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

Ročník XXVIII, 2019, letos Listy č. 2 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 252) z 31. 1. 2019. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 2/2019 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÝ PŘÍTELI... 

 

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný,  

ale člověkem, který za něco stojí.“  
 

(Albert Einstein) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
     …Stojí psáno, že ve středu 9. ledna se na poslední straně Lidových novin v rubrice Česká báseň 

objevil medailonek Plzeňáka Roberta Jandy, spolu s ním Udupaná nebesa a ještě jedna krátká báseň. 

     Ve středu 23. ledna se Polanova síň Knihovny města Plzně stala místem otevírání Ulit. Tíseň. 

Struktury na slunci. Černá Dvojka… Žádné deprese! Jen názvy vloni vydaných útlých sbírek 

v Pro libris. A ještě také V zahradě času Hospoda U Konce světa. Večer uváděl Vladimír 

Gardavský, zúčastnili se všichni autoři a určitě to stálo za to, jak dokládají fotografie Marka 

Velebného na https://velebny.rajce.idnes.cz/Ulity.23.1.2019/). 

     S prosbou o radu se na nás obrátil nový autor uměleckého jména Pája Pedros. Ukázka 

Koupelnička z jeho díla K andělům se zlatými křídly, které má prý čtyři sta stran, byla psána špatně 

čitelným rukopisem, měla atmosféru a zvláštní styl, utkaný z archaických výrazů, přechodníků, 

hlavně však z nesmírného množství zdrobnělin, které z pornografického románu dělaly bezmála 

poezii. Nemohli jsme mu nijak pomoci, a tak odešel tuze smutný, královničku Esterčinečku, očka, 

židličky, chcanečky, skleníček, orchidejičku, myšinečku a vše ostatní z Koupelničky si odnesl 

s sebou.               

     Ve čtvrtek 24. ledna pak ještě jedna literární akce Střediska západočeských spisovatelů – už 

osmnácté Laudatio pro Plzeň v Masných krámech. Přijela také Alena Vávrová z Františkových 

Lázní a přečetla tam „plzeňské“ básně… 

   

https://velebny.rajce.idnes.cz/Ulity.23.1.2019/
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        Alena Vávrová: SLAVNOSTI POEZIE V PLZNI 
 

I.  

BÁSEŇ BEZ POINTY  

ANEB PLNA STESKU 

 
Pak mnozí básníci 
si vytírají zadky 
staletými sekvojemi 
 

cočechtobásník 
cočechtobásník 
cočechtobásník 
 

Stojím v Tescu 
po večírku poezie 
/ rým drze vlamuje se – 
podlehnu-nepodlehnu 
ale jo – tak tedy tu je 
tu ho máte: v Tesku / plna stesku 
k mým nohám se snáší Celý houf 
igelitových tašek Teskno je mi 
 

Stejný houf později 
A to mě zaráží  
rotuje vzduchem jako hejno 
potrhlých ptáků 
na nástupišti  
plzeňského nádraží 
 

Teskno je mi 
Ve vlaku probírám se 
básněmi a slyším náhle 
Děsnou ránu – to asi  
velký básník právě 
 v Plzni zastřelil se Svým 
vlastním samochvalem 
 

Vlak není kůň 
a přesto jede cvalem 
na opačnou stranu 
Budoár staré dámy 
mě proměňuje ve štíhlé 
lístky jitrocele 
 

Hořovice - Hamiro 
a básník mého srdce 
Hráběmi hudby 
jako pokosenou trávu 
 

drsně voňavě přitáhnul  

si mě 

a báseň  
bez pointy 

 

II. 

PLZEŇ -  KROKOVA 20 

 

Z pekla rovnou do ráje 

Dolů hlavou tancují tmou 

Květy hortenzií 

 A ta tma A ta tma tu je  

vyšívaná tóny 

dlouhými smyčci 

na pradávných houslích 

Pošetky se myslím jmenovaly 

Do srdcí se nám vkously 

 

Nad ránem chodí po zahradě 

Pták s oranžovým pruhem 

Plzeň Listopad 

Dohořívají tiše nevtíravě solné lampy 

♥ ♥ ♥ 

 

 

 

III.  

