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

Ročník XXIX, 2020, letos Listy č. 9 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 269) z 1. 9. 2020. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 9/2020 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku chleba, 

 ale mnohem více je těch, co zoufale touží  

po malém kousku lásky.“ 
 

(Matka Tereza)  

 

 

„Nejen chlebem živ jest člověk," řekl si pan M.  

A objednal si láhev sektu a slečnu Mici.“ 
 

(Gabriel Laub)  

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
     … Nejen obavou z koronaviru živ jest člověk, řekla si Tamara Kopřivová a v pátek 26. června 

vystoupila s autorským čtením na Pel-Mel vernisáži užitého umění Petry Kohoutové a Oleksandra 

Kharchenka v Jazykové škole Interkontakts v Plzni. 

 

     … Nejen literaturou živ jest člověk, řekl si Marek Velebný a navštívil Martina Šípa… 

 

     Sice se často pohybuji v literárních kruzích, ale mj. zjišťuji, že nejen literaturou živ je člověk, 

a to i literát. Navštívil jsem po čase Martina Šípa a musím přiznat bez mučení, že je také výborný 

kuchař. S velkým úspěchem mi u něho chutnalo kuře s nádivkou. Ale Martin Šíp je také vedle psaní 
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a vaření výborný zahradník. Ochutnal jsem z keříků rybízu a angreštu. Aby toho nebylo málo, dostal 

jsem též letní pozvání uzobnout a ochutnat plody stejných odrůd z keříků rybízu a angreštu i od Iva 

Fencla, když jsem si byl domluvit obvyklou společnou cestu do tiskárny v Příbrami.  

(Plzeň, 26. 7. 2020) 

 

     … Nejen živ jest člověk… Ostatky básníka a překladatele Josefa Hrubého (*1932-†2017) 

byly ve středu 22. července na Ústředním hřbitově v Plzni v části Lesní hřbitov uloženy do čestného 

hrobu města Plzně. Pietního aktu za přítomnosti primátora Martina Baxy a zastupující hejtmanky 

Marcely Krejsové se vedle členů rodiny zúčastnili i další hosté, např. literáti Ivo Hucl, Jan Sojka 

či Jakub Fišer. Vnuk Tomáš T. Kůs přečetl několik úryvků z básní svého dědečka. (Město Plzeň 

nyní pečuje o 47 čestných hrobů, mezi nimi je devět hrobů spisovatelů – Karla Klostermanna, 

Bohumila Polana aj.)   
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve dnech 2. – 3. září 2020 pořádá Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave 

mezinárodní vědeckou konferenci s názvem K filozofickým a politickým aspektom prác Karla 

Hrubého. – PhDr. Karel Hrubý (*9. 12. 1923 v Plzni) je český exilový politik a publicista, 

který publikoval také v Plži (4/2020). Žije v Basileji.     

 

* V pátek 4. září 2020 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny Bory 

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

 

* V neděli 6. září 2020 v 15:00 hodin Vás Blanka Hejtmánková zve do kavárny Bohemia v Radnicích 

na náměstí na podzimní setkání se slovem a hudbou. V pořadu Výlet do Španěl zazní části textů 

z Čapkových Výletů do Španěl a hudba španělských romantiků v podání kytarového dua – Martina 

Škubala a Jana Irvinga.  

 

* V pondělí 14. září 2020 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.  

 

* Ve středu 16. září 2020 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad Slova, slova, slova, který se uskuteční u příležitosti 

30. výročí vzniku Středisko západočeských spisovatelů. Účinkují Milan Čechura, Tereza 

Čermáková, Ivo Fencl, Václav Gruber, Jiří Hlobil, Markéta Jansová, Tamara Kopřivová, 

Daniela Kovářová, Peggy Kýrová, Jaroslava Málková, Karel Pexidr, Jitka Prokšová, Romana 

Schuldová, Gabriela Špačková, Vlasta Špinková, Zdenka Ulčová Gallová, Vlastislav Toman 

a Ivan Vičar.  

 

* V pátek 18. září 2020 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 úterý 22. září 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na přednášku Dr. Věry Kubové Jirásek čtený i nečtený. Vstup volný. 

