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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

 „Existují pouze dva dny v roce,  

kdy nemůžeme udělat vůbec nic.  

Jedním je včerejšek a druhým zítřek.  

Proto je dnešek tím správným dnem,  

kdy má člověk milovat, konat a žít.“ 
 

(Dalajláma) 
 

 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
…Jako by si ta slova plzeňští autoři vzali k srdci, na konci roku se každý otáčel… 

   

     Po několika letech se nám znovu ozvala Jackie Decker (*1986), dříve též Eva Dudková či Eva 

Fulinová, která se pochlubila svou první elektronickou fantasy novelou Nepoznané proroctví 

(Skleněný můstek, 2017) – viz https://www.databazeknih.cz/knihy/nepoznane-proroctvi-357294.   

Vlastním nákladem si prý nechala vytisknout i 30 brožovaných exemplářů knihy pro rodinu, přátele 

a známé.  

 

     Středisko západočeských spisovatelů na své vánoční schůzi 15. prosince nově přijalo za členy 

Radovana Lovčího, Jarmilu Flakovou a Markétu Jansovou. 

 

     V Lidových novinách na straně 20 vyšly medailonky a básně Tamaře Kopřivové (29. 11.) a Evě 

Válkové (13. 12.).  

https://www.databazeknih.cz/knihy/nepoznane-proroctvi-357294
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     Jan Hajšman (jinak též autor Průvodce naučnou stezkou Údolím Úslavy či publikace Městský 

obvod Plzeň 4) v nakladatelství Starý most vydal stosedmdesátistránkový Plzeňsko-český slovník 

s podnázvem Pročpa tudlecto řikáme?  

 

     Na řetězový román Střediska západočeských spisovatelů Uzamčení, na němž se podílelo 26 

autorů, byla napsána pochvalná recenze (http://www.podporaceskychautoru.cz/2017/12/recenze-

uzamceni-kolektiv-autoru.html).  

 

     A také Marek Velebný se nebývale rozepsal… 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Začátek adventu přinesl v Plzni na svět dvě drobné sbírky 

poezie:  

     V úterý 5 prosince, v předvečer svatého Mikuláše, představila v kavárně hotelu Central svou 

básnickou prvotinu literární redaktorka Jarmila Flaková. Akci pojala velmi komorně, takže 

u stolu bylo dost místa, abych se mohl věnovat čilé fotodokumentaci. Čerstvě vydanou sbírku 

zabalenou jako dárek přinesli v ruce anděl s čertem a Mikulášem. Toto netradiční překvapení si 

pro autorku připravila umělecká fotografka, výtvarnice a ilustrátorka její knížky  Eva Hubatová. 

Sbírka poezie Jarmily Flakové s názvem Múzou potrhaná samota  je dle slov autorky: „něžnou 

poezií o lásce a přírodě, cyklus ročních období a cyklus lásky“.  Včetně básní inspirovaných 

tematikou Blízkého východu, oboru, který Jarmila Flaková vystudovala na ZČU. Ve sbírce se 

setkáme s její novou i starší tvorbou. Po přečtení útlé knížky jsem více schopen ponořit se 

do pocitů autorky, do její duše. Zaujala mě hlavně její citová výpověď, citlivé zachycení vzpomínek 

či prožívání chvil plných lásky, ať už jsou zasazeny do přírody nebo jiného prostředí. Básně 

Jarmily Flakové jsou inspirovány klasickými básníky, převážně Seifertem a Skácelem. Asi nejsem 

úplně ten pravý, kdo může pochopit a hodnotit klasickou formu poezie, tím by mohl být například 

básník a kritik Milan Šedivý (i když i ten se vyvíjí a dávno přehodnotil svou juvenilní tvorbu). 

Je pravděpodobné, že sbírka zaujme převážně milovníky vázaného verše. Přesto však byla 

prezentace sbírky důstojná a intelektuálně vyvážená (například tyrkysově laděnou barevnou 

stylizací outfitu a doplňků, jak se na půvabné básnířky při podobných akcích sluší). 

