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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Život není kniha.  

Neexistuje žádná záruka šťastného konce.“  
 

(Kristin Cast) 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
…Také letošní konec roku byl v Plzni alespoň pro některé spisovatele šťastný.   

 

     Životní jubilea tu hezky oslavili společně s literárními kolegy a přáteli Daniela Kovářová 

a Milan Čechura.  

 

     V úterý 19. listopadu 2019 se zdejší spisovatelská obec sešla v obřadní síni plzeňské radnice 

na vyhlášení výsledků 19. ročníku soutěže O Cenu Bohumila Polana. Tentokrát se v ní utkalo 

16 autorů, ale 17 knih s vročením 2018. Porota měla nelehkou práci, neboť se jako obvykle 

jednalo o žánry velmi různé. Vedle osmi básnických sbírek to byla kniha povídek, kniha komiksů, 

sborník rozhovorů a esejí, stylizovaný deník, humorná příručka, kratochvilný kalendář, 

dobrodružný román se špionážní zápletkou, jedno dílo na hraně žánrů (tak trochu milostný příběh, 

detektivka i cestopis zároveň) a také jeden prozaický experiment. Největší počet publikací (5) 

přihlásil do soutěže spolek Pro libris. Celková úroveň hodnocených knih nebyla vůbec špatná, 

ba možná byla lepší než v letech předchozích, na některých však bylo znát, že neprošly 

profesionální redakcí. Cenu si letos rozdělili Vojtěch Němec za Neocortext aneb Kybernetické 

romanetto (dybbuk) a Tomáš T. Kůs za Mělké jámy (Weles). Vojtěch Němec má velký rozhled, 

jeho složitý experimentální text má výrazný osobitý rytmus, je plný literárních odkazů a asociací, 

pokládá mnoho otázek. Tomáš T. Kůs ve své již páté lyrické sbírce vykročil ven ze svého 

vnitřního světa a stal se svědkem okolních lidských událostí. Přesto jde o verše velmi osobní, 

jež nechávají nahlížet vedle touhy po svobodě na Kůse-vnuka (básníka Josefa Hrubého), 

Kůse-manžela, Kůse-otce aj., role, které přinášejí štěstí i úzkost a v přítomnosti jako by znovu 
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a znovu otvíraly pohled na JÁ a My, pohled do právě vykopané mělké (?) jámy. Oběma k vítězství 

upřímně blahopřejeme! 

     (Je všeobecně známo, že při četbě krásných knih se identifikujeme s dějem a díky emocím ho 

prožíváme. V Plzni je ovšem také známo, že Cena Bohumila Polana rok co rok vyvolává silné 

emoce, protože se s ní naopak někteří neztotožňují… Ach jo!)   

 

     Západočeskou metropoli v podzimních dnech opět navštívil básník Vít Procházka z Horažďovic 

a podělil se s námi o svou poslední báseň s plzeňskou tematikou. 

  

LINKA 30 

 

Na Borská pole zatáčí bus, 

do práce veze směnu hus. 

 

Husy dělnice,  

co mistruje je opice. 

Husy inženýry,  

co nad zobák si lepí kníry. 

 

Za volant, než vyjde luna,  

zasedne šofér – kuna.  

(Horažďovice, 12. 10. 2019) 

 

     V rámci Plzeňského literárního festivalu a jistě také v rámci celorepublikového festivalu Dny 

poezie se v Knihovně města Plzně sešly básnířky… 

 

     Od LADISLAVY LEDERBUCHOVÉ: Byla jsem na besedě o poezii. 

     Vlastně na autorském čtení s besedou, anebo na besedě se čtením? Středisko západočeských 

spisovatelů pozvalo milovníky básní 5. listopadu do Polanovy síně KMP na „rozmlouvání 

o poezii“ s básnířkami Karlou Erbovou, Vlastou Špinkovou, Tamarou Kopřivovou a Jaroslavou 

Málkovou. Přišli jsme v hojném počtu. Paní Málková jako moderátorka večera se snažila přítomné 

kolegyně na pódiu přimět k besedování výzvou, aby publiku prozradily, čím je pro ně poezie. 