 

* V úterý 22. září 2020 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Skvrňany (Macháčkova 28) na Koncert mezi knihami. Tentokrát plzeňský písničkář Michal Willie 

Sedláček. Vstupné dobrovolné. 
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* Ve dnech 25. – 26. září 2020 od 9:00 do 19:00 hodin jste zváni do areálu DEPO 2015 (Plzeň, 

Presslova 14) na III. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Plzeň, 

letos s mottem Knížky žijí. Na veletrhu se představí řada spisovatelů a osobností vč. členů Střediska 

západočeských spisovatelů, přistaven bude i bibliobus Knihovny města Plzně. Pořadatelé slibují 

např. účast finalistů Ceny Jiřího Ortena, Jaroslava Rudiše, anebo Jana Nováka, autora kontroverzní 

biografie Kundera: Český život a doba. Plné vstupné 90,- Kč, zlevněné 45,- Kč a 20,- Kč (pro školní 

skupiny). Více informací a program na https://sk2020.svetknihy.cz/cz/sk-2020-plzen/.  

 

* Ve dnech 26. – 27. září 2020 od 14:00 do 20:00 hodin Vás společnost Grafia, s.r.o., zve na pátý 

Víkend otevřených ateliérů v Plzni – putování po ateliérech výtvarných umělců. Otevřená bude 

i Ústřední knihovna pro dospělé KMP (B. Smetany 13), kde se představí 12 tvůrců, mezi nimi též 

9 pracovnic KMP, nejen členek Klubu tvořivých knihovníků. Součástí bude kreativní dílna – výroba 

papírových dekorací ze starých knih aj. Vstup volný.  

 

* V úterý 29. září 2020 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Skvrňany (Macháčkova 28) na Koncert mezi knihami. Tentokrát harmonikářka Krystyna Skalická 

& skvělý kontabasista Libor Heřman. Vstupné 80,- / 120,- Kč.  

 

* Ve středu 30. září 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Filmové střípky v podání Šimona Pečenky. Večer o filmech a se zpěvy. Vstup volný.  
 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* RAISŮV BĚLOHRAD 2020. Vysoká škola obchodní v Praze a Městská knihovna Lázně 

Bělohrad ve spolupráci s Památníkem K. V. Raise a městem Lázně Bělohrad na počest slavného 

bělohradského rodáka vyhlásila I. ročník literární soutěže Raisův Bělohrad. Soutěž je určena všem 

autorům a bude hodnocena ve věkových kategoriích: děti a mládež 10-18 let, dospělí, senioři 65+. 

Lze zaslat příspěvky na téma „Podkrkonoší a Český ráj“, „Cestování a zážitky“, a to poezii 

(max. 2 básně v rozsahu 1 strany A4, písma Times New Roman / Ariel, velikosti 14) nebo prózu 

(u rozsáhlejších příspěvků synopsi v rozsahu max. 1 strany A4 a ukázku z díla v rozsahu max. 

2 strany A4). Příspěvky v záhlaví označte heslem „SOUTĚŽ“, jménem autora, věkem, adresou 

bydliště, telefonem či e-mailem. Uzávěrka je 13. září 2020. Adresa: Městská knihovna Lázně 

Bělohrad, Barákova 419, 507 81 Lázně Bělohrad, raisuvbelohrad@seznam.cz. Slavnostní vyhlášení 

výsledků s doprovodným programem se uskuteční 13. 11. 2020 v Lázních Bělohrad, kde nejlepší 

prozaici a básníci přednesou svá díla. Výherci obdrží věcné odměny. Vybraní účastníci budou 

kontaktováni. Více informací na https://raisuv-belohrad.webnode.cz/.  

 

* ZLATÁ ZEBRA 2020. Sci-fi & Fantasy klub Zebra vyhlašuje XX. ročník literární soutěže Zlatá 

zebra, letos na téma „Na dovolenou červí dírou.“ - Po podivném jaru nastala doba podivných 

dovolených, rekreanti jen doufají, že si z cest nepřivezou nějaký suvenýr a že si nebudou muset 

po návratu někde v ústraní odpočinout... Nebylo by lepší vyzkoušet i méně tradiční destinace? 

Co třeba vyrazit „Na dovolenou červí dírou“? - Lze zaslat původní, v oficiálním tisku dosud 

nepublikované povídky žánru sci-fi o max. rozsahu 50 normostran (toleruje se publikování 

ve fanzinech). V textu musí být alespoň jednou použito slovo „zebra“ v jakémkoli významu. 