Fotodokumentace:  https://velebny.rajce.idnes.cz/SbirkaJajiFlakove.5.12.2017/. 

 

     O dva dny později, ve čtvrtek 7. prosince, představil veřejnosti svou další novou básnickou 

sbírku můj kamarád a spolužák, literát Václav Engler. Také muž mnoha tváří a aktivit. Nejen 

autor a recitátor, ale i sám sobě ilustrátor a v neposlední řadě sportovec a fotbalista. Svou sbírku 

s názvem Modrý měsíc, vydanou v nakladatelství Nava za přispění Střediska západočeských 

spisovatelů, uvedl večer v kostelíku U Ježíška za Hlavním nádražím v Plzni. Osobitou prezentaci 

poezie z knížky a básníkův proslov při komorní akci doplnili autorsky přemýšlivými písňovými 

texty, zpěvem a hrou na kytary Englerovi hudební přátelé, písničkáři Hynek Kočí a Petr Boháč, 

které sám básník něžně charakterizoval jako „miláčky publika“. Myslím, že toto oslovení bylo 

zasloužené. Englerova tvorba se podobně jako u Flakové dotýká přírody, citů a do jisté míry 

i východní filozofie. Autor si všímá drobných věcí kolem sebe, zvířat, například krávy, pejska, 

ptáčků i hmyzu. Nesmíme ovšem zapomínat ani na věrného Englerova souputníka - kamaráda 

králíčka, který žije s Václavem de facto ve společné domácnosti. (Možná se inspiroval Medvídkem 

Pú?) Králíček je vedle fotbalu často Englerem zmiňován, ale z různých důvodů se jeho literárních 

večerů nezúčastňuje. Zůstává ale při nich v myšlenkách, básních, dokonce ve sbírce na autorské 

ilustraci. Engler také mnohé své básně osobně uvádí delším proslovem s hádankami, návštěvníkům 

dává například řečnické otázky o místě inspirace na různých památkových objektech plzeňského 

http://www.podporaceskychautoru.cz/2017/12/recenze-uzamceni-kolektiv-autoru.html
http://www.podporaceskychautoru.cz/2017/12/recenze-uzamceni-kolektiv-autoru.html
https://velebny.rajce.idnes.cz/SbirkaJajiFlakove.5.12.2017/


 3 

kraje, což lze vysvětlit autorovou profesní specializací. Ačkoliv je stejně jako Jarmila Flaková 

absolventem studijního oboru Kulturní antropologie Předního východu a podobně ho inspiruje příroda 

a filozofie, na rozdíl od Flakové preferuje kratší básnické útvary volného verše, připomínající haiku.  

     I přes předvánoční shon a zimu přišel podpořit poety při jejich prezentacích okruh jejich 

příznivců a příznivkyň. Přejme autorům, ať mají ze svých literárních novinek radost nejen oni, 

ale i čtenáři. Přejme si, abychom Jarmilu Flakovou i Václava Englera opět uviděli a uslyšeli 

(společně, nebo každého zvlášť) na jejich dalších autorských čteních. 

Fotodokumentace: http://velebny.rajce.idnes.cz/krestsbirkymodrymesicvaclavaenglera.7.12.2017/  

(Plzeň, 10. 12. 2017)  

 

     Ve čtvrtek 14. prosince proběhl v Polanově síni v knihovně pořad Iva Fencla „Řeknu ti, 

co čtu“, tentokrát zaměřený ke stému výročí narození A. C. Clarka. Večer byl jistě s předstihem 

plánován, proto mi přišlo nepochopitelné, proč Středisko západočeských spisovatelů aktuálně 

stanovilo vzpomínkový pořad Poslední zvonění k úmrtí Jaromíra Komorouse v kostelíku U Ježíška 

taktéž na 17. hodinu. Mohli začít třeba o hodinu déle. Chvíli předtím, než jsem vyrazil 

do knihovny, potkal jsem v drogerii Jitku Prokšovou, garantku cyklu „Řeknu ti, co čtu“.  Oba jsme 

naráz vyhrkli: „Jdeš na Ivoše?“ Jitka nešla, šla vzpomínat na Jaromíra Komorouse. Před 

začátkem programu jsem ještě ve foyer Polanovy síně stihl konec vernisáže výstavy obrázků Josefa 