Všechny bez rozdílu tu záludnou otázku pochopily jako otázku po hodnotách jen své poezie vlastní, 

ne tedy autorů jiných, které z nějakých důvodů rády čtou. A tak se postupně přiznávaly k tomu, 

že píší básně, protože a) chtějí, b) musí, c) nemusí, ale chtějí, d) nechtějí, ale musí. Otázka 

opravdu záludná, jež predestinuje odpovědní klišé, že bez poezie (tedy té mojí!) nelze žít. A aby řeč 

nestála, byly stejnou otázkou překvapivě osloveny i další básnířky v publiku, které se též snažily 

vyhovět v duchu načatého večera. Ale nakonec padla kosa na kámen (dobře, že tak!) – dotázaný 

básník Jakub Fišer se zmanipulovat nenechal a prostě a dost podrážděně oznámil, že vše bylo 

řečeno, ne?  

     Ale to už jsem na konci celého pořadu, co do inzerované a těžce realizované besedy o poezii, 

která přerušovala tu zdařilejší část setkání s básnířkami – totiž autorská čtení.  Každá autorka 

vybrala několik svých textů z dlouholeté tvorby, Vlasta Špinková z čerstvé sbírky poslední. 

V intermezzech zahrál na kytaru a zazpíval Milan Čechura své písně na texty přítomných autorek. 

Spojení s melodií a originálním Čechurovým zpěvem každé z vybraných básní prospělo, i tím, 

že v Čechurově podání zazněla i jejich skrytá humorná nota. 

     Vedle osvědčené už tradiční prezentace plzeňských básnířek Ženský hlas (v němž je hudební 

složkou zpěv Vlaďky Bauerové) se zde objevil nový formát poetického pořadu –„rozmlouvání 

o poezii“. Od dob Semaforu víme, že „trocha poezie nikoho nezabije“, ale pozor na besedy o věci 

tak subtilní a křehké, jako je básníkova touha sdělit něco o jeho vnitřním světě. To může když ne 

zabít, tak pěkně otrávit.  Ladislava Lederbuchová (Plzeň, 7. 11. 2019) 
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*  

SLÁVA HRDINŮM  

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* HROCH VE VANĚ 2019. 

 

     Od EVY PROCHÁZKOVÉ: Soutěž na téma „Hroch ve vaně“ jsme v Knihovně Bolevec 

vyhlásili k listopadovým Dnům poezie 2019. Předkládáme malou ukázku oceněných básniček žáků 

6. tříd 1. ZŠ. Práce vznikly pod vedením paní učitelky Elišky Kupcové. (Plzeň, 8. 11. 2019) 
 

- 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. 

 

 

Natálie Glaserová 
 

HROCH 
 

Máme hrocha ve vaně, 

vypadá dost naštvaně. 

 

Sháněl zřejmě jídlo,  

a tak snědl mýdlo. 

 

V tlamě má teď mydliny, 

z nozder pouští bubliny. 

 

Naštvaný je hroší kluk, 

říkáme mu bublifuk. 

 

 

Václav Kuda 
 

HROCH 
 

Máme hrocha ve vaně, 

to je ale smůla. 

Chtěl jsem se jít sprchovat, 

teď zas budu šmudla. 

 

Vemu hrocha na výlet, 

až do Prahy Trója. 

Nechám ho tam v zahradě, 

u tučňáka Toma. 

 

Milý hrochu, prosím tě, 

až budeš chtít vanu, 

nechoď až k nám domů 

zas přes celou Prahu. 

 

Barbora Kotrčová 
 

HROCH 
 

Máme hrocha ve vaně, 

proč by tam měl být. 

Musíme ho pořádně, 

pořádně umýt 

 

Nasadím mu obojek 

a za ucho mašli, 

abysme ho případně 

vždycky všude našli. 

 

Snídani jsme zhltli, 

na nádraží dojeli, 

nastoupili do vlaku 

a do Prahy přijeli. 

 

Došli jsme až na výstavu, 

hroch byl hodný velice, 

našli jsme správnou budovu, 

na dveřích nápis 5. C. 

 

Výstava v klidu proběhla, 

hroch se umístil první. 

Pro cenu jsem doběhla, 

dala mi ji milá paní. 