SOUTOK ČTYŘ PLZEŇSKÝCH ŘEK  

 

Čtyřřečí se valí vlakem 515  

směr Ostrava a strhává  

s sebou všechny řeky a říčky které potkává 

Jen zrzavý potůček Slatinka zůstává v mých 

a Františkových protože ještě stále Je  

to robě v plínách 

a Pendolinem jezdit neumí  

  

 

 

IV. 

LAUDATIO – SLÁVA TOBĚ, PLZNI! 

 

Neb ve tvých útrobách, 

a to zejména na nádraží, 

v Guldenerově ateliéru, 

v Galerii 13, v Polanově síni a konečně 

i v Krámech, Masných,  

tolik se toho Krásného zadělo, děje se 

a ještě se i zaděje, tolik má naděje, co trvá…  

Laudatio. Sláva tobě, Plzni. 

Laudatio. Vivat. 

 
 



 3 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V pátek 1. února 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 5. února 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Západočeská dramata J. K. Tyla. Prezentace knihy Marie Korandové. Účinkují 

Miloslav Krist a Vlasta Nosková. Vstup volný. 

 

* Ve středu 6. února 2019 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 6. února 2019 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Sálu beletrie (Smetanovy sady 2) na Literární čaj o páté. Tentokrát Setkání s Foglarem 

a s Ivem Fenclem.  

 

* Ve čtvrtek 7. února 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. 

 

* Ve čtvrtek 7. února 2019 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na vernisáž výstavy o cestovateli Miroslavu Zikmundovi. Připravil a uvádí 

Radovan Kodera. Po vernisáži následuje v Polanově síni prezentace tištěného vydání výběrové 

personální bibliografie k 100. výročí významného plzeňského rodáka. Vstup volný  

 

* Ve čtvrtek 7. února 2019 v 19:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu Obvodní 

knihovny Lochotín (Studentská 22) na večer TGM vzpomíná. Literárně hudební pořad o životě, lásce 

a politice podle knihy Karla Čapka Hovory s TGM. Účinkují Pavel Pavlovský, Monika Švábová 

a Radka Sehnoutková, hudební doprovod Ivan Pařík. Vstup volný. 

 

* V pátek 8. února 2019 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového sálu 

výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad Sladká Francie. Francouzské šansony a poezie. Účinkuje 

Poetické divadlo a Duo Musette. 

 

* V úterý 12. února 2019 v 9:30 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 

na program s názvem Čtenářská výzva aneb Jak to dopadlo? Účastníci kurzů Trénování paměti plnili 

čtenářskou výzvu – čtení knih na daná témata.  

 

* V úterý 12. února 2019 v 16:30 hodin jste zváni do prostor Alliance française (Plzeň, 

nám. Republiky 12) na Chvilku s pohádkou. Dobrodružné literární cestování s pohádkou 

a písničkami. Vstup volný.  

 

* Ve středu 13. února 2019 v 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Románské knihovny (Plzeň, nám. Republiky 12) na program Čteme dětem v cizích jazycích. 
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* Ve čtvrtek 14. února 2019 od 9:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Doubravka (Masarykova 75) na Den darování knih – knižní swap. Čtrnáctý únor není jen Dnem 

sv. Valentýna, ale též Mezinárodním dnem darování knih. Do knižního swapu můžete darovat 

knížku pro děti i dospělé, která už se vám nehodí, a na oplátku si jako dárek vybrat jinou. 

Knihovna prosí: přinášejte jen čtivé knihy v dobrém stavu.  

 

* V pátek 15. února 2019 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového sálu 

výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad Humor ze zámoří. Humoresky a fejetony Stephena 

Leacocka. Účinkuje Poetické divadlo. 

 

* V pondělí 18. února 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. 

Vstup volný. 

 

* V pondělí 18. února 2019 v 15:00 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 

na program s názvem Literární povznesení: Nové hlášky z filmů. Pravidelná setkávání pod vedením 

PhDr. Věry Dvořákové. Rezervace míst nutná. 

