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

Ročník XXVII, 2018, letos Listy č. 11 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 249) z 30. 10. 2018. Strany 4, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 11/2018 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Kdo si troufnul létat jako ptáci,  

měl by se naučit už pouze jednu věc: padat.“ 
 

(Rainer Maria Rilke) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     …Na Plzeň padl listopad. Západní vítr. Jedni propadli podzimním depresím, další odpadli, mnozí 

však nejsou padavky, skvěle vypadají, žádný úpadek, naopak pádné argumenty, nápady, nápady, 

nápady, tím pádem jejich texty mají spád. Snad…     

  

     Radovan Lovčí a Marek Velebný se jako jediní autoři z Plzeňska zapojili do projektu Literáti 

na trati (https://velebny.rajce.idnes.cz/Literatinatrati.1.10.2018/). 

     Radovan Lovčí a Jarmila Flaková zabodovali v soutěži Vyšehradská kronika literárních talentů 

(https://ladislavzelinka.wordpress.com/vysehradska-vize/vysledky-minulych-soutezi/vysledky-

soutez-2018/ a jejich práce byly zařazeny do stejnojmenného sborníku. 

     Nakladatel Miloslav Krist a paní Vlasta Nosková přivedli na svět knížku Marie Korandové 

Západočeská dramata J. K. Tyla. Přivítali ji slavnostně 15. října v přednáškové síni ÚMO Plzeň 2 

na Slovanech za nepřítomnosti autorky, zato za přítomnosti mnoha hostů, například básnířky Hany 

Gerzanicové. Někteří promluvili o Tylovi, paní Gerzanicová pak zaníceně o vlastenectví.     

     Středisko západočeských spisovatelů v sobotu 27. října v DEPO2015 představilo společný 

almanach historicko-beletristických textů Moje republika 1918-2018, který je případným zájemcům 

k dispozici na https://www.kosmas.cz/knihy/250384/moje-republika-1918-2018/. Jedenáct 

spisovatelů v něm formou povídek, deníků, vyprávění či zamyšlení vzpomíná na první světovou 

válku, vznik republiky, legionářské boje a události, jež ovlivnily jejich rodiny. 

     A ještě symbolicky na samém sklonku října Vlasta Špinková pokřtila v přednáškovém sále 

Západočeské galerie v Plzni básnickou sbírku Na konci ptačích příběhů…  

https://velebny.rajce.idnes.cz/Literatinatrati.1.10.2018/
https://ladislavzelinka.wordpress.com/vysehradska-vize/vysledky-minulych-soutezi/vysledky-soutez-2018/
https://ladislavzelinka.wordpress.com/vysehradska-vize/vysledky-minulych-soutezi/vysledky-soutez-2018/
https://www.kosmas.cz/knihy/250384/moje-republika-1918-2018/
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve dnech 1. – 11. listopadu 2018 Vás básnířka Alena Vávrová srdečně zve na další ročník 

festivalu Literární Františkovy Lázně, tentokrát s podtitulem Záchranná vesta humoru. Podrobný 

program na www.literarnifrantiskovylazne.cz. 

 

* Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do čítárny Ústřední 

knihovny pro dospělé (B. Smetany 13) na program Copa čtete, Plzeňácí? Povídání nejen o knížkách.  

 

* V pátek 2. listopadu 2018 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Bory (Klatovská 109) na další Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 

 

* V úterý 6. listopadu 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na křest Kalendáře plzeňského 2019 – David Růžička: Bedekr po staré Plzni. Uvádí 

Miloslav Krist, hraje Jan Pouska. Vstup volný.     

 

* Ve středu 7. listopadu 2018 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední 

knihovny pro děti a mládež (B. Smetany 13) na další Čtení pro nejmenší. Vstup volný.  

 

* Ve středu 7. listopadu 2018 v 15:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Sálu beletrie své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na Biblioterapii pro veřejnost. 
 

* Ve středu 7. listopadu 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na prezentaci knihy Ilony Švihlíkové a Miroslava Tejkla Kapitalismus, socialismus 

a budoucnost aneb Mikeš už přišel. Vstup volný. 

 

* Ve středu 7. listopadu 2018 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

v rámci festivalu Bonjour Plzeň zve do Románské knihovny (Plzeň, nám. Republiky 12) na autorské 

čtení ve francouzštině: Franck Thilliez.    

 

* Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do čítárny Ústřední 

knihovny pro dospělé (B. Smetany 13) na program Zapomenutý spisovatel a politik Vojta Beneš 

(1878-1971). Život ve stínu bratra prezidenta. Přednáší Radovan Lovčí. Vstup volný. 

