

v Plzni jedlo, pilo a veskrze dobře žilo (Plzeň: Ševčík, nakladatelství a knihkupectví, 2014). - 

Autorka je pracovnicí Knihovny města Plzně. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 21. září 2017 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 

do Polanovy síně Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na pořad z cyklu Řeknu ti, co čtu (21) – 

Simon Mawer: Fakta či fabulace. Připravila a uvádí Jana Horáková. Vstup volný. 

 
* Ve čtvrtek 21. září 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 čaje o páté, tentokrát 

s režisérem ČRo Plzeň Miroslavem Buriánkem o spisovateli Vladimíru Páralovi. Doplněno 

zvukovými ukázkami nahrávek rozhovorů.  
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* V pondělí 25. září 2017 ve 20:00 hodin jste zváni do kulturního centra Papírna (Plzeň, Zahradní 2) 

na Autorské čtení 8. Vítání podzimu básní. Poe elita je zpět. Pisálci se prý po prázdninovém 

povalování pomalu rozepisují…  

 
* V úterý 26. září 2017 v 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 
do své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na další komentovanou prohlídku pro veřejnost. 

 
* Až do 3. října 2017 Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně (B. Smetany 13) 
k prohlídce malé výstavy s názvem Jaroslav Foglar.  

 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* SOUTĚŽ SIG LITERÁRNÍ TVORBA 2017. Literární skupina, která od roku 2014 působí 

v Mense ČR, pořádá již III. ročník tematické literární soutěže. Soutěž je určena široké veřejnosti. 

Lze poslat prózu (povídku o max. rozsahu 15 tisíc znaků) a poezii (max. 3 básně) na téma 

„Po bouři“. Každý autor může v každé kategorii přihlásit jeden příspěvek. Texty musí být psané 

ve formátu doc. nebo rtf. (nikoliv v docx), stylem Normal, tj. Times New Roman, vel. 12. Spolu 

s textem je nutné odeslat vyplněnou přihlášku (ke stažení na webu) se jménem a příjmením autora, 

věkem, korespondenční adresou, telefonem a e-mailem. Autor zároveň dává souhlas s případným 

zveřejněním ukázek ze svých textů v časopise Mensa a na internetových stránkách. Uzávěrka je 

30. září 2017. Adresa: lit.soutez2017@seznam.cz. Hodnocení bude probíhat ve dvou kolech. 

V prvním kole bude číst příspěvky odborná porota, vybrané práce potom postoupí do druhého 

kola, kde bude od 1. 11 do 31. 12. 2017 probíhat hlasování čtenářů. Předmětem hodnocení bude 

dodržení soutěžního tématu, umělecká úroveň, stylistická zručnost apod. Odborná porota udělí 

vlastní cenu či ceny. V rámci hlasování čtenářů budou zároveň v každé žánrové kategorii 

odměněny 3 nejlepší práce. Všichni účastníci soutěže dostanou originální diplom a knižní odměnu, 

vítězné práce a další vybrané texty budou zařazeny do sborníku. Slavnostní vyhlášení výsledků je 

plánováno na únor 2018. Více informací na http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-

skupiny/literarni-tvorba/. Kontakt: Ing. Eliška Anna Kubičková, tel.: 604 329 451, e-mail: 

elize@volny.cz.   

 

* ČESKÁ LUPA 2017. Tonda Mazáč (http://www.tondamazac.cz/author/tondamazac/) 

ve spolupráci s nakladatelstvím Beletris (https://beletris.cz) vyhlašuje IV. ročník literární soutěže 

o nejlepší detektivní povídku Česká lupa. Lze zaslat původní, dosud knižně nepublikované 

povídky v českém nebo slovenském jazyce na téma „Povolání - nájemný vrah“, o rozsahu 

30 000 až 60 000 znaků včetně mezer. Každý autor smí přihlásit pouze jedno dílo. Uzávěrka je 