Vaši šanci na ocenění může zvýšit ilustrace, nejlépe „pérovka“ (takzvaný povolený lobbing). 

SFK Zebra si vyhrazuje právo na publikaci příspěvků – nesouhlasíte-li s publikací na webu, 

https://sk2020.svetknihy.cz/cz/sk-2020-plzen/
https://raisuv-belohrad.webnode.cz/
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upozorněte na to pořadatele. Uzávěrka je 30. září 2020. Adresa: zlata.zebra@arbez.cz, případně 

SFK Zebra, Pavel Štarha, Stružinec 16, 582 63 Ždírec n. D., www.zz.arbez.cz. Hodnocení bude 

provedeno anonymně. Výsledky včetně předání cen přítomným autorům budou slavnostně 

vyhlášeny v průběhu Parconu / Fénixconu v Brně.  Vítěz obdrží pamětní plastiku Zlaté zebry ´20, 

sborník zdarma a několik knih. Autoři umístění na 2. a 3. příčce dostanou věcné ceny a sborník 

zdarma. Každý z účastníků soutěže má nárok na jeden sborník za poloviční cenu. Ve sborníku budou 

otištěny minimálně první tři povídky, následující pak do celkového rozsahu 50 stran. 

 

* ČESKÁ LUPA 2020. Antonín Mazáč ve spolupráci s nakladatelstvím Talent Pro Art vyhlašuje 

VII. ročník literární soutěže Česká lupa. Soutěž je určena všem autorům bez věkového omezení. 

Lze zaslat původní, dosud knižně nepublikované detektivní povídky na téma „Záhada zamčeného 

pokoje“, v českém nebo slovenském jazyce, o rozsahu 20 000 – 60 000 znaků včetně mezer. 

Uzávěrka je 30. září 2020. Adresa: antoninmazac@gmail.com. Texty bude hodnotit porota 

ve složení Juan Zamora (spisovatel, člen výboru AIEP, České asociace autorů detektivní literatury, 

Společnosti Agathy Christie aj.) a Antonín Mazáč (spisovatel detektivních románů, redaktor 

a bloger). Výsledky soutěže budou zveřejněny v listopadu v Praze v rámci literárního pořadu Večer 

přiměřených depresí. Nejlepší autoři budou odměněni (za 1. místo tři české detektivky vydané 

v letošním roce, umístění povídky na stránkách soutěže s ilustrací Heleny Kočandrlové a prezentace 

díla pořadu Večer přiměřených depresí, za 2. místo dvě české detektivky vydané v letošním roce, 

za 3. místo jedna česká detektivka vydaná v letošním roce a příjemný pocit z ocenění). Více 

informací na https://www.tondamazac.cz/2020/04/ceska-lupa-2020/. Případné dotazy lze psát 

do diskuse nebo na facebookové stránky https://www.facebook.com/ceskalupa/?fref=ts.  

 

* ROKLE ŠERÉ SMRTI 2020. Pod záštitou Prague by Night byl vyhlášen další ročník literární 

soutěže Rokle šeré smrti, tentokrát na téma „Život po životě“. – Motto: „I když půjdu roklí šeré 

smrti, nebudu se bát ničeho zlého.“ (Žalmy 23,4) – Soutěž je určena všem autorům a bude 

hodnocena ve dvou věkových kategoriích: do 18 let a nad 18 let. Lze zaslat původní, dosud 

nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené povídky žánru hororu v českém jazyce, ve formátu 

.odt, .pdf, .docx nebo .doc, o max. rozsahu 20 normostran (1 NS = 1 800 znaků, 30 řádků po 60 úhozech 

vč. mezer, řádkování 1,5, písmo Times New Roman o vel. 12 nebo 14, okraje 3 cm z obou stran, 

2,5 cm shora a zdola, text zarovnaný do bloku). Každý autor smí přihlásit pouze jedno dílo. Zasláním 

povídky do soutěže zároveň dává souhlas s publikováním textu ve sborníku vč. případného 

elektronického vydání bez další úpravy či korektury. Uzávěrka je 30. září 2020. Adresa: 

soutez@praguebynight.eu. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, dovoleno je použít 

pseudonym. Jméno a příjmení autora, věk, telefon a elektronická adresa musí být součástí e-mailu. 

Porotci budou hodnotit zejména literární styl a dodržení daného tématu. Datum a místo vyhlášení 

výsledků bude zúčastněným upřesněno po uzávěrce. Více informací na 

http://www.praguebynight.eu/prague-by-night/page/53_rss-rozcestnik/.  