 

* V úterý 19. února 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (54), tentokrát s Janou Dostálovou 

(VŠCHT) na téma kvalita potravin. Vstup volný.  

 

* Ve středu 20. února 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Ceny Plže 2018 – udílení výročních literárních cen měsíčníku Plž. Uvádí 

Vladimír Novotný, hudební doprovod Vojtěch a Kateřina Juríkovi. Vstup volný. 

 

* V pátek 22. února 2019 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového 

sálu výstavní síně „13“ (Pražská 13) na představení knihy spisovatele Iva Fencla Občan Starého 

Plzence: Vzpomínky na dětství. Uvádí Jiří Hlobil. 

 

* Ve středu 20. února 2019 v 19:30 hodin jste zváni do prostor Moving Station (Plzeň, nádraží 

Jižní předměstí, Most Ivana Magora Jirouse 1) na Literární večer – uvedení knihy básníka, prozaika 

a libretisty Zdeňka Barborky Hommage.  

 

* V úterý 20. února 2019 ve 20:00 hodin jste zváni do Café Papírna (Plzeň, Zahradní 2) na The 

Only Slam Duo. Soutěž nejlepších slamových dvojic v ČR. V prvním kole klasické sólo výstupy 

na čas, ve druhém a třetím kole soutěž ve dvojicích. Účinkují Dr. Filipitch (mistr ČR 2017) 

a Tukan (vicemistr ČR 2017), Anatol Svahilec (mistr ČR 2004) a Lef L´Leviathan (finalista 

MČR), Pan Fenek (3. místo MČR 2018 a Jirka Juráň (vicemistr ČR 2015) aj.  Vstupné 150,- Kč. 

 

* V úterý 26. února 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na přednášku Jany Růžičkové Kulička Berta a zamilovaný Fred (Bertha von Suttner 

a Alfred Nobel). O první nositelce Nobelovy ceny za mír. Vstup volný.  

 

* V úterý 26. února 2019 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Skvrňany (Macháčkova 28) na Koncert mezi knihami. Tentokrát duo Jenmy – Jiří Filip a Helena 

Kudláčková Penningerová – autorské písně pro šestnáct strun (dvanáctistrunnou kytaru, basovou 

kytaru a zpěv). Vstupné 50,- Kč. 
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* Ve středu 27. února 2019 v 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Románské knihovny (Plzeň, nám. Republiky 12) na program Čteme dětem v cizích jazycích. 

 

* Ve středu 27. února 2019 ve 20:00 hodin jste zváni do Café Papírna (Plzeň, Zahradní 2) 

na Slam party – Team Battle. Unikátní slam poetry večer. Tři týmy – jeden vítěz. Afterparty se 

slamery a kytarou. Účinkují: Dr. Filipitch, Švéd, Lef L´Leviathan, Kroony, Kňour a další. Vstupné 

150,- Kč.  

 

* Ve čtvrtek 28. února 2019 v 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do svých prostor na exkurzi pro veřejnost. Hlavní budova SVK PK (Plzeň, Smetanovy sady 2) 

– Vzdělávací centrum, Sál beletrie; Galerie Evropského domu, Anglická, Rakouská, německá 

a Románská knihovna (nám. Republiky 12).  

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* TRAPSAVEC 2019. Byl vyhlášen XLV. 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 (autoři do 23 let, nad 23 let a tzv. 

„oldpsavci“, tj. ti, kteří v Trapsavci již v minulosti získali tři a více cen, z toho alespoň jednu 

v kategorii nad 23 let). Při nízké účasti mohou být kategorie sloučeny. Každý účastník může zaslat 

max. 3 povídky a max. 3 básně o max. rozsahu 1 800 slov (dle údajů textového editoru Word, 

OpenOffice apod.). Pořadatelé uvítají též aktuální fotografii autora. Účastí dává autor pořadatelům 

právo uveřejnit práce na internetu a ve sborníku nebo je použít k propagaci soutěže. Uzávěrka je 