Lady. Podávalo se „švejkovské“ občerstvení: pivo a chleba se sádlem. Vernisáž uváděl Václav 

Malina. Ivo pak při besedě povídal o A. C. Clarkovi dost zaujatě, ale jelikož byl tlačen, aby pořad 

kvůli akci v kostele U Ježíška zkrátil, byl trochu nervózní. Polovinu doby také u stolku stál, jako by 

byl už připraven na pokyn přednášku ukončit. Určitě by ta beseda i téma zajímaly stříbrskou 

autorku Alenu Bulínovou (Modrou), která ráda četla A. C. Clarka, zvláště Setkání s Rámou. Určitě 

by s Ivem Fenclem diskutovala, jako potom na konci pořadu Václav Malina. Ivo se zmínil 

i o dalších autorech sci-fi, ale podotkl, že spisovatelé ze států východní a střední Evropy by slavili 

větší úspěchy, kdyby žili v anglosaské oblasti. Ivo se také letmo dotkl otázky letu na Měsíc 

a konspiračních teorií. 

Foto na: http://velebny.rajce.idnes.cz/IvoFenclbesedujeoA.C.Clarkovi.14.12.2017/. 

 (Plzeň, 14. 12. 2017)  
 

- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije 

v Plzni, externě spolupracuje s regionálními deníky. Je vedoucím neprofesionálního divadelního souboru Orákulum 

(Osoby rádoby kulturně umělecké). Byl zaměstnán např. u firmy HLS. 
 

 

*  

SLÁVA HRDINŮM  

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „CO MI VYČAROVALO ÚSMĚV NA TVÁŘI“ 2017.  

 

     Od EVY PROCHÁZKOVÉ: V říjnu 2017 jsme v Knihovně Bolevec zaznamenali dva významné 

dny – Mezinárodní den seniorů (1. 10.) a Mezinárodní den úsměvu (5. 10.). Z tohoto spojení vznikla 

soutěž pro seniory „Co mi vyčarovalo úsměv na tváři“. Předkládáme vám několik úryvků z došlých 

prací…                                                                                                                   (Plzeň, 5. 12. 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. 

http://velebny.rajce.idnes.cz/krestsbirkymodrymesicvaclavaenglera.7.12.2017/
http://velebny.rajce.idnes.cz/IvoFenclbesedujeoA.C.Clarkovi.14.12.2017/
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     Paní Jindřiška Kašparová je členkou svazu důchodců, který pořádá každý rok pro děti 

z mateřské školy divadelní pásmo. Zatím posledním vystoupením byla veršovaná Zlatovláska 

od Josefa Kainara.  

     „Já hraji roli zlého krále. Z jeviště jsem hledala velké hnědé oči svého vnoučka Honzíka, jak 

bude reagovat na moje vystoupení. Takových očí tam bylo ale mnoho. Najednou jeden chlapec 

vystrčil hlavu mezi před ním sedící kluky a prohlásil: ‚To je moje babička.‘ Byla jsem štěstím bez 

sebe. Doma jsem se Honzíka vyptávala, jak se mu představení líbilo. Prohlásil, že moc, ale nelíbilo 

se mu, že mi kat utnul hlavu. A to mi vykouzlilo úsměv na tváři.“ 

 

     Paní Anna Slavíková se řídí heslem „Den bez smíchu je zbytečně prožitý den.“ (Charlie 

Chaplin) a radí, jak vyvolat úsměv na líci druhým. 