  

* PRVOTINY 2020. Knihovna města Olomouce vyhlásila XIII. ročník literární soutěže s názvem 

Prvotiny. – „Někdo píše pro zábavu, jiní píšou, protože kdyby nepsali, slova by se rozbujela, 

zhnisala a protrhla hráze jejich duše. Některá slova jsou bezpečnější na papíře.“ (Atticus) - Soutěž 

je určena autorům všech věkových kategorií. Lze poslat původní, dosud nezveřejněnou poezii 

(max. 5 básní, případně výběr ze sbírky) a prózu (max. 20 stran A4, případně výběr z delšího textu). 

Autor uvede jméno a příjmení, datum narození a kontakt. Uzávěrka je 31. října 2020. Adresa: 

prvotiny@kmol.cz. Více informací na http://www.kmol.cz/7888-prvotiny-2020/. (Soutěž probíhá 

jako bienále, další ročník bude vyhlášen v roce 2022.) 

 

 

mailto:antoninmazac@gmail.com
https://www.tondamazac.cz/2020/04/ceska-lupa-2020/
https://www.facebook.com/ceskalupa/?fref=ts
mailto:soutez@praguebynight.eu
http://www.praguebynight.eu/prague-by-night/page/53_rss-rozcestnik/
mailto:prvotiny@kmol.cz
http://www.kmol.cz/7888-prvotiny-2020/
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* ROMANO SUNO 2020. Nová škola, o. p. s., v rámci dotačního programu Úřadu vlády ČR 

„Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2020“ vyhlásila 

XXIII. ročník nejen literární soutěže s názvem Romano suno (Romský sen). Soutěž je určena 

dětem i dospělým z celé republiky a bude hodnocena ve věkových kategoriích 1. – 3. ročník ZŠ, 

4. –  6. ročník ZŠ, 7. – 9. ročník ZŠ, středoškoláci a dospělí. V hlavní literární kategorii lze zaslat 

básně či prózu o max. rozsahu 5 normostran, psané v romštině, na téma: 1. Sar dživen, te akana 

kampel amenge savorenge te ačhel khere? (Jaké to u nás je, když teď musíme být všichni doma?), 

2. Kamehas bi te džal probaro drom u te dikhel calo luma? So bi preajso drom kerehas? 

(Chtěl/a bys jet na cestu kolem světa? Co bys na té cestě dělal/a?), 3. So tut e daj o dad sikhaďas? 

(Co tě naučili rodiče?), 4. So bi tuke o dad e daj phenenas, te bi prepejľalas andre škola? 

U soske? (Co by ti řekl táta s mámou na to, kdybys propadl/a? Proč?), anebo 5. Pisin pal oda, 

so kames (Volné téma). Nejde o to, aby byl příspěvek perfektní, ale o to zkusit se vyjádřit romským 

jazykem. Není proti pravidlům nechat si s textem v romštině pomoci od někoho, kdo zná jazyk lépe. 

Spolu s romským textem pořadatelé uvítají také jeho český překlad. - Dospělým autorům je kvůli 

nedostatku romské literatury pro děti určen úkol napsat v romštině příběh pro děti o rozsahu 

1 normostrany pro předškoláky, 3-5 normostran pro začínající čtenáře a 3-10 normostran pro čtenáře 

z II. stupně ZŠ. (Nová škola bude usilovat o vydání.) - Romské i neromské děti, které romsky 

nehovoří, avšak soutěže se chtějí zúčastnit, se mohou uplatnit ve výtvarné kategorii – zaslat 

obrázky vytvořené libovolnou technikou. - Pro ty, kdo romsky hovoří, ale nepíší, je pak připravena 

kategorie mluveného slova - lze zaslat natočený rozhovor, scénku, vyprávění, reportáž nebo film 

v romštině o max. délce 3 minuty. Zde mohou soutěžit také skupiny (max. 3 děti). - Autor uvede 

jméno a příjmení, věk, školní ročník, adresu bydliště nebo školy, telefon a e-mail, název příspěvku 

a soutěžní téma, děti též kontakt na zákonného zástupce a souhlas se zpracováním osobních údajů 

podepsaný rodičem. V kategorii mluveného slova je navíc nutný podepsaný formulář svolení 

se zveřejněním (pořadatelé zašlou po obdržení nahrávky). Uzávěrka je 31. října 2020.  Adresa: 

Nová škola, o. p. s, Křižíkova 344/6, 186 00, Praha 8, e-mail:marie.borkovcova@novaskolaops.cz. 

