Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech.
Ročník XXVIII, 2019, letos Listy č. 1 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 251) z 3. 1. 2019. Strany 4,
náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o.,
jako barevné bříško Plže č. 1/2019 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é !

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

MILÍ PŘÁTELÉ...

„Jistě, je třeba začít sebou samým
– ale je také třeba u sebe neskončit.“
(Karel Čapek)

*
BYLO NEBYLO
…Vykročili jsme do nového roku a Listy Ason-klubu do dvacátého osmého ročníku… To by nás
tehdy ani nenapadlo. Jak pravil Marcus Tullius Cicero: „Začátky všech věcí jsou nepatrné.“ A jak
děl Quintus Horatius Flaccus: „Kdo začal, půl díla vykonal.“ Tak jen nezůstat na půl cesty a nedělat
plzeňské literární věci jen napůl…

*
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY
* Ve čtvrtek 3. ledna 2019 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.
Vstup volný.
* V pátek 4. ledna 2019 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny
Bory (Klatovská 109) na další Čtení pro nejmenší. Vstup volný.
* V úterý 8. ledna 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové (18). Tentokrát Tajemství plzeňských
památek 2 – Křížky a vetřelci. Vstup volný.
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* V úterý 15. ledna 2019 v 16:30 hodin jste zváni do prostor Alliance française (Plzeň,
nám. Republiky 12) na Chvilku s pohádkou. Čtené i zpívané pohádky pro malé i velké
průzkumníky nových dobrodružství v krajinách snů a představ.
* V úterý 15. ledna 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (53), tentokrát s televizním publicistou
a moderátorem Vladimírem Kořenem (Zázraky přírody). Vstup volný.
* Ve čtvrtek 17. ledna 2019 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.
Vstup volný.
* V pondělí 21. ledna 2019 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 22. ledna 2019 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny
Skvrňany (Macháčkova 28) na Koncert mezi knihami. Tentokrát Jakub Noha. Vstupné 50,- Kč.
* Ve středu 23. ledna 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně
(B. Smetany 13) na křest publikací edice Ulita – Karla Erbová: Tíseň, Tereza Herzogová: Hospoda
U Konce světa, Milena Hasalová: Struktury na slunci, Miroslav Sosoi: Černá Dvojka a Petr
Švácha: V zahradě času. Vstup volný.
* Ve čtvrtek 24. ledna 2019 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně
Masné krámy (Pražská 18) na Laudatio pro Plzeň (18). Komponovaný pořad Střediska
západočeských spisovatelů, tentokrát na téma Plzeň na soutoku řek. Uvádí Jiří Hlobil.
* V pátek 25. ledna 2019 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového
sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Humoresky pana Haška. Literárně-dramatický pořad, který
čerpá z humoristické tvorby Jaroslava Haška. Účinkuje Poetické dovadlo.
* V úterý 29. ledna 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně
(B. Smetany 13) na přednášku Davida Růžičky Stefan Zweig a jeho neznámé české kořeny. Vstup
volný.