     „V tramvaji seděla moc hezká zasmušilá dívka a přesto, že mně se na rtech nelíbí hodně 

červená rtěnka, jí to fakt moc slušelo. Vystupovaly jsme společně a já ji oslovila a řekla jsem, že jí 

to sluší. Úplně se rozzářila, poděkovala a já jsem jen dodala: ‚Když se teď usmíváte, tak vám 

to sluší ještě víc.‘“ 

 

     Také paní Jana Morová se s námi podělila o příběh z vlastního života. 

     „Jezdím na univerzitu třetího věku do Sušice do domova důchodců a moje dcera tam pracuje 

jako zdravotní sestra. Po přednášce jsem se byla za ní podívat. Jedna sestřička říkala, že donese 

oběd manželům Podlešákovým. Vzpomněla jsem si, že jsem v roce 1955 ležela v Sušici v porodnici 

vedle paní Podlešákové. Je to velice nezvyklé jméno, tak jsem poprosila, aby mě k nim dcera 

dovedla. Měli tam na návštěvě dceru, která se narodila v roce 1955. Zeptala jsem se paní 

Podlešákové, jestli jsou z Jetenovic a pochází z Moravy, a bylo jisté, že jsme to my, co jsme byly 

v porodnici v Sušici. Setkání po dvaašedesáti letech bylo krásné a nevykouzlilo úsměv jen mně, 

ale všem přítomným. Vrátily jsme se s paní Blankou do let, kdy jsme byly mladé maminky 

a v povídání jsme se dostaly až do dnešní doby, kdy jsme obě prababičky. To přece za úsměv 

stojí.“ 

 

     Veselou příhodu zaslala paní Zdeňka Poláková: 

     „Já i moje dcera jsme bývalé učitelky, proto jsou naše fotoalba plná výročí učitelského sboru. 

Probíraly jsme tedy kantorku po kantorce a vzpomínaly na to, co jsme s nimi prožily a jak se asi 

mají nyní. Některá tvář se mi vybavila hned i s mnoha detaily, u jiných kolegyň jsem už musela 

přemýšlet, než mi naskočilo jméno. U jedné mladé kantorky se mi také jméno nevybavilo a musela 

jsem přemýšlet. Povídám dceři: „Tuhle bych taky měla znát. Počkej, já si vzpomenu.“ V tom se 

ozval hurónský smích dcery i vnučky: „To bys teda měla, to jsem přece já!“ Smály jsme se ještě 

pěkně dlouho a dodnes si ze mě občas dělají legraci. A to je přece dobře, protože smích také léčí 

a prodlužuje život.“  

 

     Paní Jarmila Bohuslavová napsala: 

     „Raduji se z každého dne, kdy jsem přiměřeně zdravá, z krůpějí ranní rosy na trávě, z kapek 

dlouho očekávaného deště, z krásného rozhledu do krajiny, z hrajících si mláďat lidských 

i zvířecích, ze zdařené práce. Těší mě hudba klasická i zpěv národních písní, výtvarné umění 

i architektura, divadlo i inteligentní humor. Důvodů k úsměvu je hodně a měly by značit, že jsme 

vůči lidem chápaví a vstřícní.“ 
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V pátek 5. ledna 2018 v 18:30 hodin jste zváni do Domu hudby (Plzeň, Husova 30) na křest 

knihy Ondřeje Josefa Váchy Restart. Příběh o hledání odvahy. Vstup volný. 

 

* V úterý 9. ledna 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové (14). Tentokrát Křížky a vetřelci: 

Pátrání po tajemstvích plzeňské historie.  

 

* V úterý 9. ledna 2018 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 

Masné krámy (Pražská 18) na přednášku Kristýny Váňové Bratři Čapkové proti totalitě.  

