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

Ročník XXX, 2021, letos Listy č. 11 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 282) z 29. 10. 2021. Stran 8, 

náklad 280 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 11/2021 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

  

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Největší problémy nastanou člověku ve chvíli, 

kdy si může dělat, co chce.“  
 

 (Thomas Henry Huxley) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
     … (Nejen) v podzimních měsících si plzeňští spisovatelé „udělali“ řadu knížek a akcí bez problémů. 

Honem rychle, dokud to jde… 

 

     Jakuba Katalpa znovu vydala román Doupě (Host, 2021), tentokrát v brožované formě, 

Radovan Lovčí drobnou humoristickou novelu Hovno z Nerudovy ulice (Powerprint, 2021) 

s ilustracemi Matyáše Součka, ve které řeší, zda pražskou invalidní důchodkyni Doubravku 

Bobkovou vyléčí slovutný český lékař, profesor René Sravčík, anebo se jí podaří zajistit si drahou 

léčbu až v daleké Americe.  

 

     Alena Vávrová z Františkových Lázní vydala novou sbírku Básník zastřelen na útěku, zatím 

snad v počtu 30 výtisků. (Nevidomá básnířka Johana Morávková z Abrtam si prý zamilovala 

Alenčiny básně a chtěla jí nějakou knížku vydat. Inspirací se stalo citové pohnutí nad rukopisnými 

verši zastřeleného básníka, které se dochovaly v Muzeu Jáchymov.) 

 

     V září a v říjnu proběhlo také několik literárních pořadů a čtení – v Plzni, v Praze, ale i třeba 

v Rokycanech…  

     Středisko západočeských spisovatelů ve spolupráci s dalšími pořadateli zahájilo letošní ročník 

Plzeňského literárního festivalu, který má pokračovat až do konce listopadu. 



 2 

 

     Od MIROSLAVA VALINY: Mladé tužky se vrátily do Polanovy síně: 

     „Na farmě Johna Tunstalla našla domov a práci šestice výrostků z okraje společnosti. Tunstall je 
vychovává, učí je číst a psát a dodržovat určitá pravidla…“ Tolik oficiální anotace kultovního 
westernu Mladé pušky s podtitulem Six reasons why the West was wild. 
     Jako slovní hříčka, odkazující k tomuto filmu, vznikl název Mladé tužky – pro dnes už tradiční 
literární večer, který se, s podtitulem Nová jména trampského literárního Západu, poprvé konal 
25. dubna 2012 v Polanově síni Knihovny města Plzně a jehož moderování jsem měl tu čest 
se ujmout společně s plzeňským hercem Jindřichem Koutem. 
     Smyslem pořadu je představovat veřejnosti tvorbu mladých západočeských autorů literatury 
trampského, vodáckého, skautského, folkového a obecně mimomainstreamového ražení, umožnit 
jim kontakt s publikem i konfrontaci se zkušenými autory a porotci literárních soutěží, jako je 
Trapsavec, Kenyho VOLEJ atd. 
     V roli nadějné nové tváře literárního Západu prošlo pořadem Mladé tužky za uplynulých devět 
let několik dnes už obecně známých tvůrců – například úspěšný autor detektivek Jan Frána, písničkář 
Jan Eret, inspicientka a tajemnice souboru Činohry Národního divadla Brno Martina Náhlíková, 
autorka povídkových sbírek Renáta Nová a samozřejmě celá řada dalších. 
     Pořad se do Polanovy síně po covidové pauze vrátil ve středu 22. září. Svoji tvorbu tu tentokrát 
představil talentovaný osmnáctiletý Filip Šula, jeho „literárním sekundantem“ byl básník Jiří Pachl 
a tradičně nechyběla ani pro Mladé tužky příznačná pohodová atmosféra přátelských setkání. 

(Plzeň, 7. 10. 2021) 
 

     Od IVA FENCLA: Pořady Jitky Prokšové a Daniely Kovářové:  

     27. 9. a 5. 10. jsem se zúčastnil pořadů kolegyň Jitky Prokšové a Daniely Kovářové. Jitka 
vystoupila na náměstí v Rokycanech v knihovně a vše měla, podporována manželem, vzorně 
připraveno. Zhaslo se, na plátně se zjevily obálky jejích tří posledních knih. Četla a žasl jsem, co se 
do několika desítek minut vejde. Celé povídky, smysluplné pasáže románů. Výhodu měla v tom, 
že již v této knihovně uspěla jednou, takže se vracela do útulného prostředí takřka jako domů, a když 
pořad skončil, jasně se rýsoval další: a manželé Hoškovi (Jitka Prokšová se před ne tak dlouhým 
časem provdala) byli tak laskavi, že mě pak vzali svým vozem do Plzence. (Připomenu jen, že to 
3. 10. byly dva roky, co mi umřel táta, který je v Rokycanech, svém rodišti, pohřben. Napsal šest 
knih, víc viz Wikipedie.) 
     Daniela vystoupila v Plzni ve Třináctce s jedinou knihou (Vztahy. 7 + 1 osudových omylů), 
zato ji křtila, a to dokonce podruhé (prvně již na holešovickém Veletrhu, kde byl kmotrem Radkin 
Honzák). V Plzni pořad moderoval Jiří Hlobil a dobře (ba zpíval – v duetu – Cohenovo Haleluja); 
ale k Daniele: tato její už osmnáctá kniha se dočká nejméně druhého dílu (zaklepávám), zatímco 
minimálně díl první se bude hodit ledaskomu, kdo úpí ve „jhu“ partnerství či manželství. 
Ženám – i mužům. Daniela v knize radí jako advokátka, žena, psycholožka a snad i jako psychiatrička, 
přičemž text konzultovala hned s třemi kompetentními osobami, a navíc vyšla z rozsáhlého korpusu 
literatury „na téma“. Když jsem na pořad přijížděl, tak jsem ještě měl pocit, že přece nelze dodat 
k věci nic nového. Nad knihou názor měním, a navíc jde taky o to, JAK je co řečeno. 
     Škoda jen, že na pořady členů Střediska chodí málo členů Střediska. Zde jsme byli pouze Jirka, 
Daniela, já a Vlasta Špinková.  (Starý Plzenec, 6. 10. 2021)  
 