Práce bude hodnotit odborná porota. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne spolu s výtvarnými 

a literárními dílnami v první polovině prosince v Americkém centru v Praze. Více informací 

na www.novaskolaops.cz. Případné dotazy zodpoví Marie Podlahová Bořkovcová, tel.: 774 498 194.  

 

* NEVÁHEJ A PIŠ! 2020. Městská knihovna Antonína Marka Turnov za podpory MAS Turnovsko II 

v rámci projektu čtenářské gramotnosti Rok knihovny – rok 2020 vyhlásila literární soutěž s názvem 

Neváhej a piš! Soutěž je určena dětem od 8 do 15 let, tedy žákům základních škol i víceletých 

gymnázií. Lze zaslat libovolný literární útvar jako dárek k 200. výročí založení turnovské 

knihovny. Autor uvede jméno a příjmení, adresu bydliště, školu a třídu, kterou navštěvuje, případně 

další kontakt. Zasláním textu do soutěže účastník či jeho zákonný zástupce zároveň dává pořadateli 

souhlas s pořizováním zvukových a obrazových záznamů akcí včetně podobizen účastníků 

a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách knihovny a s jejich 

použitím k další propagaci. Uzávěrka je 30. listopadu 2020.  Adresa: Městská knihovna Antonína 

Marka Turnov, Jeronýmova 517, 511 01 Turnov, www.knihovna.turnov.cz. Práce budou hodnotit 

spisovatelé, kteří se ujali role kmotrů knihovny. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny během 

výročního večera.  

 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ SIG LITERÁRNÍ TVORBA 2020. SIG Literární tvorba vyhlašuje 

soutěž o nejlepší básně na téma Touhy a přání. - [SIG jsou speciální zájmové skupiny (Special 

Interest Groups), které slouží jako platformy pro výměnu nápadů, získávání dalších zkušeností 

a nových zážitků pro členy Mensy České republiky či jiných zemí. SIG Literární tvorba vznikla 

v roce 2014. Celostátní literární soutěž od roku 2019 probíhá jako bienále, v sudých letech se soutěží 

mailto:marie.borkovcova@novaskolaops.cz
http://www.novaskolaops.cz/
http://www.knihovna.turnov.cz/
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v poezii a v lichých letech v próze.) -  Soutěž je určená všem autorům bez věkového omezení, 

kategorie dětí a mládeže do 17 let bude hodnocena samostatně. Lze zaslat poezii o rozsahu 

1-3 básně, ve formátu .doc, .txt nebo .rtf, nikoliv .pdf, (při volbě .docx použijte „uložit jako 

kompatibilní“, aby vznikl text s příponou .doc) a písmu Times New Roman o velikosti 12. Spolu 

s texty zašlete vyplněnou přihlášku. Uzávěrka je 31. prosince 2020. Adresa: sig.soutez@seznam.cz. 

Práce bude hodnotit odborná porota. Nejlepší budou zařazeny do sborníku vítězných textů, jejich 

autoři obdrží věcné ceny, diplomy a možnost vystoupit na autorském čtení. Pro děti a mládež jsou 

navíc připraveny dárkové poukazy Mensy na testování IQ, pro všechny účastníky diplomy 

s autorskou grafikou, drobné ceny jako slevové kupóny na uměleckou tvorbu, digitální grafika 

a e-book. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v dubnu až květnu 2021. Součástí bude 

křest sborníku, autorské čtení a další kulturní program. Více informací a formulář přihlášky 

na http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/. 

 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 

 
* VEČERY PŘIMĚŘENÝCH DEPRESÍ. Pražská spisovatelka Zora Šimůnková nabízí (nejen) 

čtenářům a autorům Plže možnost vystupování na Večerech přiměřených depresí ve Slovanském 

domě v Praze (Soukenická 3). - Večer přiměřených depresí je pořad autorského čtení, živé hudby 

a milých překvapení s dlouhou tradicí (od roku 2003). Na každý večer připadá několik autorů 

(obvykle tři až čtyři) a hudba. Každý z autorů má přibližně deset minut času (po dohodě i více). 