 

* V pondělí 12. listopadu 2018 v 19:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do Galerie Evropského domu (Plzeň, nám. Republiky 12) na HRAniční kameny. Autorské čtení 

lehce dekadentní dušičkové poezie Lindy Hajžmanové s hudebním doprovodem Petra Nováka.  

 

* V úterý 13. listopadu 2018 v 15:30 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Románské knihovny (Plzeň, nám. Republiky 12) na přednášku prof. Jacquese Lefèbvra. Představí 

současnou belgickou autorku Amélii Nothombovou, jejíž dvě knihy byly přeloženy i do češtiny.      

 

* V úterý 13. listopadu 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Hovory o H. Závěrečný díl cyklu besed o knížkách Miroslava Horníčka, 

tentokrát O umění a filosofii života. Nejen nad knihami Klaunovy rozpravy, Zpověď na konci 

života, Dobrý den, Socho, Vteřiny života, Trojhlas a Z listáře B. Polana diskutují Jiří Hlobil 

a Jaroslav Vogeltanz. Moderátorkou večera je Markéta Čekanová. V závěru vyhodnocení 

celoroční divácké ankety o nejoblíbenější Horníčkovu knihu. Vstup volný. 

http://www.literarnifrantiskovylazne.cz/
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* Ve středu 14. listopadu 2018 v 15:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do Sálu beletrie své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na Biblioterapii pro veřejnost. 
 

* Ve středu 14. listopadu 2018 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového 

sálu (Pražská 13) na křest nové sbírky Jaroslavy Málkové Neopouštěj se, člověče. Uvádí Jiří Hlobil.  
 

* Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do čítárny Ústřední 

knihovny pro dospělé (B. Smetany 13) na program Copa čtete, Plzeňácí? Povídání nejen o knížkách.  

  

* Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Omyly a přeludy Emila Háchy. V cyklu Řeknu ti, co čtu uvádí Jana Růžičková.  
 

* V pondělí 19. listopadu 2018 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do M-klubu Obvodní 

knihovny Skvrňany (Macháčkova 28) na Kniháček: Klub pro rodiče s malými dětmi. Pohádky pro 

nejmenší, vyprávění a hry v knihovně, hravé čtení s využitím loutkového divadla Marionetino.  
 

* V úterý 20. listopadu 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (51), tentokrát s Jiřím Kamenem 

(ČRo Vltava). Vstup volný.  

  

* Ve středu 21. listopadu 2018 v 15:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do Sálu beletrie své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na Biblioterapii pro veřejnost. 
 

* Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do čítárny Ústřední 

knihovny pro dospělé (B. Smetany 13) na besedu s pamětníky Srdcové osmičky v našich 

vzpomínkách: 1968/1989. Vstup volný. 
 

* Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Knihovny 

Bolevec (Západní 18) na Čtení pro nejmenší z knihy Oldřišky Ciprové Kde se vzala duha?   
 

* Ve středu 28. listopadu 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) další díl cyklu Hrady a zámky – tentokrát Červené Poříčí. Účinkují Karel 

Drhovský a prof. Viktor Viktora. Vstup volný.   
 

* Ve středu 28. listopadu 2018 v 16:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového 

sálu (Pražská 13) na křest básnické sbírky Karly Erbové Vlnolaní. Uvádějí Jiří Hlobil a Eva Willigová.  
 

* Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 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 s Ivem 

Fenclem. Setkání nad dílem MUDr. Ludvíka Součka, prý nejlepšího autora české sci-fi. 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2019. Sdružení rodáků a přátel Řehče pod záštitou hejtmana 

Řehečského kraje Bc. Ferdinanda Krasavce, DiS., MBA, vyhlašuje XVIII. ročník literární soutěže 

Řehečská slepice. (Blízko Řehče leží např. okresní město Jičín.) Soutěž je určena 

neprofesionálním autorům ČR bez věkového omezení. Lze zaslat dosud nepublikované a do jiných 

soutěží nepřihlášené práce žánrů poezie, prózy a písňového textu, psané na stroji nebo počítači 

o max. rozsahu 2 básně/2 normostrany (pro poezii) a 3 normostrany (pro prózu). (Práce, které 

nebudou splňovat zadání, budou ze soutěže vyřazeny - např. texty většího rozsahu, psané rukou atp.). 
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Vyhlašovatel má na mysli zejména příspěvky humorné, v nichž nebude chybět legrace, nadsázka, 

ironie, recese, prostě lidově sranda. Motto tohoto ročníku zní: „Zdravý člověk neexistuje, 

jen špatně vyšetřený!“ Soutěž probíhá ve třech kategoriích, a to: 1. „Poezie o zdraví a nemoci; 