30. září 2017. Adresa: antoninmazac@gmail.com. Texty bude v průběhu října spolu s Mazáčem 

hodnotit porota ve složení Jana Franče Jirásková (spisovatelka) a Kristina Krejčová (básnířka 

a bloggerka). Nejlepší práce budou odměněny cenami – za 1. místo 1 000,- Kč, tři knihy 

z nakladatelství Beletris, umístění povídky na stránkách soutěže s ilustrací Heleny Kočandrlové 

a prezentace díla v literárním pořadu Večer přiměřených depresí, za 2. místo 500,- Kč a dvě knihy 

z nakladatelství Beletris, za 3. místo jedna kniha z nakladatelství Beletris a příjemný pocit 

z ocenění. Výsledky budou vyhlášeny v listopadu 2017 v Praze v rámci literárním pořadu Večer 

přiměřených depresí. Více na https://www.facebook.com/ceskalupa/?fref=ts.  

 

* MACHAROVO PERO 2017. Městská knihovna Kolín pod záštitou starosty Kolína Víta 

Rakušana vyhlašuje XII. ročník literární soutěže Macharovo pero. Soutěž je určena mladým 

autorům a bude hodnocena ve třech věkových kategoriích: 1.- 5. ročník ZŠ, 6.- 9. ročník ZŠ, 

studenti SOU, SŠ a VŠ. Lze poslat práci na téma „Lež má krátké nohy“ o rozsahu 1-3 strany 

mailto:lit.soutez2017@seznam.cz
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/
mailto:elize@volny.cz
http://www.tondamazac.cz/author/tondamazac/
https://beletris.cz/
mailto:antoninmazac@gmail.com
https://www.facebook.com/ceskalupa/?fref=ts
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(Microsoft Word, písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5), ve čtyřech 

tištěných vyhotoveních a zároveň v elektronické podobě e-mailem. Každý kopie musí být 

označena jménem a příjmením autora, věkem, adresou, telefonem, e-mailem, školou, třídou 

a soutěžní kategorií. Přihlášením do soutěže autor zároveň dává souhlas s bezplatným zveřejněním 

díla či jeho využitím k propagaci akce. Uzávěrka je 31. října 2017. Adresa: Městská knihovna 

Kolín, Husova 69, 280 02 Kolín I, e-mail: knihovna@knihovnakolin.cz. Texty bude hodnotit 

odborná porota ve složení Irena Fuchsová (spisovatelka a nápověda), Dana Serbusová 

(dramaturgyně a režisérka), Zdeněk Hejduk (ředitel Městského společenského domu v Kolíně 

a novinář) a Pavel Kárník (ředitel Městské knihovny Kolín). Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 

ve středu 6. prosince 2017 v sále Městské knihovny Kolín. Více informací na 

www.knihovnakolin.cz, www.facebook.com/mestskaknihovna.kolin.  

 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 

 
* ALMANACH ČESKÉ POEZIE 2018. Básník a editor Vladimír Stibor připravuje k vydání 

další „zlatý“ almanach české poezie a vyzývá literáty k zaslání čtyř až šesti nejlepších krátkých 

autorských básní na adresu stibor.vladimir@centrum.cz. Uzávěrka je 30. září 2017, poté budou 

zveřejněny další důležité informace ohledně vzniku knihy. Všichni zastoupení básníci budou 

pozváni na slavnostní křest poetické antologie, který se uskuteční začátkem léta 2018 v Praze. - 

Stibor v posledních letech už takto uspořádal sborníky Ptáci z podzemí (2013), Pastýři noci (2014), 

Rybáři odlivu (2015), Řezbáři stínů (2016) a Řeka úsvitu (2017). V některých z nich jsou 

zastoupena i západočeská jména, např. Alena Vávrová, Jakub Fišer, Vít Procházka, Karla Erbová, 

Jaromír Komorous, Tamara Kopřivová či Vlasta Špinková… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 9. 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, mobil (SMS): 721 281 635, e-mail: asonklub@plzen.eu, 

http://www.knihovna.plzen.eu 
*************************************************************************** 
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