*
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY
* CENA JIŘÍHO ORTENA 2019. Svaz českých knihkupců a nakladatelů za podpory Ministerstva
kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Českého literárního centra a Magistrátu hlavního města
Prahy vyhlásil XXXII. ročník soutěže Cena Jiřího Ortena. Tato prestižní literární cena se od roku
1987 udílí mladému autorovi prozaického či básnického díla, napsaného v českém jazyce, jemuž
v době vydání díla nebylo více než třicet let. Cena je spojena s finanční prémií ve výši 50 000,- Kč.
Vítěz obdrží také poukaz na dvouměsíční tvůrčí pobyt v Paříži. Kandidáty mohou nominovat
nakladatelé, veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce
zabývající se podporou literatury a jejím šířením. Podmínkou nominace je knižní vydání díla během
roku 2018. Uzávěrka je 31. ledna 2019. Přihlášená díla je třeba v šesti výtiscích spolu s přihláškou
(ke stažení na https://www.cenajirihoortena.cz/prihlaska/) zaslat poštou na adresu: Sekretariát
SČKN, Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2. Více informací: Marcela Turečková (výkonná
tajemnice) – tel.: 604 200 597, e-mail: tureckova@sckn.cz, https://www.cenajirihoortena.cz/.
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* HLINECKÝ HRNEČEK 2019. Město Hlinsko a Městská knihovna Hlinsko vyhlásily
XV. ročník literární soutěže Hlinecký hrneček, tentokrát na téma Můj život s reklamou… Soutěž
je určena všem autorům a bude hodnocena ve věkových kategoriích: žáci 1. stupně ZŠ, žáci
2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, studenti SŠ a odpovídajících ročníků
gymnázií, ostatní autoři (do 100 let). Lze zaslat prozaické texty o max. rozsahu 2 strany A4, ve dvou
vyhotoveních. Autor uvede jméno a příjmení, věk, kategorii, adresu bydliště, školu a souhlas
zákonného zástupce s vystavením práce. Uzávěrka je 31. ledna 2019. Adresa: Městská knihovna
Hlinsko, příspěvková organizace, Adámkova 554, 539 01 Hlinsko. Více informací
na http://knihovna.hlinsko.cz/news/397.
* CENA MAXE BRODA 2019. Společnost Franze Kafky v Praze za podpory Ministerstva
kultury ČR vyhlašuje XXV. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe Broda.
Soutěž je určena studentům středních škol do 20 let, přihlásit se mohou i mladí lidé, kteří žádnou
školu nenavštěvují. Mohou psát na témata: 1. Esej k 95. výročí úmrtí Franze Kafky, 1924.
(Kafka a Ottla Davidová: proč je dobré mít sestru?), 2. Občanská společnost versus populismus.
(Krize důvěry ve společenský systém.), 3. Může osobní postoj změnit historii? (Esej o hrdinství
k 50. výročí činů Jana Palacha a Jana Zajíce, 1969). Téma lze uchopit nejrůznějšími způsoby podle
autorova zájmu, založení a zkušenosti. Může být pojato jako historické či aktuální, politické
či obecně kulturní, nebo naopak důvěrné, osobní. Oceněno bude zvláště dodržení žánru eseje,
tj. úsilí o vyjádření vlastního názoru, a stylistická úroveň textu. Účastníci zašlou text o max. rozsahu
5 stran strojopisu do 1. dubna 2019 v pěti kopiích na adresu: Společnost Franze Kafky, Široká 14,
110 00 Praha 1, nebo jako elektronický soubor (*.pdf, *.doc) na e-mail: mail@franzkafka-soc.cz,
do předmětu uvedou „CMB 2019“. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční do konce školního
roku 2018/2019. Případné další informace jsou k dispozici též na tel.: 224 227 452 (Společnost
Franze Kafky) nebo na http://www.franzkafka-soc.cz. Soutěž je anonymní, příspěvky
nepodepisujte, na volném listu (v samostatném souboru) přiložte jméno a příjmení autora, věk,
adresu bydliště, e-mail, adresu školy a telefon. Cena je dotována finančně: za 1. místo 6 000,- Kč,
za 2. místo 3 500,- Kč a za 3. místo 2 000,- Kč.
* O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2019. Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň vyhlašuje
XXX. 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 zaslány e-mailem
nebo na CD/DVD v běžném textovém editoru (ve formátu *.doc, *.docx, *.odt, *.txt apod.).
Soubory by neměly obsahovat viry známého či neznámého původu. Nezapomeňte uvést zpáteční
poštovní adresu. SFK ANDROMEDA si vyhrazuje právo na uveřejnění soutěžních povídek
ve svém klubovém fanzinu. Prosí autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého příspěvku
na Internetu, nechť na to laskavě upozorní. Uzávěrka je 30. dubna 2019. Adresa:
endymion@email.cz nebo 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 2019. Nejlepší autoři obdrží knižní
odměnu, pamětní diplom a sborník oceněných prací, vítěz se stane držitelem funkčního modelu
Halmochronu. Všichni účastníci soutěže obdrží elektronickou verzi sborníku se všemi soutěžními
povídkami.
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* SEIFERTŮV ŽIŽKOV 2019. Odbor školství Městské části Praha 3 ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Jaroslava Seiferta vyhlásil III. ročník literární soutěže Seifertův Žižkov. Soutěž je určena žákům
a studentům a bude hodnocena ve věkových kategoriích: 10-13 let a 14-17 let. Lze zaslat původní
texty na libovolné téma, které je inspirováno dílem Jaroslava Seiferta. Každý autor smí zaslat jen
jeden příspěvek o max. rozsahu 3 strany A4. Příspěvky obsahující vulgarismy, osočování
a diskriminující prvky budou ze soutěže vyloučeny. Podmínkou účasti v soutěži a zveřejnění
příspěvku je vyplněná přihláška (ke stažení na http://www.seifertuvzizkov.cz/www/assets/szprihlaska-2018-2019.docx) a souhlas zákonného zástupce. Práce lze zaslat poštou, e-mailem,
odevzdat osobně v podatelně, anebo nahrát přímo do systému. Příspěvky budou průběžně
zveřejňovány na stránkách http://www.seifertuvzizkov.cz. Vítězná díla budou zařazena
do sborníku Seifertův Žižkov 2018-2019. Uzávěrka je 1. června 2019. Adresa: Odbor školství MČ
Praha 3, Lipanská 9, 130 85 Praha 3, e-mail: seifertuvzizkov@praha3.cz. Texty bude hodnotit
odborná porota. Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů proběhne do 30. 9. 2019. Více informací
a kontakt: Mgr. Alena Gotmanovová, odbor školství MČ Praha 3, Lipanská 11, Praha 3, tel.
222 116 335, e-mail: alenag@praha3.cz.
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ NA TÉMA „TRABANT“ 2019. Středisko západočeských spisovatelů
v Plzni vyhlásilo literární soutěž pro fanoušky psaní a historických vozidel. Soutěž je určena všem
autorům z řad veřejnosti a bude hodnocena ve věkových kategoriích: 10-15 let, 15-20 let a nad 20 let.
Lze zaslat poezii či prózu libovolného žánru, např. příběh ze života, bajku, fejeton, úvahu,
rozhovor s autem nebo rozhovor mezi auty, sonet, baladu aj., o rozsahu 2-10 normostran (3 600
až 18 000 znaků), na téma Trabant. Každý účastník může přihlásit max. dva příspěvky, jeden
v kategorii prózy a jeden v kategorii poezie. Autor uvede jméno, příjmení a věk. Sejde-li se
dostatečný počet kvalitních příspěvků, z nejlepších bude vydán sborník. Zasláním práce do soutěže
autor zároveň poskytuje Středisku západočeských spisovatelů licenci k bezplatnému užití,
zveřejnění a knižnímu vydání společného díla a souhlas s provedením gramatické a stylistické
korektury. Děti do 12 let mohou přispět i vlastním obrázkem (sken v rozlišení 300 dpi, ideálně
ve formátu *.tiff) – nejlepší obrázky budou využity jako ilustrace. Uzávěrka je 30. června 2019.
Adresa: zaspissoutez@seznam.cz. Sborník bude představen na podzim v rámci V. ročníku
Plzeňského literárního festivalu 2019.



Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 1. 2019. 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): 724 253 627,
e-mail: asonklub@plzen.eu; https://www.knihovna.plzen.eu
***************************************************************************
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