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

Ročník XXVII, 2018, letos Listy č. 2 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 241) z 31. 1. 2018. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 2/2018 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Život je někdy velmi skoupý, uplynou dny, týdny, 

měsíce a roky, aniž člověk zažije něco nového.  

Ale pak se otevřou dveře a dovnitř se vřítí lavina.  

V jednu chvíli nemáte nic, a najednou máte víc,  

než dokážete přijmout.“ 
 

(Paulo Coelho) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
…Velká Obec spisovatelů zprovoznila nové webové stránky na nové adrese a od poslední lednové 

neděle je už i na Facebooku (http://obecspisovatelu.blog.cz, https://www.facebook.com/Obec-

spisovatel%C5%AF-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-183500905734126/). 

     Výstava Střediska západočeských spisovatelů Klára Becková-Loosová, svědkyně jedné epochy, 

je zase od 2. února do 29. dubna 2018 instalována ve vile Stiassni v Brně.    

 
* 

LISTOVÁNÍ 
* VÍTÁME:  
 

     Už někdy v druhé polovině října se zčistajasna vynořil nový básník. Zdeněk Maur (*1956) 

se narodil v Plzni, mnoho let žije v Praze, do svého rodiště a domu v Dýšině však stále jezdí. 

V 80. letech působil jako architekt ve Filmovém studiu Barrandov. V té době hojně časopisecky 

publikoval (např. v Literárním měsíčníku), zastoupen byl i v almanachu mladé české poezie Zelené 

http://obecspisovatelu.blog.cz/
https://www.facebook.com/Obec-spisovatel%C5%AF-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-183500905734126/
https://www.facebook.com/Obec-spisovatel%C5%AF-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-183500905734126/
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peří (1987). Dnes je nejen úspěšným architektem v oblasti pozemního stavitelství. 

V Nakladatelství Zdeněk Bauer v Praze už vydal čtyři sbírky veršů s názvy Po 26 letech (2015), 

60 je jenom číslo (2016), 28 je prvočíslo (2016) a Téměř v nekonečnu (2017). Dohromady 384 strany 

poezie pro všechny, „kteří touží po lásce“. Jeho knížky je prý možné získat u knihkupců, objednat 

si u nakladatele (nzb@abcRedakce.cz), anebo aspoň ochutnat na těchto stránkách…       

  

 

        Zdeněk Maur 

 

 

POŘÁD /PERMANENTE/ 

 

Pořád chci psát tu jednu báseň 

A pořád a pořád a dokolečka 

Už jsem si ji jednou vyvzdoroval 

Už jsem jí mockrát nadbíhal 

Už jsem si ji jednou vynutil 

Už jsem ji mockrát kolíbal 

Tu blond slečnu inspiraci s bílým piánem 

Nechytil jsem ji 

Nepolíbím Berounku nad ránem 

 

 

 

VÍM, ŽE JSI V BEZPEČÍ 

 

Vím, že Jsi v bezpečí 

Kde chlapi padaj v blátě 

Pak hrdě nosívaj 

Metály na kabátě 

Vím, že Jsi v bezpečí 

Kde děti nebrečí 

A potkávaj se sami 

Obrázek nedalas mi 

Vím, že Jsi v bezpečí 

Kde hoří uschlé keře 

Zavoněl jasmín 

A baldachýn béře 

Vím, že Jsi v bezpečí 

Kde abatyše kouká 

Oholen Omámen 

Stihnu vlak Co houká 

Vím, že Jsi v bezpečí, 

Kde klonujou se krávy 

Čáp teď zrovna neletí 

Jsme Nadosmrti zdrávi  

DO LYRY NEKOPEJ 

 

Do lyry nekopej 

A neblij do ubrousku 

Na struny zahrál 

Medvěd od Berousků 

 

Do lyry nekopej 

Je z krásnejch kousků 

Na stole obličej 

Oběšen na motouzku 

 

Do lyry nekopej 

Ano Bude Ti hej 

 