Kromě autorského čtení už se prý na „Depkách“ hrálo i divadlo, kouzlilo, psalo na zadané téma 

a dělalo mnoho jiných věcí. Nic není nemožné (co se dá předvést v daném místě a čase). V sále je 

k dispozici základní technika pro ozvučení. Zájemci o vystoupení z řad literátů a hudebníků 

se mohou hlásit na adrese perlickanadne@seznam.cz. Nejbližší termíny večerů: 24. září (č. 195), 

15. října (č. 196, prý už zadáno), 19. listopadu (č. 197) a 10. prosince (č. 198) 2020, vždy čtvrtky 

od 19:00 hodin. (Kdyby někoho zajímalo, kdy bude pořad č. 200, tak by při tempu 1 x do měsíce 

měl být v únoru 2021, možná se ale stihne dříve.) Jelikož Depky mají už i vlastní youtube, mohou ti, 

jimž se nepodaří ve Slovanském domě vystoupit osobně, natočit autorský pořad do cca 20 minut, 

který pak bude pod hlavičkou Depek vložen na net a prezentován na plakátu. A nemusí točit jen 

sami sebe, klidně i přátele, anebo literární zajímavosti z okolí. Rovněž se stále s díky přijímají 

předměty do tomboly… Více informací na http://www.primerenedeprese.cz/. (30. 6. 2020) 

 
* DEN POEZIE V ROKYCANECH. 

 

     Od PETRA HLÁVKY: Pro Den poezie, konaný v Rokycanech poprvé v rámci mezinárodního 

básnického festivalu letos v listopadu, hledáme začínající i pokročilé básnířky/básníky (příp. slam 

poetristy) a hudebníky vystupující s vlastní tvorbou. Kromě autorů reprezentujících Rokycansko 

přivítáme hosty z celé republiky a v jednání je účast norského básníka Mortena Langelanda. 

Kontakt: Petr Hlávka  petr.hlavka@centrum.cz. (Rokycany, 24. 7. 2020). 

 

     (Básník Jaroslav Šlejmar prozradil, že vloni se mu pro recitaci jeho veršů podařilo získat Jiřího 

Hlobila a že letos mu to Jirka přislíbil rovněž. Navíc prý pomůže Petrovi s moderováním…) 

  

 

mailto:sig.soutez@seznam.cz
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/
mailto:perlickanadne@seznam.cz
http://www.primerenedeprese.cz/
mailto:petr.hlavka@centrum.cz
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* 

DNY POEZIE 

 
* DEN POEZIE K VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA HYNKA MÁCHY. Společnost poezie, z. s., 

za podpory MK ČR, Hlavního města Prahy, Kristin Olson Literary Agency, s. r. o., Nadace Český 

literární fond aj. zve k účasti na XXII. ročníku celorepublikového festivalu Dny poezie, který se 

každoročně koná v listopadu na počest narození Karla Hynka Máchy. Tentokrát to bude 9. – 22. 11. 

2020 s podtitulem „Konec a počátek“. Téma bylo inspirováno verši polské básnířky, nositelky 

Nobelovy ceny, Wisławy Szymborské. Je až příznačné, že letošní rok je a bude plný konců a nových 

počátků. (Tento rok si také připomínáme výročí řady českých spisovatelů a básníků, vedle 

200. výročí narození Boženy Němcové např. výročí Karolíny Světlé, Růženy Jesenské, Violy 

Fisherové, Tery Fabiánové, Vladimíra Holana, Vítězslava Nezvala, Karla Jaromíra Erbena, Josefa 

Hory a dalších.) Uzávěrka přihlášek je 15. září 2020, registrace akcí a více informací 

na http://www.denpoezie.cz/. (Vstup na pořad musí být zdarma. Pokud je nutné vstupné vybírat, 

nemělo by překročit 50,- Kč a tuto částku je pak třeba doplnit do podrobností pořadu.) 

 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* 

ŘÁDKY O VÝTVARNÉM UMĚNÍ 

 
* LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ: Byla jsem na výstavě obrazů Václava Maliny  

 

     Plzeňský malíř Václav Malina, jenž má erotické pletky i s múzou literární (z jeho poslední tvorby 

připomeňme soubor tří povídek Odchody a návraty z r. 2019 a básnickou sbírku Pastely z r. 2018; 

obě knihy obsahují i reprodukce jeho obrazů, Pastely představují uměleckou symbiózu výtvarného 

a literárního projevu), vystavuje v Galerii města Plzně pod názvem Útěky a návraty výběr z tvorby 

po roce 2000 (do 6. 9. 2020, kurátorem výstavy je Marcel Fišer).  