 

* Ve středu 10. ledna 2018 v 19:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub 

Klatovy, z. s., za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad 

Masaryk…čím je dnes aktuální. Obrazová a zvuková koláž s použitím audio dokumentů. Přednáší 

prof. Milan Machovec. Ukázky z Hovorů s TGM Karla Čapka čtou Rudolf Pellar a Jiří Hanák. 

První část čtyřdílného cyklu k 100. výročí vzniku Československé republiky připravili Eva a Jan 

Kosovi.   

 

* Ve čtvrtek 11. ledna 2018 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 

do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na pořad z cyklu Řeknu ti, co čtu (26) – Ivan Wernisch: 

Příběh dešťové kapky. Připravil a uvádí Václav Malina. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 11. ledna 2018 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 

do výstavní síně Masné krámy ZČG (Pražská 18) na další Laudatio pro Plzeň. Literárně hudební 

pořad z děl regionálních spisovatelů.  

 

* V pátek 12. ledna 2018 v 18:00 hodin jste zváni do Café Enzo ve Zruči-Senci (K Rybníčku 124) 

na autorské čtení básníka Jakuba Fišera. 

 

* V neděli 14. ledna 2018 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového sálu 

výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Zimní songy a sonety. Již třetí literárně-hudební pořad z cyklu 

Poetická neděle v galerii. Účinkuje Poetické divadlo, Diana Řeháčková a Vojtěch Frank. 

 

* Autor Ivan R. Vičar, člen Střediska západočeských spisovatelů v Plzni, Vás v rámci rozhlasových 

večerníčků Hajaja na stanici ČRo Dvojka ve dnech 15. – 21. ledna 2018 zve k poslechu pohádek 

ze své knížky Podivuhodné příběhy lesního skřítka Bonifáce (2007). Denně od 19:45 hodin. 

Účinkuje Milena Jelínková.   

  

* V úterý 16. ledna 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (45), tentokrát s prof. Janem Jirákem, 

vedoucím katedry mediálních studií FSV UK Praha. 

 

* Ve středu 17. ledna 2018 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 

Masné krámy (Pražská 18) na Ozvěny, autorský zádumčivý recitál zhudebněné poezie. Účinkuje 

Silvie Morasten. 
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* Ve středu 17. ledna 2018 v 19:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub 

Klatovy, z. s., za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad Bible 

stále živá – Příběh rabího Ješuy. Čtvrtá část pětidílného cyklu vyprávění biblických příběhů 

Starého a Nového zákona s vazbou na dějiny starověkých národů a přesahem do dnešní doby, 

s poutavou obrazovou prezentací. Tentokrát připravil a uvádí plzeňský biskup Církve 

československé husitské Filip Štojdl. – 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 23. ledna 2018 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového 

sálu výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad Já jsem Čapek, slečno. O životě a díle Karla Čapka 

a jeho vztahu s Olgou Scheinpflugovou. Účinkuje Poetické divadlo. 

 

* Ve středu 24. ledna 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 24. ledna 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně a Pro libris zvou 

do Polanovy síně (B. Smetany 13) na křest publikací edice Ulita roku 2017 – Vlastislav Toman: 

Ohlížení, Eva Válková: Srdceryvnosti, Karolina Tetzeli: Evangelium podle Mesiáše 

duchaplnosti, Jan Jelínek: Vivisekce. Uvádí Vladimír Novotný. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 25. ledna 2018 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Knihovny Bolevec 

(Západní 18) na Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 25. ledna 2018 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) 

na přednášku PaedDr. Věry Kubové Osudové osmičky. Vstup volný. 

 

* V pátek 26. ledna 2018 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do sklepa výstavní 

síně „13“ (Pražská 13) na literárně-hudební pořad Kouzelný svět melodií. Účinkuje Poetické divadlo, 

Jana Hoffmannová a Hana Bezděková. 

 

* V pondělí 29. ledna 2018 v 11:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Sálu beletrie (Plzeň, Smetanovy sady 2) na setkání s Jiřím Dědečkem. S předsedou českého 

PEN clubu nejen o literatuře.  