 

SEZNAMKA 

 

Tak už jsem tam taky 

Moje starší dcera mne přihlásila na Badoo.cz 

Dlouho, dlouho jsem se nechával přemlouvat 

Tati, udělej to 

Hladovej po inspiraci 

Hladovej po něžnostech 

Hladovej po životě 

Hladovej po citu 

Čekám 

Ruleta se právě roztáčí 

Ještě jsem to vylepšil Facebookem 

                                           Omylem  

 

ANO, NENÁVIDÍM CHEMII 

 

Nenávidím, nenávidím chemii 

Nepomůže, jenom ubíjí 

Roznejtovat plíce, srdce 

Hlava zešílí 

V neposečeném obilí 

A co Lásku 

Pouze zabíjí 

 

 

mailto:nzb@abcRedakce.cz
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* 

OZNÁMENÍ 

 
* Od TOMÁŠE T. KŮSE: Dobrý den, rád bych informoval, že právě vstupuje do knižní 

distribuce poslední sbírka Josefa Hrubého: ANO NE. Knihu je možné objednat přímo na e-mailu 

hnizdo.redakce@gmail.com za cenu 189,-  Kč. Každý, kdo tak udělá, získá navíc zdarma starší 

sbírku Josefa Hrubého Znamení býka (1999). Dále je možné knihu za stejnou cenu objednat přes 

distribuci Kosmas.cz nebo u dobrých knihkupců. Za nakladatelství Hnízdo Tomáš Kůs.  

Viz https://www.facebook.com/tomas.kus.7509/videos/10213283821665096/. (Praha, 15. 1. 2018) 
 

- T. T. K. (*1978) píše básně, je vnukem básníka Josefa Hrubého, absolventem ZČU v Plzni, žije v Plzni a v Praze,  

působí jako projektový manažer společnosti Portus Praha, organizátor Slam poetry aj. 

 

 

 

* Od JAKUBA FIŠERA: Milí přátelé, po více než dvou letech vychází moje nová knížka poezie 

Hlasy. Je mojí pátou sbírkou a tentokrát ji ilustroval Vladimír Kiseljov. Cením si perfektní 

spolupráce s nakladatelem Zdeňkem Procházkou a s osvědčeným šéfredaktorem Jiřím Halberštátem, 

kteří se na knize nemalou měrou také podíleli. Děkuji jim všem třem. Objednávejte (za asi sto korun) 

u mne (jakubfiser@jakubfiser.net) nebo u nakladatele (zdenek.prochazka@nakladatelstvi-cl.cz) 

nebo nejlépe přijďte na některý z mnoha programů, které v příštích týdnech budu mít v Praze, 

Hradci Králové, na Chodsku aj.  Samozřejmě kniha bude pokřtěna v Plzni na Zastávce 2. března 

2018 v 18 hodin. Děkuji Vám za pozornost a těším se, až si přečtete mé Hlasy. Jakub Fišer, básník 

 (Plzeň, 31. 1. 2018) 

- J. F. (*1981) píše básně, v současné době žije v Plzni a působí jako právník v rodinné advokátní kanceláři. 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve čtvrtek 1. února 2018 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

(Plzeň, Smetanovy sady 2) zve do přízemí své hlavní budovy a do prostor před budovou na vernisáž 

výstavy Karel Klostermann – spisovatel Šumavy. Výstava potrvá do 19. 2. 2018. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 1. února 2018 v 17:30 hodin jste zváni do Koučinkové kavárny Duše v peří (Praha 1, 

U půjčovny 8) na program Den a noc. V pořadu Deset deka štěstí spolu se slovenskou básnířkou 

Zuzanou Kuglerovou jako host vystoupí také plzeňský básník Jakub Fišer, „laureát dvou 

Mobelových cen“. Uvádějí Ondřej Hník a Alois Marhoul. 