 

A teď je asi načase 

jít s pravdou ven, 

hroch není prase, 

hroch není zlej. 

 

Hroch je jméno mého psa – 

moskevského ovčáka. 

Má veliké srdce, 

jako každý přece. 

Kristýna Stuchlová 
 

HROCH VE VANĚ 
 

Máme hrocha ve vaně, 

často leží na straně.  

Když se koupe celý den, 

k večeru rád chodí ven. 

Hodně se pak unaví, 

ani hrát ho nebaví. 

 

 

 

„Život je těžký, 

člověk potřebuje 

hroší kůži  

- a tu nemá.“  

 

(Virginia Woolf) 
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V pondělí 2. prosince 2019 v 18:00 hodin jste zváni do L-klubu Obvodní knihovny Lochotín 

KMP (Plzeň, Studentská 22) na literárně hudební pořad Eliška Krásnohorská a česká opera. 

Přibližuje život E. Krásnohorské, její literární tvorbu a její úlohu v české opeře. Verše přednesou 

Monika Švábová a Pavel Pavlovský, árie z oper B. Smetany, K. Bendla. Z. Fibicha a G. Bizeta 

členové opery DJKT Radka Sehnoutková a Dalibor Tolaš, na klavír doprovodí dirigent prof. Ivan 

Pařík. Průvodní slovo Gabriela Špalková. Vstupné 50,- Kč. 
 

* V pondělí 2. prosince 2019 v 19:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Sálu beletrie své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na Literární čaj o páté, tentokrát 

Ostrovy Stevensonových pokladů s Ivem Fenclem. Vstup volný. 
 

* V pondělí 2. prosince 2019 v 19:00 hodin jste zváni do Vinyl Clubu - Art Café  (Plzeň, nám. Míru 

/ Klatovská třída 138) na už XI. kulturní podvečer. Tentokrát večer plný osobitého humoru se 

strašickou Prašivinou. Hudbou doprovází Plzeňské bluesové trio Jana Máchy.  
 

* V úterý 3. prosince 2019 v 19:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Skvrňany (Macháčkova 28) na další Koncert mezi knihami. Tentokrát Renča Nágrová & Standa 

Červenka. Vstupné dobrovolné.  
 

* Ve středu 4. prosince 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na program Theatrum mundi, nakladatelství Vojtěcha Kemennyho. Karla Erbová 

uvádí Janu Štroblovou a Romana Ráže. Vstup volný. 
 

* Ve středu 4. prosince 2019 v 17:00 hodin jste zváni do přednáškového sálu Západočeského 

muzea v Plzni (Kopeckého sady 2) na autorské čtení z knihy povídek Jitky Prokšové Samotní 

lidé. Moderuje Jiří Hlobil.   
 

* Ve středu 4. prosince 2019 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu Obvodní 

knihovny Lochotín (Studentská 22) na Večer s Vítaným hostem. Příběhy a tajemství plzeňských 

dvorků ve vypravování a fotografiích. Hana Voděrová uvádí Annu Hostičkovou a Alenu 

Kozákovou. Vstupné 40,- Kč.  
 

* Ve středu 4. prosince 2019 ve 20:00 hodin jste zváni do Kavárny Liberál (Praha 7 – Holešovice, 

Heřmanova 6) na slavnostní uvedení knihy básníka Roberta Jandy Bohorovné horory. Kruté 

básně v próze s celostránkovými ilustracemi Martina Mulače v nekompromisním designu 

Bohuslava Vaňka-Úvalského. Exkluzivní vydání, limitovaná edice. Vstup volný. 
 

* Ve čtvrtek 5. prosince 2019 v 15:30 hodin zve Středisko západočeských spisovatelů v Plzni 

do svých prostor (Americká 29) spisovatele na pravidelnou členskou schůzi.  
 

* Ve čtvrtek 5. prosince 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 5. prosince 2019 v 17:00 hodin jste zváni do hudebního salonku hotelu Central 

(Plzeň, nám. Republiky 33) na přednášku a křest knihy Davida Růžičky Odhalená plzeňská 

tajemství.  
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* V pátek 6. prosince 2019 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

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

 

* V pondělí 9. prosince 2019 v 17:00 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 

(Plzeň, Kaznějovská 51) do Čtenářského klubu s Radkou Bartoškovou. Rezervace míst nutná. 