     Měla jsem štěstí, neboť v den mé návštěvy probíhala komentovaná prohlídka nejen za autorovy 

účasti, ale dokonce komentovaná právě autorem (kromě té ohlášené na 25. 6. tuto malíř pořádal jaksi 

navíc, pro své studenty). Do výčtu Malinových talentů totiž patří mimo nadání výtvarného 

a literárního ještě nadání pedagogické: Formálně kultivovaná, leč spontánně expresivní promluva 

o vlastní tvorbě, teoretické úvahy o tvůrčím procesu obecně, ale i nad jednotlivými obrazy mně 

přinesly specifické obohacení subjektivních vjemů a jejich hodnocení. Učitel Malina (s praxí 

ve výtvarných oborech nejen na plzeňských středních školách, naposledy na Střední 

uměleckoprůmyslové škole Zámeček v Plzni – Radčicích) dokázal svou osobností a obsahem 

komentářů vytvořit důvěrnou atmosféru výtvarné dílny, resp. kunsthistorického a teoretického 

semináře. Ve svém průvodním slovu připomínal především důvod volby témat v souvislosti se svým 

malířským viděním a výtvarným řešením, u vědomí zážitkové suverenity nás diváků, vnímatelů.   

     Je známo, že se lépe utíká k něčemu než před něčím či od něčeho. Velkorozměrnými oleji 

i drobnými pastely malíř ukazuje, že se utíká k inspiraci přírodou, zvláště vodou (řada pláten 

odkazuje konkrétně k Radkovickému rybníku), že její podněty jsou pro uměleckou transformaci 

jeho výrazu nezbytné. Velké barevné plochy bez kresebných linií, nálada okamžiku zhmotněná 

v jasných nelomených barvách, s převládajícími chladnými tóny modré a zelené (např. Rybník 

http://www.denpoezie.cz/
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v noci, Rybník v zimě); teplé stopy růžové nabízejí mnohovýznamovou interpretaci. Malina se hlásí 

k historické technice impresionismu, v tomto smyslu inzeruje své návraty, ale svým originálním 

smyslem pro abstrakci se důsledně osvobozuje jak ze zajetí reálií, tak daného výtvarného směru.  

     To platí i pro obrazovou geometrii stylově odlišných děl odkazujících k abstraktním konceptům 

avantgardy 20. století (např. variace Geometrie podle barev). Plakátově monochromní plochy 

v liniemi vyznačených výsečích nabízejí divákovi příležitost uvědomit si nejen výtvarně záměrnou 

komunikaci barev a tvarů, ale také podstatu jiné, lidské komunikace jako životního principu. 

     Třetí oddíl výstavy tvoří obrazy, v nichž míru abstrakce potlačuje symbolický význam barvy 

i tvaru a které jsou také Malinovými útěky a návraty. Malíř o takových dílech (v katalogu vzorně 

vypraveném M. Fišerem, s barevnými reprodukcemi vystavených obrazů) říká: „…obloukem 

se vracím k počátkům svojí tvorby v letech šedesátých a silným prožitkům z období dospívání. 

Návraty patří k nostalgii stáří. […] V útěcích do imaginativních krajin snění jsem si znovu vyzkoušel 

sílu klasické malby…“  

     Organickou součást výstavy tvoří filmový dokument o V. Malinovi. Jeho autor Petr Skala, 

světově uznávaný tvůrce filmového experimentu, v něm nepodává pouze faktografický doklad 

o malířově životě a díle, ale vytvořil svědectví o těžce uchopitelném procesu malířské tvorby a o své 

filmové poetice. Film je také pozvánkou do podzemních prostor GMP, kde P. Skala v konvolutu 

ukázek svých filmů prezentuje vlastní experimentální tvorbu z let 1965-2019.  

     Návštěvu této filmové prezentace mám ještě před sebou, určitě se tam vypravím, až se v dobrém 

slova smyslu vypořádám se zážitky z krásné jubilejní výstavy Malinovy, uspořádané k jeho 

sedmdesátinám. Milý Václave, vše nejlepší! (Plzeň, 26. 6. 2020) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 9. 2020. 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/