 

* V pondělí 29. ledna 2018 ve 20:00 hodin jste zváni do kulturního centra Papírna (Plzeň, Zahradní 2) 

na Autorské čtení 11. Kdokoliv prý může přijít číst svá díla. Za účasti Pietra la Fótra a Mistra slam 

poetry 2017 Dr. Filipitche.   

 

* V úterý 30. ledna 2018 v 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na exkurzi pro veřejnost. 

 

* V úterý 30. ledna 2018 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) 

na prezentaci knihy Řecká tragédie. Diskutují autoři Ilona Švihlíková a Konstantinos Tsivos. Vstup 

volný. 
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* VIDOUCÍ 2018. Časopis Pevnost, SFK Palantír Pardubice a SFK Islington společně vyhlašují 

XV. ročník literární soutěže s názvem Vidoucí. Lze zaslat původní, dosud nepublikovanou 

a do jiné soutěže nepřihlášenou povídku v českém nebo slovenském jazyce, o rozsahu 1 800 – 54 000 

znaků vč. mezer (titulek se jménem povídky se nepočítá), která obsahuje prvky fantastiky (sci-fi, 

fantasy či hororu s fantastickými prvky). Každý autor smí přihlásit max. 3 povídky. Zasláním 

práce do soutěže zároveň dává souhlas s jejím publikováním na webových stránkách 

www.vidouci.cz, s případným zveřejněním v časopise Pevnost (za standardní honorářové sazby) 

či ve sborníku. Uzávěrka je 31. ledna 2018 (o půlnoci). Výhradně elektronická adresa: 

soutez@vidouci.cz. Do kolonky „předmět“ napište „Vidoucí“. Soutěž je anonymní. Povídku uložte 

ve formátu .doc, .docx nebo .rtf a soubor pojmenujte stejně jako povídku (bez diakritiky). 

Do dalšího souboru uveďte povinné osobní údaje – jméno a příjmení, e-mail, názvy a žánry 

zaslaných povídek, údaje o počtu jejich znaků vč. mezer. Rovněž můžete připojit nepovinné – 

přezdívku (pseudonym), rok narození, poštovní adresu, telefon aj. Příspěvky a doprovodný text 

posílejte jako komprimovanou přílohu (archiv .zip nebo .rar) nebo jako prostou přílohu emailu. 

Hodnocení bude probíhat neveřejně ve dvou kolech. V prvním kole odborná porota (tzv. Nezdolní) 

do 31. 3. 2018 vybere z příchozích příspěvků v původní formě ty nejlepší s postupem do druhého 

kola. V druhém kole, v první polovině dubna 2018, budou názvy povídek, které postoupily, 

zveřejněny na stránkách www.vidouci.cz a jejich texty budou převedeny do společného 

dokumentu s jednotným formátem. Zde porota složená z redaktorů Pevnosti, členů klubů Palantír 

a Islington a pozvaných externích odborníků - redaktorů, spisovatelů, recenzentů apod. - bude 

hlasovat do 31. 5. 2018. Autor sám se coby porotce nesmí zapojit! (Více o porotě a hodnocení 

soutěže na webu v záložce Porotci.) Konečné výsledky budou zveřejněny na slavnostním večeru 

na Festivalu Fantazie 2018 v Chotěboři (datum a čas vyhlášení budou oznámeny prostřednictvím 

webu a Facebooku). Pořadatelé si vyhrazují právo při nedostatku příspěvků soutěž zrušit. Více 

informací na http://www.vidouci.cz/vidouci-2018-propozice/.  