 

* Ve středu 7. února 2018 v 18:00 hodin jste zváni do Čajovny a kavárny RELAX (Plzeň, Bolevecká 

náves 6/7) na přednášku podle nové knihy Zdenky Blechové Osud ve svých rukách.  

 

* Ve čtvrtek 8. února 2018 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na vernisáž malé výstavy Karel Klostermann inspirující. Šumava podle 

Klostermanna objektivem plzeňských fotografů – Eva Hubatová, Jan Kavale, Anna a Karel 

Kocourkovi, Martina Kožíšek Ouřadová a Vladimír Kožíšek, Marek Velebný.   

 

mailto:hnizdo.redakce@gmail.com
https://www.facebook.com/tomas.kus.7509/videos/10213283821665096/
mailto:jakubfiser@jakubfiser.net
mailto:zdenek.prochazka@nakladatelstvi-cl.cz
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* Ve čtvrtek 8. února 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 (27) – Stanko Vodička. 

Připravil a uvádí Václav Malina. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 8. února 2018 v 18:00 hodin jste zváni do kavárny Artyčok (Hradec Králové, třída 

Karla IV. 493) na autorské čtení básníka Jakuba Fišera. Hlasy a jiné knihy. Pro studenty vstup 

volný, pro ostatní 50,- Kč. 

 

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

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

nad knihami Dobře utajené housle, Jablko je vinno a S paní ve spaní. Účinkují Milan Čechura 

a Věra Kubová, moderátorkou večera je Markéta Čekanová. Součástí bude celoroční divácká 

anketa o nejoblíbenější Horníčkovu knihu.  

 

* V úterý 13. února 2018 v 19:30 hodin jste zváni do kostela sv. Vavřince (Praha 1, Malá Strana, 

Hellichova 18) na autorské čtení básníka Jakuba Fišera z knihy Já Amadeus (2015). Vystoupí 

jako host Václava Daňka.  

 

* V sobotu 17. února 2018 ve 14:00 hodin jste zváni na obecní úřad Těšovice-Srbice 

(severovýchodně od Domažlic) na autorské čtení Jakuba Fišera nejen ze sbírky Já Amadeus. 

Vstup volný. – Prý neuvěřitelná šance slyšet básníka, „kérák nýčko čte ty svoje hovádiny 

vo Hamádeovi.“ [V knize o Wolfgangu Amadeu Mozartovi, kterou v roce 2015 vydalo 

Nakladatelství Českého lesa, autor částečně vychází z historických skutečností, avšak používá 

básnické fikce o tom, že se Mozart narodil na Chodsku…]  

 

* V neděli 18. února 2018 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového sálu 

výstavní síně „13“ (Pražská 13) na čtvrtý pořad z cyklu Poetická neděle v galerii, tentokrát s názvem 

Vlastní cestou. Účinkuje Poetické divadlo, Diana Řeháčková a Vojtěch Frank. 

 

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

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (46), tentokrát s Karlem Rožánkem, 

reportérem České televize. 

 

* V úterý 20. února 2018 v 18:00 hodin jste zváni do Loosových interiérů (Plzeň, Bendova 10) 

na Odpolední čaje u Loosů. V divadelní hře Mileny Štráfeldové, inspirované soužitím Kláry 

Beckové-Loosové s architektem Adolfem Loosem, účinkuje Poetické divadlo. Součástí 

představení je prohlídka bytu. 

 

* V úterý 20. února 2018 ve 20:00 hodin jste zváni do Café Papírna (Plzeň, Zahradní 2) na Duo 

poetry slam. Poezie okamžiku! Společné výstupy a zápolení špičkových českých dvojic borců 

v poezii naživo. Účinkují Dr. Filipitch (mistr ČR 2017) a Tukan (vicemistr ČR 2017), Anatol 

Svahilec (mistr ČR 2004) a Shylock (finalista MČR), Honza Dibitanzl (finalista MČR) a Adeladla 

(finalista MČR). Švéd (finalista MČR) a Kňour. Moderuje Martin Vasquez.  