 

* V pondělí 9. prosince 2019 v 19:00 hodin jste zváni do M-klubu Obvodní knihovny Skvrňany 

(Plzeň, Macháčkova 28) na přednášku spisovatele a lékaře MUDr. Václava Grubera o lidské 

psychice ve stavu ohrožení Lidi, knihy, nemoci a křest románu Jiřího Č. Ulricha Tři dívky v ohrožení. 

Spojeno s prodejem publikace. Vstup volný. 

 

* V úterý 10. prosince 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (60), tentokrát s Petrem Jančaříkem. 

Vstup volný.  

 

* V úterý 10. prosince 2019 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na genderově vyrovnané ale jinak zcela nekorektní představení 

nových románů Václava Grubera Domino (MOBA, 2019) a Hlavně ať ti udělá dítě (MOBA, 

2019). Uvádí Tamara Kopřivová. 

 

* V úterý 10. prosince 2019 v 18:00 hodin jste zváni do prostor Moving Station (Plzeň, nádraží 

Jižní předměstí, Most Ivana Magora Jirouse 1) na Den lidských práv – vernisáž výstavy Masakr 

na náměstí Nebeského klidu 1989 a scénické čtení textů čínské básnířky a fotografky L. Sia.  

 

* Ve středu 11. prosince 2019 ve 20:00 hodin jste zváni do kulturního centra Papírna (Plzeň, 

Zahradní 2) na Slam Poetry Masters Only. Nejúspěšnější finalisté letošního Mistrovství ČR v Plzni.  

 

* V pátek 13. prosince 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. 

 

* V pátek 13. prosince 2019 ve  14:30 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 

Nová Hospoda do prostor TOTEMu Bolevec (Plzeň, Kaznějovská 51)  na Klub pohádkových čtecích 

babiček a dědečků.  

 

* V pondělí 16. prosince 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 16. prosince 2019 v 19:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub 

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

Nadílka moudrých slov, přívětivých tónů, laskavého obrázkového vtipu. Jiří Suchý, František 

Nepil, Jiří Brdečka, Jaroslav Seifert, Spirituál kvintet v ukázkách a malé pohoštění s jablkovým 

závinem. Připravili členové Hifiklubu. – Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu 

k dispozici: Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj. 

 

* Ve středu 18. prosince 2019 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na tradiční Vánoční večer Jiřího Hlobila a jeho hostů. Vstup volný.  

 



 6 

* Ve čtvrtek 19. prosince 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 19. prosince 2019 v  18:00 hodin jste zváni do kaple zámku Kozel na Staré písně, 

prastaré. Účinkují Ondřej Smeykal (didgeridoo, gongy) a Ivo Hucl (texty).  

 

* V sobotu 21. prosince 2019 ve 14:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 

Masné krámy (Pražská 18) na pořad Vánoční poezie a koledy. Účinkuje středověký soubor Gutta, 

uvádí Jiří Hlobil. 

 

* V pondělí 6. ledna 2020 v 17:00 hodin jste zváni do Werichovy vily (Praha 1 – Malá Strana, 

U Sovových mlýnů 501/7) na autorské čtení a křest dvou nových básnických sbírek Aleny Vávrové 

– Tři čtvrtě na smrt a Vnitřní úsměv. Kmotři a účinkující: předseda PEN klubu Jiří Dědeček, 

Miroslav Kovářík, Jiří Žáček, Michal Viewegh, Milena Fucimanová a Miroslav Huptych. Uvádí 

Petr Jančařík, zatančí Vyžvejknutá bambule, hudební doprovod Dita Hanzelová a Jan Skružný. 

Přítomen bude také ilustrátor růžové knížky Jiří Slíva a majitel nakladatelství Milan Hodek (Paper 

Jam). Prodej knih, autogramiáda, víno, občerstvení, radost. 