28. února 2019. Adresa: soutez.trapsavec@seznam.cz. Do e-mailu uvádějte své občanské jméno, 

kategorii, rok narození a adresu. Zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků bude všem 

doručeno e-mailem. Stále zůstává také možnost posílat své práce (stačí v jediném vyhotovení) 

běžnou poštou na adresu: Jan Hafran Frána, Lísková 20, 312 00 Plzeň. V takovém případě 

na přiložený lístek uveďte požadované údaje o autorovi, přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční 

adresou k zaslání zvadla. Nejlépe ohodnocená práce autora do 23 let může získat čestné uznání 

Malý Trapsavec. Nejlépe ohodnocená práce bez ohledu na kategorie získává hlavní cenu – Zlatého 

Trapsavce. Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže 

a vydávat jim sbírky, rovněž plánují vydat sborník vítězných prací. Více informací na 

http://www.trapsavec.cz. 

 

* CENA JIŘÍHO MARKA 2019. Výbor AIEP (Česká asociace autorů detektivní literatury) 

vyhlašuje pro rok 2019 XXIV. ročník Ceny Jiřího Marka. Každý spisovatel nebo jeho nakladatel 

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

2018, každý ve 2 tištěných exemplářích. Původním jazykem textu musí být čeština. Podmínkou je, 

aby měla kniha ISBN a byla publikována v tištěné podobě. Ke knize je třeba připojit kontaktní 

údaje autora (e-mail, případně poštovní adresu a telefon). Uzávěrka je 28. února 2019. 

Adresa: Lubor Falteisek, Teplická 40/270, 190 00 Praha 9. Více na http://www.ceskadetektivka.cz 

nebo u Františka Špačka, e-mail: ceskadetektivka@gmail.com, tel. 606 626 512. 

 

* CENA HAVRAN 2019. Výbor AIEP (Česká asociace autorů detektivní literatury) vyhlašuje pro 

rok 2019 XXV. ročník Ceny Havran. Do soutěže může každý autor přihlásit dvě povídky 

mailto:soutez.trapsavec@seznam.cz
http://www.ceskadetektivka.cz/
http://www.ceskadetektivka.cz/node/ceskadetektivka@gmail.com
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z oblasti detektivní literatury o rozsahu max. 12 stran strojopisu (normostrana, tj. 30 řádek po 60 

znacích, tedy celkem 1 800 znaků vč. mezer), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být 

napsané či publikované v roce 2018. Soutěž je anonymní, texty nepodepisujte, jméno autora a další 

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

autor zároveň pořadatelům uděluje souhlas s publikováním díla.  Uzávěrka je 28. února 2019. 

Adresa: ceskadetektivka@gmail.com. Seznam zaslaných povídek a knih bude průběžně 

aktualizován na webu. Více na http://www.ceskadetektivka.cz nebo u Františka Špačka, e-mail: 

ceskadetektivka@gmail.com, tel. 606 626 512. 

 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ JAKUBA ARBESA 2019. Byl vyhlášen V. ročník Literární soutěže 

Jakuba Arbesa, tentokrát na téma „A tečka.“ Lze zaslat původní, dosud nepublikovaný text o max. 

rozsahu 27 000 znaků vč. mezer, ve formátu .doc, .docx nebo .pdf, s tajemnou atmosférou, prvky 

hororu, psychologického nebo detektivního příběhu apod. Není nutné použít přesně větu „A tečka.", 

stačí ji třeba i nepřímo propojit s příběhem nebo pointou, případně použít podobné vyznění. Jeden 

autor může přihlásit max. 3 práce. Uzávěrka je 1. března 2019. Adresa: literarnisoutez@arbesjakub.cz. 

Do předmětu zprávy napište: Soutěž: Název práce. Do hlavičky soutěžního díla napište název díla. 

Spolu se soutěžními pracemi je nutné zaslat i vyplněnou přihlášku (ke stažení na: Prihlaska-do-

Literarni-souteze-Jakuba-Arbesa-2019-a-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.doc). Zasláním 

díla do soutěže autor zároveň souhlasí s případným publikováním ve sborníku v tištěné 

a elektronické verzi bez nároku na honorář, s umístěním díla na oficiálních webových stránkách 

Jakuba Arbesa (www.arbesjakub.cz) a s uvedením svého jména a příjmení, případně pseudonymu. 