 

* Ve středu 21. února 2018 ve 20:00 hodin jste zváni do Café Regner (Plzeň, Bezručova 7) 

na večer s názvem Tribut J. H., věnovaný básníkovi Josefu Hrubému (1932-2017) a křtu jeho 
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poslední sbírky ANO NE. Účinkují plzeňští básníci: Robert Janda, Jan Sojka, Ivo Hucl, David 

Charvát, David Brabec, Tomáš T. Kůs, Filip Koryta a další. Vstup volný.   

 

* V pondělí 26. února 2018 ve 20:00 hodin jste zváni do prostor Moving Station (Plzeň, nádraží 

Jižní předměstí, Most Ivana Magora Jirouse 1) na zhudebněné básně Bennyho Andersena v podání 

Jana Buriana. 

 

* V úterý 27. února 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 27. února 2018 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do sklepa Výstavní 

síně „13“ (Pražská 13) na veselý pořad plný vtipů a humorných textů z klasické literatury S anekdotou 

kolem světa. Účinkuje Poetické divadlo. 

 

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

(B. Smetany 13) na Ceny Plže 2017 – udílení výročních literárních cen měsíčníku Plž. Uvádějí 

Vladimír Gardavský a Helena Šlesingerová. Vstup volný. 

 

* Plzeňský autor Marek Velebný zve na schodiště M-klubu Obvodní knihovny Skvrňany KMP 

(Plzeň, Macháčkova 28) na výstavu svých fotografií s tématem Žena – stálá inspirace. Výstava 

byla otevřena 25. ledna a potrvá až do března 2018.   

 

* V pátek 2. března 2018 v 18:00 hodin jste zváni do kulturního prostoru Plzeň Zastávka 

(Přeštická 4) na křest nové básnické sbírky Jakuba Fišera Hlasy. Součástí komentovaná prohlídka 

výstavy obrazů Vladimíra Kiseljova.    

 

* Ve čtvrtek 15. března 2018 v 18:00 hodin jste zváni do kulturního prostoru Plzeň Zastávka 

(Přeštická 4) na společné vystoupení básníků Jakuba Fišera, Saši Stojanoviće a nakladatele Jana 

M. Hellera. Součástí komentovaná prohlídka výstavy obrazů Vladimíra Kiseljova.    

 
* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 

 
* LITERÁTI NA TRATI 2018. Literární skupina ČZS FISAIC vyhlásila již V. ročník železniční 

knižní antologie Literáti na trati. Je publikační příležitostí pro všechny autory, kterým je 

námětem, múzou či inspirací prostředí kolejí, vlaků a cestování. Motto: „Železnice je nekonečný 

příběh…“ A protože autorů přibývá, vyjdou tentokrát dvě knihy - Próza mezi staničníky a Poezie 

mezi staničníky. Vydavatelé uvítají tematické ukázky z knih, články, poezii i prózu, pohádky, 

povídky, kresby či fotografie. Pouze v elektronické podobě v běžném textovém editoru (ne v .pdf!) 

lze zaslat prózu (max. 11 000 znaků vč. mezer) a poezii (max. 5 stran po 33 řádcích vč. nadpisů 

a mezer). Přiložte jednu stránku s povídáním o autorovi (1 600 – 1 700 znaků vč. mezer) a vlastní 

fotografii. Zasláním textů autor zároveň souhlasí s jejich uveřejněním bez nároku na honorář. 

Podmínkou je pak odkoupení alespoň dvou výtisků hotové knihy. Uzávěrka je 31. března 2018. 