 

* V pondělí 6. ledna 2020 v 19:00 hodin jste zváni do Vinyl Clubu - Art Café  (Plzeň, nám. Míru / 

Klatovská třída 138) na už XII. kulturní podvečer. Tentokrát indiánské oblasti USA očima českého 

dobrodruha, spisovatele, fotografa a hudebníka Zdeňka Vacka v programu Krajinou mých snů. 

A dále projekt autorských písní a textů ve stylu alternative folk a slam poetry sólisty Muzikálu DJKT 

Radka Antonína Shejbala v programu Pán Gumpán. Hudbou doprovází Plzeňské bluesové trio 

Jana Máchy.  

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O CENU FILIPA VENCLÍKA 2020. Hotelová škola Radlická 

pod záštitou hlavního města Prahy vyhlašuje ve školním roce 2018/2019 XIX. ročník Literární 

soutěže o cenu Filipa Venclíka, letos na téma Konce a začátky. – „Bílým šátkem mává, / kdo se 

loučí, / každého dne se něco končí, / něco překrásného se končí. / Setři si slzy / a usměj se 

uplakanýma očima, / každého dne se něco začíná, / něco překrásného se začíná. (J. Seifert: 

Poštovní holub) - Filip se dožil 19 let a Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka tímto ročníkem 

končí. (Původně mělo jít o jednorázovou vzpomínku na tragický osud žáka školy, který studium 

úspěšně zakončil maturitní zkouškou, ale než stačil začít žít svůj dospělý život, byl zavražděn.) 

Letošní téma je tedy příznačné, sleduje, jak si v našich životech podávají ruce konce a začátky. 

Každý konec, jakkoli bolestivý, v sobě skrývá začátek něčeho nového. To nové se možná může stát 

něčím ještě lepším, než to, co skončilo. Možná jste zažili setkání s první láskou, které neskončilo 

šťastně. Mohl Vás potkat i nějaký neúspěch, zklamání a z toho pramenící pocit beznaděje. A přesto 

jste potom museli dokázat setřít slzy a najít nový začátek. Napište o tom. - Soutěž je určena 

studentům všech typů středních škol v ČR ve věku 15-20 let. Lze zaslat povídku (max. 5 stran A4), 

báseň (1 až 2), esej či novinový článek (max. 5 stran A4), psané na počítači, každou práci v pěti 

kopiích. Autor uvede plné jméno a příjmení, telefon, e-mailovou adresu, adresu školy 

a zvolenou žánrovou kategorii. Uzávěrka je 6. ledna 2020. Adresa: Hotelová škola Radlická, 

Radlická 115, 158 00 Praha – Jinonice. Kontakt: PhDr. Běla Popovičová - tel. 725 679 954, e-mail: 

bela.popovicova@seznam.cz, http://www.literarnisoutezocenufilipavenclika.cz/. Práce neposílejte 

elektronickou poštou! Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií se uskuteční 

pravděpodobně 18. března 2020, pozváni budou všichni účastníci soutěže.   

 

mailto:bela.popovicova@seznam.cz
http://www.literarnisoutezocenufilipavenclika.cz/
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* ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2020. Sdružení rodáků a přátel Řehče pod záštitou hejtmana 
Řehečského kraje Bc. Ferdinanda Krasavce, DiS., MBA, vyhlašuje XIX. 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.). 
Vyhlašovatel má na mysli zejména příspěvky humorné, v nichž nebude chybět legrace, nadsázka, 
ironie, recese, prostě lidově sranda. Motto tohoto ročníku zní: „I Vánoce v dubnu mají svoji 
poezii!“ Soutěž probíhá ve třech kategoriích, a to: 1. „Poezie o Vánocích“, 2. próza na téma 
„Veselé příhody z vánočních svátků!“, 3. písňový text na motiv koledy „Nesem vám noviny…“ 

(min. 3 sloky; text může být libovolný, vánoční tematika není podmínkou; 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).  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 10. ledna 2020. 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 putovní cenu - Řehečskou slepici nebo 
Řehečského kohouta s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2020. Vyhlášení výsledků se 
uskuteční pravděpodobně 18. dubna 2020. Více informací na stránkách www.rehec.cz. 
 