Nejlepší autoři budou odměněni sborníkem vítězných prací a věcnými cenami. Vyhlášení výsledků 

soutěže a vydání sborníku proběhne ve formě a termínu dle aktuálních možností pořadatele. 

Kontakt pro případné dotazy: literarnisoutez@arbesjakub.cz (Adéla Nikodýmová, 

praprapravnučka Jakuba Arbesa). 

 

* SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY 2018/2019. Rada Jihomoravského kraje prostřednictvím Muzea 

Brněnska, pobočky Památníku písemnictvím na Moravě se sídlem v Rajhradě, vyhlašuje 

XIII. ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy, tentokrát na téma „Voda má, voda má…“ - 

- Studny vysychají, předčasně žloutne a opadává listí, rudne jehličí. Dobu ledovou střídá horké 

klima, nebo si člověk sám obrazně řečeno řeže větev, na níž sedí? Blednou vzpomínky, tradované 

pravdy nahrazují účelová tvrzení těch, kteří si halasně přisvojují patent na rozum. Jaká je vlastně 

pravda o vodě? - Soutěž je určena mladým autorům a bude hodnocena v kategoriích: 12-15 let 

a 16-19 let (k 31. 3. 2019). Lze zaslat původní, dosud nepublikovanou prózu na dané téma v českém 

jazyce. V mladší kategorii libovolný prozaický text o rozsahu 1-3 normostrany (1 800 – 5 400 

znaků), ve starší kategorii povídku o rozsahu 4-10 normostran (7 200 – 18 000 znaků), a to 

v elektronické podobě a zároveň v pěti tištěných exemplářích. Každý autor může obeslat soutěž 

pouze jednou prací. Do přihlášky vyplní jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, 

telefon, e-mail, adresu školy, soutěžní kategorii a název práce. U účastníků mladších 18 let je 

v souladu s GDPR nutný i podpis zákonného zástupce. Uzávěrka je 31. března 2019. Adresa: 

Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad, e-mail: pamet@muzeumbrnenska.cz. 

Texty bude anonymně hodnotit pětičlenná odborná porota – každý porotce navrhne na ocenění 

v každé z kategorií min. 5 příspěvků, o konečném pořadí rozhodne počet hlasů. Autoři nejlepších 

prací obdrží finanční odměny – v první kategorii za první místo 3 000,- Kč, za druhé místo 2 000,- Kč 

a za třetí místo 1 000,- Kč, ve druhé kategorii za první místo 6 000,- Kč, za druhé místo 5 000,- Kč 

a za třetí místo 4 000,- Kč. Více na www.kr-jihomoravsky.cz a www.muzeumbrnenska.cz.        

 

mailto:ceskadetektivka@gmail.com
http://www.ceskadetektivka.cz/
http://www.ceskadetektivka.cz/node/ceskadetektivka@gmail.com
mailto:literarnisoutez@arbesjakub.cz
http://www.arbesjakub.cz/prihlaska/Prihlaska-do-Literarni-souteze-Jakuba-Arbesa-2019-a-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.doc
http://www.arbesjakub.cz/prihlaska/Prihlaska-do-Literarni-souteze-Jakuba-Arbesa-2019-a-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.doc
http://www.arbesjakub.cz/
mailto:literarnisoutez@arbesjakub.cz
mailto:pamet@muzeumbrnenska.cz
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.muzeumbrnenska.cz/


 7 

* MĚLNICKÝ PEGAS 2019. Literární klub Pegas Mělník vyhlašuje XXV. 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 2019 v Mělníku. Uzávěrka je 

31. května 2019. Adresa: Literární klub Pegas, Zdenka Líbalová, Českobratrská 2800, 276 01 

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

vyřazeny.  