Distribuce, slavnostní křest a autogramiáda jsou plánovány na říjen 2018. Více informací na webu 

http://fisaic-l.blog.cz/1711/literati-na-trati-v, e-mailové adrese: frantisek.tylsar@seznam.cz nebo 

na telefonním čísle +420 776 582 331 (František Tylšar, vedoucí skupiny a tvůrce knihy).  

http://fisaic-l.blog.cz/1711/literati-na-trati-v
mailto:frantisek.tylsar@seznam.cz
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* 

LITERÁRNÍ GRANTY A STIPENDIA 

 
* DOTAČNÍ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE K PODPOŘE LITERÁRNÍ TVORBY 

A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI 2018. Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program Podpora literární 

tvorby a publikační činnosti 2018. 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 2018 do 30. června 2019. 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 rozdělen 1 000 000,- Kč.) Úspěšný žadatel obdrží peníze jednorázově na účet 

nejpozději do konce roku, podmínkou je však do 30. 11. 2018 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 19. ledna do 1. října 2018 do 00:00 

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/554/.  

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

tel.: +420 377 195 470.  

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* CENA JIŘÍHO MARKA 2018. Výbor AIEP (Česká asociace autorů detektivní literatury) 

vyhlašuje pro rok 2018 XXIII. ročník Ceny Jiřího Marka. Každý spisovatel nebo jeho nakladatel 

může přihlásit max. 2 různé tituly knih z oblasti detektivní literatury, poprvé vydané v roce 

2017, každý ve 2 tištěných exemplářích. Původním jazykem textu musí být čeština. Ke knize je 

třeba připojit kontaktní údaje autora (e-mail, případně poštovní adresu a telefon). Uzávěrka je 

28. února 2018. Adresa: Lubor Falteisek, Teplická 40/270, 190 00 Praha 9.  

 

* CENA HAVRAN 2018. Výbor AIEP (Česká asociace autorů detektivní literatury) vyhlašuje pro 

rok 2018 XXIV. ročník Ceny Havran. Do soutěže může každý autor přihlásit dvě povídky 

z oblasti detektivní literatury o rozsahu max. 12 stran strojopisu (normostrana, tj. 30 řádek po 60 

úhozech vč. mezer), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či publikované 

v roce 2017. Soutěž je anonymní, texty nepodepisujte, jméno autora a další kontaktní údaje 

(poštovní adresu, telefon) uveďte pouze v průvodním e-mailu. Zasláním povídky autor zároveň 

uděluje souhlas s publikováním díla ve sborníku nejlepších detektivních povídek roku a/nebo 

v periodických publikacích Pražské vydavatelské společnosti. Uzávěrka je 28. února 2018. Adresa: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/554/
mailto:pavel.suk@plzensky-kraj.cz
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ceskadetektivka@gmail.com. V průběžně doplňovaném Seznamu doručených povídek do soutěže 

Cena Havran 2017 na stránce http://www.ceskadetektivka.cz/node/63 si lze ověřit, zda pořadatelé 

povídku dostali. Více informací: František Špaček, telefon 606 626 512. 

 

* TRAPSAVEC 2018. Byl vypsán XLIV. ročník literární soutěže Trapsavec. Soutěž je tematicky 

zaměřena na práce o přírodě, trampování a toulání po zemi, skalách a vodě. Soutěží se v próze 

a poezii, a to ve třech věkových kategoriích: k datu uzávěrky autoři do 23 let, nad 23 let 

a tzv. oldpsavci (ti, co už v Trapsavci získali tři a více cen, z toho alespoň jednu v kategorii nad 23 let). 

Nesejde-li se v kategorii do 23 let dostatek příspěvků, budou mladší autoři připojeni ke starším 

a nejlepší práce získá Malého Trapsavce. Každý účastník může zaslat max. 3 povídky a max. 