 

* O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2018. Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň vyhlašuje 

XXIX. ročník literární soutěže O Stříbřitělesklý halmochron. Lze zaslat původní a dosud 

nepublikované povídky žánru sci-fi v českém nebo slovenském jazyce. (Porotci neoblibují texty 

žánru čisté fantasy a hororu, zato prý upřednostňují povídky na téma „Cestování časem“). Počet 

soutěžních příspěvků od jednoho autora je omezen na tři práce, v součtu všechny příspěvky 

dohromady nesmějí přesáhnout 40 normostran (řádkování 1,5, písmo Times New Roman 

o velikosti 12, výchozí okraje 2 cm). Soutěž není anonymní, tzn. že příspěvky by měly být 

označeny jménem autora či značkou, pod níž mají být uváděny. Texty musí být dodány e-mailem  

nebo na CD/DVD, psané v běžném textovém editoru (ve formátu *.doc, *.docx, *.odt, *.txt apod.). 

Soubory by neměly obsahovat viry známého či neznámého původu. Nezapomínejte na zpáteční 

adresu. Nevyžádané písemné příspěvky se nevracejí. SFK ANDROMEDA si vyhrazuje právo 

na jedno uveřejnění soutěžních prací ve svém klubovém fanzinu. Prosí autory, kteří nesouhlasí 

se zveřejněním svého příspěvku na Internetu, nechť na to laskavě upozorní. Uzávěrka je 

30. dubna 2018. Práce zašlete na adresu: endymion@email.cz, nebo na adresu: Petr Kaufner, 

Kralovická 41, 323 00 Plzeň. Pořadatelé se zavazují, že sdělené osobní údaje neposkytnou žádné 

třetí osobě a využijí je pouze pro komunikaci s účastníky soutěže. Vyhlášení výsledků proběhne 

v září 2018. Ocenění autoři obdrží knihy z edic nakladatelství LASER-BOOKS a sborník 

http://www.vidouci.cz/vidouci-2018-propozice/
mailto:endymion@email.cz
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oceněných prací, vítěz se stane držitelem funkčního modelu Halmochronu. Všichni účastníci 

soutěže dostanou elektronickou verzi sborníku se všemi soutěžními povídkami. 

 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ VYŠEHRADSKÉ VIZE PRO ROK 2018. Vyšehradská vize (zájmový 

spolek, web a iniciativa zaměřená na podporu literatury, kultury, ekologie a zdravého soužití 

s přírodou) vyhlásila další ročník literární soutěže. Soutěž je určena začínajícím i zkušeným 

autorům bez věkového omezení. Lze zaslat básně, povídky, eseje i jiné žánry k tématům: „Poznání 

dobra a zla“, „Příběhy života“, „Hranice reality“, „Pohádka“, „Vesmírná mise“ nebo „Zachraňte 

svět!“ Rozsah a počet příspěvků není omezen. Autor uvede jméno a příjmení, věk a adresu, může 

připojit také fotografii, vlastní kresbu, motto, medailonek či jiný doprovodný text. Zasláním práce 

zároveň dává souhlas k otištění příspěvku v památeční knize s názvem Vyšehradská kronika 

literárních talentů 2018, kde každé téma bude představovat jednu kapitolu. Autorská práva zůstávají 

beze změny. Ilustrovaná publikace o formátu A4 a pevné vazbě se bude prodávat za 250-300,- Kč, 

pro účastníky soutěže jen za 200,- Kč.  Napište, kolik kusů knih byste si v případě zařazení vašeho 

příspěvku do knihy zakoupili. Uzávěrka je 30. června 2018. Adresa: ladislavzelinka@seznam.cz. 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v říjnu 2018. Pořadatelem je spisovatel Ladislav Zelinka. 

Více informaci o soutěži na webových stránkách https://ladislavzelinka.wordpress.com/vysehradska-

vize a na facebooku https://www.facebook.com/groups/vysehradska.vize/. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 1. 2018. 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 
*************************************************************************** 

https://ladislavzelinka.wordpress.com/vysehradska-vize
https://ladislavzelinka.wordpress.com/vysehradska-vize
https://www.facebook.com/groups/vysehradska.vize/
mailto:asonklub@plzen.eu
http://www.knihovna.plzen.eu/