 

* O CENU ALŠE BALCÁRKA 2019. Obecně prospěšná společnost Janua, Společnost Alše 

Balcárka a Literární klub Pegas Mělník společně vyhlašují literární soutěž O Cenu Alše Balcárka 

k 180. výročí narození tohoto českého národního buditele. Soutěž je určena neprofesionálním 

básníkům z celé ČR a bude hodnocena v kategoriích: a) mládež do 18 let, b) dospělí. Lze zaslat 

1-2 básně na téma „Básník a jeho vlast“, psané na stroji, počítači, případně čitelným rukopisem, 

ve třech vyhotoveních (tj. originál plus 2 kopie). 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 2019 v Mělníku. Uzávěrka je 31. května 2019. Adresa: Literární klub Pegas, 

Českobratrská 2800, 276 01 Mělník. Více na http://pegasmelnik.wbs.cz.  

 

* MOBELOVA CENA 2019. Básník Alois Marhoul vyhlašuje XI. 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 2018), připojit jméno a příjmení 

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

přihlásit jiná osoba (s autorovým vědomím a souhlasem). Uzávěrka je 30. června 2019. 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 2019, informace o místu a termínu budou 

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

 
 

* 

LITERÁRNÍ GRANTY A STIPENDIA 

 
* DOTAČNÍ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE K PODPOŘE LITERÁRNÍ TVORBY 

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

tvorby a publikační činnosti 2019. Cílem je podpořit vydávání neperiodických publikací 

a rozvoj literární tvorby se vztahem k Plzeňskému kraji, a to ve třech tematických okruzích: 

1) Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama), 

2) Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví 

kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí), 3) Dokumentačně historické 

publikace obcí a spolků s podílem autorského textu minimálně 50 % obsahu díla (např. 

prezentace historie, archivních materiálů, vzpomínky pamětníků apod.). O dotaci se mohou 

http://pegasmelnik.wbs.cz/
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ucházet fyzické osoby (spisovatelé, začínající autoři), fyzické osoby podnikající a právnické osoby 

(vydavatelé, nakladatelé, spolky aj.), nikoliv však územní samosprávné celky a jimi zřizované 

a zakládané organizace. Žadatel musí mít sídlo na území PK, nebo musí mít přímou souvislost 

s krajem jeho dílo. Z Programu nelze podpořit tvorbu a vydávání audiovizuálních děl ani tvorbu 

a vydání samostatné audioknihy. V tematickém okruhu č. 3 nelze podpořit propagační publikace 

obcí a spolků, publikace prezentující pouze obrazový materiál (fotografie, obrazy, kresby apod.) 

a publikace sloužící k rozvoji a propagaci cestovního ruchu. Projekt musí být realizován v době 

od 1. ledna 2019 do 30. června 2020. 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 budou letos rozděleny 3 000 000,- Kč.) 

Úspěšný žadatel obdrží peníze jednorázově na účet nejpozději do konce roku, podmínkou je však 

do 30. 11. 2019 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.) Při posuzování bude 

odborná komise upřednostňovat neziskové projekty, zohledňovat přínos pro obor (umělecká či 

odborná úroveň díla), působnost z územního hlediska (míra souvislosti projektu s Plzeňským 

krajem), obsahové a formální zpracování projektu včetně povinného podílu textu (tematický okruh 

č. 3), reálnost a rozsah projektu včetně přiměřenosti nákladů. Žádosti lze podávat průběžně 

od 18. ledna do 31. července 2019 do 17:00 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/677/.  Případné dotazy ochotně zodpoví PhDr. Pavel Suk, Ph. D. 

(tematický okruh 1, 3), e-mail: pavel.suk@plzensky-kraj.cz, tel.: 377 195 470, 734 524 010 

a Mgr. Pavlína Steidlová (tematický okruh č. 2, 3),  e-mail: pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz, 

tel.: 377 195 799; 733 698 613.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 22. 2. 2019. 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): 724 253 627, 

e-mail: asonklub@plzen.eu; http://www.knihovna.plzen.eu 
 

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

http://dotace.plzensky-kraj.cz/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/677/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/677/
mailto:pavel.suk@plzensky-kraj.cz
mailto:pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz
http://www.knihovna.plzen.eu/