3 básně (celkem tedy jeden soutěžící nejvýše 6 prací) o max. rozsahu 1 800 slov (dle údajů 

textového editoru, cca 4 strany). Zasláním textů autor zároveň dává pořadatelům souhlas 

s uveřejněním práce v tisku, na internetu či s použitím k propagaci soutěže. Uzávěrka je 

28. února 2018 o půlnoci. Adresa: soutez.trapsavec@seznam.cz. Do e-mailu uvádějte své 

občanské jméno, soutěžní kategorii, rok narození a dresu. Pořadatelé autory rovněž prosí o zaslání 

aktuální fotografie. Zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků bude všem účastníkům 

doručeno e-mailem. Stále zůstává také možnost posílat práce (v jednom vyhotovení) běžnou 

poštou. V takovém případě uveďte požadované údaje o autorovi na lístek a přiložte ofrankovanou 

obálku se zpáteční adresou k zaslání zvadla. Nejlépe ohodnocené dílo bez ohledu na kategorie 

získává hlavní cenu – Zlatého Trapsavce. Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat 

zúčastněné autory a autorky a vydávat jim sbírky. Slavnostní oheň s vyhlášením výsledků se bude 

konat poslední květnový víkend. Z vybraných prací bude sestaven sborník (v papírové 

i elektronické podobě všem účastníkům k dispozici zdarma). Více informací: Jan Hafran Frána, 

Lísková 20, 312 00 Plzeň, https://www.trapsavec.cz.   
 

* HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2018. Městské kulturní centrum Hořovice spolu s Městem 

Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte v Hořovicích, za finanční podpory Středočeského kraje 

a Města Hořovice, pod záštitou starosty Dr. Ing. Jiřího Peřiny a pod odbornou záštitou Českého 

centra Mezinárodního PEN klubu a redakce časopisu HOST vyhlašují XIII. bienále soutěže 

Hořovice Václava Hraběte. Soutěž je inspirována osobou básníka Václava Hraběte (*1940-†1965), 

který v Hořovicích studoval na gymnáziu a žil v nedalekých Lochovicích. Soutěže se mohou zúčastnit 

všichni autoři od 14 do 25 let, kteří dosud knižně nepublikovali. Lze zaslat poezii (max. 5 básní, 

max. 5 stran) a prózu (povídku, ukázku z novely či románu, max. 5 stran) v českém jazyce, psané 

na počítači (DOC nebo RTF, velikost fontu 12, řádkování 1). Téma je volné a  soutěžit lze 

zároveň v obou oborech. Soutěž je anonymní, každé práci bude přiděleno číslo. Proto je 

nepodepisujte, textový soubor se soutěžní prací přiložte ke zprávě, do předmětu zprávy vyplňte 

„HVH 2018“, do těla zprávy vypište údaje uvedené na přihlášce. Práce se nevracejí. Uzávěrka je 

18. března 2018. Adresa: mkc@mkc-horovice.cz. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, datum 

a místo narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, názvy a počet soutěžních příspěvků 

do jednotlivých žánrových kategorií apod. Formulář přihlášky a další informace naleznete na webu. 

Díla bude hodnotit odborná porota, tři nejlepší příspěvky v každé kategorii budou odměněny 

věcnými cenami a finančně (za 1. místo 5 000,- Kč, za 2. místo 3 000,- Kč, za 3. místo 2 000,- Kč), 

celkem bude rozdělena částka ve výši 20 000,- Kč. Tradiční setkání soutěžících se uskuteční 

ve dnech 27.- 28. dubna 2018, veřejné vyhlášení výsledků soutěže 28. dubna 2018 v sále radnice 

města Hořovice. Součástí bude literární seminář s porotou a další kulturní akce. Více informací 

a přihláška na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice, tel.: +420 603 199 304, 

https://mkc-horovice.cz/category/tradicni-akce/horovice-vaclava-hrabete/. 

mailto:ceskadetektivka@gmail.com
http://www.ceskadetektivka.cz/node/63
mailto:soutez.trapsavec@seznam.cz
https://www.trapsavec.cz/
mailto:mkc@mkc-horovice.cz
https://mkc-horovice.cz/category/tradicni-akce/horovice-vaclava-hrabete/
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* CENA MILOSLAVA ŠVANDRLÍKA 2018. Obec spisovatelů České republiky vyhlásila další 

ročník soutěže o nejlepší humoristickou knihu. Literatura pro mladé čtenáře není vyloučena. Cena 

se udílí za nejlepší humoristickou knihu českého autora vydanou v roce 2017 (podle vročení 

v tiráži). Cenu obdrží autor díla. Navržená kniha může být i společným dílem dvou či tří tvůrců, 

nikoliv antologií. Návrhy na udělení ceny s krátkým zdůvodněním nominace mohou podávat 

občané i subjekty ČR na e-mailové adresy: obecspis@volny.cz a slechtovam@praha11.cz. 