2. próza na téma „Veselé příhody z ordinací a čekáren!“; 3. písňový text na motiv lidové písně 

„Co je to za děvčátko…“ (min. 3 sloky, bude je hodnotit Řehečské kvarteto a vyhrazuje si právo 

představovat vítězné texty na svých koncertech v ČR i v zahraničí s uvedením jména autora 

a zdrojem vzniku; původní text písně je k dispozici na webu soutěže). Soutěž je anonymní. Práce 

posílejte pokud možno e-mailem, označte je kategorií, do které texty přihlašujete, uveďte jméno 

a příjmení, rok narození, povolání či školu, adresu vč. PSČ, e-mailovou adresu a vlastní podpis, 

kterým se zavazujete, že souhlasíte s podmínkami soutěže. K nim patří, že vyhlašovatel si 

vymiňuje právo znát pravé jméno autora (píše-li autor pod pseudonymem), použít soutěžní práce 

k propagaci soutěže pro případné další ročníky a uveřejnit práce ve sborníku bez nároku 

na honorář. Nemá-li soutěžící přístup k internetu, může své práce poslat výjimečně listovní poštou 

ve třech vyhotoveních a zároveň na CD - usnadní tím přípravu sborníku. Uzávěrka je 11. ledna 

2019. Adresa: slepice@rehec.cz; pro listovní zásilky: Martin Žantovský, Bezručova 1865, 509 01 

Nová Paka. Anonymita soutěžícího je v obou případech pro porotu zachována v plném rozsahu.  

Vítězové obdrží „humorné” věcné ceny a diplomy. Pořadatel si vyhrazuje právo některou z cen 

případně neudělit. Autor zvláště zdařilé práce dostane zvláštní cenu - Řehečskou kraslici s právem 

používat titul kohout nebo slepice roku 2019. Vyhlášení výsledků se uskuteční pravděpodobně 

6. dubna 2019. Více informací na stránkách www.rehec.cz. 

 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ KRAJSKÉ KNIHOVNY KARLOVY VARY 2018. Krajská 

knihovna Karlovy Vary vyhlásila XII. ročník Literární soutěže pro začínající autory. Soutěž je 

určena neprofesionálním autorům od 14 let z celé ČR. Lze zaslat původní, dosud nepublikovanou 

prózu o max. rozsahu 5 normostran (30 řádků po 60 úhozech, řádkování 1,5; tj. max. 1 800 úhozů 

a přibližně 250 slov na stranu). Každý autor může přihlásit pouze jediný příspěvek. Práce se 

přijímají v elektronické podobě (v programu Word) prostřednictvím webového formuláře 

na http://www.knihovnakv.cz/o-knihovne/literarni-soutez-p36.htm. Pořadatel si vyhrazuje právo 

ze soutěže vyřadit příspěvky se závadným obsahem (tzn. pornografické, xenofobní, rasistické, 

antisemitské apod.). Uzávěrka je 31. prosince 2018. - Patronem letošního ročníku je český 

básník, překladatel a publicista Petr Borkovec, jehož básně byly přeloženy téměř do všech 

evropských jazyků. Motto letošního ročníku soutěže, z něhož musí autoři vycházet, zní: „To, kam 

dáš lampu v pokoji, mění tvůj život víc než přátelé.“ - Autor uvede jméno a příjmení, medailon 

(charakteristiku), datum narození, telefon, e-mail, název povídky, souhlas se zařazením osobních 

údajů do databáze soutěžících a souhlas s případným uveřejněním povídky v almanachu a na webu 

KKKV. Práce bude hodnotit odborná porota, 10 nejlepších povídek bude otištěno ve sborníku, jedné 

z nich bude udělena Zvláštní cena poroty. Patron soutěže sám rozhodne o ocenění na 1. - 3. místě. 

Tři nejlepší autoři budou odměněni knihou s podpisem Petra Borkovce. Za první místo bude 

porcelánová plastika Vlaštovka a poukázka na knihy dle vlastního výběru, za druhé a třetí místo 

poukázka na knihy dle vlastního výběru. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v sále Krajské 

knihovny Karlovy Vary 23. 2. 2019 v 16:00 hodin.   
 

 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 11. 2018. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

 

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

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 

 

http://www.rehec.cz/
http://www.knihovnakv.cz/o-knihovne/literarni-soutez-p36.htm
http://www.knihovna.plzen.eu/