* HLINECKÝ HRNEČEK 2020. Město Hlinsko a Městská knihovna Hlinsko vyhlásily 
XVI. ročník literární soutěže Hlinecký hrneček, tentokrát na téma To bylo o fous! 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 a zveřejněním jména v případě umístění na předních 
příčkách. Uzávěrka je 31. ledna 2020. Adresa: Městská knihovna Hlinsko, příspěvková organizace, 
Adámkova 554, 539 01 Hlinsko. Více informací na http://knihovna.hlinsko.cz/news/420.  
 

* O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2020. Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň vyhlašuje 
XXXI. ročník literární soutěže O Stříbřitělesklý halmochron. Lze zaslat původní a dosud 
nepublikované povídky žánru sci-fi v českém nebo slovenském jazyce. (Porotci upřednostňují zejména 
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. Soutěž není 
anonymní, 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. Soubory by neměly 
obsahovat viry. 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 

2020. 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 2020. 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. 

http://www.rehec.cz/
http://knihovna.hlinsko.cz/news/420
mailto:endymion@email.cz
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* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  
Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
Řádky o výtvarném umění… 

 
* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: K výstavám a vernisážím v jedné galerii: 

     Galerie Ladislava Sutnara v centru Plzně (v Riegrově ul. 11) už připravila za vedení kurátora 

Jana Van  Woensela řadu pozoruhodných výstav. Pravidelným i náhodným návštěvníkům galerie 

se v letošním roce zcela jistě vryla do paměti expozice Imagestrukture Jaroslava Vančáta 

zkoumající hranice interaktivního a digitálního umění, mezinárodní skupinová výstava 

konceptuální tvorby Calling či kolektivní výstava Svět zítřka propojující talent studentů plzeňské 

Sutnarky s odkazem originální tvorby významného českého designera a umělce Ladislava Sutnara. 

Vyvrcholením letošního výstavního programu se možná stal listopadový projekt pedagogů 

a studentů ateliéru ilustrace a grafiky Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Kruhová 

obrana. Expozice se snaží čarami, body a plochami pojmenovat otisk člověka vrženého do světla 

a umožňuje identifikaci prožitku s takovýmto záznamem. Není bez zajímavosti, že stejný název 

Kruhová obrana zvolil Milan Šimečka pro svůj soubor esejí, úvah a filosofických zamyšlení, 

které psal v letech 1983 – 1984 jako osobní výzvu lidem v totalitním státě, aby v konfrontaci 

s neutěšenými velkými dějinami nepropadali panice, že se jejich osobní dějiny rozmělní. Strategie 

kruhové obrany je jednou z možností, jak si chránit svoje sny, semknout se kolem věcí, které jsou 

pro důstojnost lidského života důležité. Se stejnou taktikou instalují tvůrci výsledky rozmanitého 

vnímání člověka v současném světě pomocí různorodých grafických a kresebných postupů 

v centrálním prostoru galerie v několikanásobných kruzích a jejich výpovědi jsou průběžně 

vystaveny náhlým změnám nasvícení. Zatímco jsme v centru svědky dynamického boje tvůrců 

za právo na rozličnost a pestrost osobitého výtvarného vyjadřování v semknutých kruzích, 

v postranní části galerie je možno si v poklidu křesel a stolku s lampičkou prohlížet knížky, 

které vystavující umělci ilustrovali. 

     Oč zajímavější jsou v GLS výtvarné instalace, o to víc zahanbující jsou tamní vernisáže, 

při kterých se mluví výhradně anglicky. Přitom kurátor obvykle předčítá svou úvodní řeč z papíru 

a neměl by být problém zajistit simultánní překlad. Fakulta designu a umění se nejspíš stydí za to, 

že se její galerie nachází v srdci Evropy a snaží se vzbudit dojem, že navazuje živý dialog 

s galeriemi v Londýně a New Yorku. Je to samozřejmě lež a přetvářka a nutno se ptát, zda je to 

výchovné. Škola by měla své studenty učit žít v pravdě. Vše, co se tváří jako něco, čím 

ve skutečnosti není, je vlastně kýč. (Plzeň, 25. 11. 2019) 

 

 
 

 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 20. 12. 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; http://www.knihovna.plzen.eu 
 

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

http://www.knihovna.plzen.eu/