S návrhem je třeba dodat min. tři exempláře navrhované publikace v tištěné podobě, a to dva 

exempláře na adresu: Obec spisovatelů ČR, Viktorka - Herecký dům, Ratibořice 12, 552 03 Česká 

Skalice a jeden exemplář na adresu: Odbor školství a kultury, ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 

149 41 Praha 4. Výtisky zůstanou v majetku organizátora. Z důvodu usnadnění práce porotců je 

doporučeno zaslat knihy rovněž v elektronické podobě na adresy: svandrlik@praha11.cz 

a obecspis@volny.cz. Uzávěrka je 30. dubna 2018. O udělení Ceny rozhoduje šestičlenná porota 

složená ze dvou zástupců Městské části Praha 11, ze dvou zástupců Obce spisovatelů ČR a dvou 

nezávislých odborníků. Porota může k posuzování děl přizvat další odborníky z oblasti literatury 

s hlasem poradním. Cena je spojena s finančním, případně i věcným darem a diplomem. Porota může 

navrhnout udělení čestného uznání i dalším autorům. Cenu udělí představitel Obce spisovatelů ČR, 

představitel MČ Praha 11 a představitel ARTES v září 2018 v rámci oslav Dny Prahy 11. 

 

* MĚLNICKÝ PEGAS 2018. Literární klub Pegas Mělník vyhlašuje XXIV. ročník poetické 

soutěže Mělnický Pegas. Soutěž je určena všem neprofesionálním básníkům z celé České 

republiky. Probíhá ve čtyřech kategoriích: a) děti do 15 let, b) básníci do 30 let, c) básníci nad 

30 let, d) autoři, kteří již vydali básnickou sbírku. Lze zaslat 3-5 básní ve třech vyhotoveních 

(tj. originál plus 2 kopie), psaných na stroji, počítači nebo čitelným rukopisem. Soutěž je 

anonymní, práce nepodepisujte, přiložte lístek se jménem a příjmením, soutěžní kategorií, datem 

narození, adresou bydliště a ofrankovanou obálku se zpáteční adresou k zaslání pozvánky 

na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. To se uskuteční v říjnu 2018 v Mělníku. Uzávěrka je 

31. května 2018. Adresa: Literární klub Pegas, Zdenka Líbalová, Českobratrská 2800, 276 01 

Mělník. Příspěvky, které nebudou splňovat uvedené podmínky, budou ze soutěže automaticky 

vyřazeny. 

 

* MOBELOVA CENA 2018. Básník Alois Marhoul vyhlašuje X. ročník soutěže Mobelova cena. 

Soutěž je určena všem českým autorům, kteří v předchozím kalendářním roce knižně vydali 

básnickou sbírku. Podmínkou je zaslat 1 výtisk (s vročením 2017), připojit jméno a příjmení 

autora, adresu bydliště, telefon a e-mail. Autor se do soutěže přihlašuje sám, případně může knihu 

přihlásit jiná osoba (s autorovým vědomím a souhlasem). Uzávěrka je 30. června 2018. Adresa: 

Alois Marhoul, 252 04 Čisovice 123, tel.: 602 308 363, e-mail: gastroservis@volny.cz. O výsledku 

v hlavní kategorii a podkategoriích rozhoduje Alois Marhoul a neformální kruh jeho přátel 

z oblasti poezie. Výsledky budou vyhlášeny v září 2018, informace o místu a termínu budou 

zúčastněným včas rozeslány. Více na www.marhoul.eu.  

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 2. 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 

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