     Od IVA FENCLA: Bleskurychle Světem knihy 2021:       

     Filip Koryta či Vláďa Babnič nejsou ve Středisku spisovatelů a mají k tomu své důvody, 
ale nevynechám je z výčtu Západočechů, co letos vystoupili na Světě knihy v Praze (23. - 26. 9.). 
Byli to dále Markéta Čekanová, Peggy Kýrová, Tereza Čermáková Herzogová, Daniela 

Kovářová, Alenka Vávrová, Vladimír Babnič, Vašek Gruber, Karel Pexidr, Ivo Fencl, Jarmila 

Flaková Vandová, Milena Hasalová a Markéta Jansová. Gábina Špalková se omluvila, ale i s ní 
mi to vychází jako 14 person. 
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     Samostatně „řádil“ Filip Koryta, a to na témž slavném „gauči“, kde se předloni prezentoval sám 

Alejandro Jodorowsky. Obdobně samostatně se prezentovala i Daniela Kovářová, a to knihou 

Vztahy, již jí pokřtil Radkin Honzák. Druhý křest následoval 5. 10. ve Třináctce. Nu, a do třetice vší 

odvahy vystoupila – co členka PENu – i Alenka Vávrová ve dvojici s textařem a básníkem Vláďou 

Babničem. – Ostatní se na veletrhu prezentovali vždy po pěti, v sobotu a v neděli. A zda jsme stihli 

z festivalu i další pořady? 

     Abych mluvil za sebe, soustředěně jsem sledoval vystoupení Ypsilonky, Jana Jiráně, Jana 

Schmida a Jiřího Lábude. Divadlo vydalo novou knihu a Schmid mj. prezentoval svou vzácnou, 

nikdy nereeditovanou prvotinu Tajný lodní deník (1966). Je určena dětem.    

     Naštěstí bylo fajn počasí a osobně jsem fascinován nejen (stále zpola shořelým) výstavním 

palácem, nýbrž taky areálem za ním. Svého času jsme tam zavítali se synem a ještě jsem zůstal 

zklamán. Nyní mě naopak ohromilo, nakolik je tamní prostor využit. Už tu nestojí jen osamělé 

Maroldovo panorama, ale je pouze součástí bujarého komplexu restaurací, divadel, herních areálů 

a probíhaček pro děti. A protože Markéta Jansová přijela s malými syny, ihned jsem ji na to 

království upozornil. „V pozadí rotují i kolotoče,“ dodal jsem, přičemž to, upozorňuji, dávno nebyla 

pouť Matějská. „Právě proto kluky nevedu až za roh,“ řekla maminka. Obrátil jsem se, jako bych to 

neslyšel, k jednomu z nich: „Poslyš, popojdi tamhle. Začíná tam provazový tunýlek!“ Dítě 

poslechlo, vrátilo se, cosi říkalo, náhle snad i popotahovalo. Jak to bylo dál, radši neudám.  

(Starý Plzenec, 13. 10. 2021) 
 

 
 
 

     Hana Gerzanicová v pondělí 18. října v zasedací místnosti radnice na Slovanech představila 

svou publikaci Prameny a pokřtila zde hlavně novou knihu Doteky okamžiků. Tentokrát jde o soubor 

gratulací, novoročních či svatebních přání a kondolencí, napsaných pro známé i neznámé osobnosti. 

Je mezi nimi též kondolenční báseň pro britskou královnu Alžbětu II. k úmrtí prince Philipa, za niž 

prý básnířce z Buckinghamského paláce přišlo poděkování. 

 

     Texty Aleny Vávrové byly vybrány do antologie současné česko-německé poezie Jasná setkání / 

Klare Begegnungen (2018), kterou s překlady Kláry Hůrkové vydalo nakladatelství Dauphin. 

Ve čtvrtek 21. října se pak s nimi v Kolowratském paláci na Ovocném trhu v Praze zúčastnila 

literárního večera, pořádaného Českým centrem Mezinárodního PEN klubu.   

 

     Plzeňský spisovatel Jan Sojka byl přizván k účasti na mezinárodním literárním ProtimluvFestu, 

který každoročně v říjnu pořádá ostravské nakladatelství Protimluv. Na scéně Národního divadla 

Moravskoslezského v Ostravě se představil 22. října společně s Radkem Fridrichem z Ústí nad 

Labem a přečetl zde ukázky ze své tvorby, konkrétně ze sbírek Sesuv noci a Rodina a jiné regály 

(záznam živého vysílání je přístupný na https://www.youtube.com/watch?v=qN1HGJnHFSo). 

     Na festivalu v jiném pořadu ve stejný den vystoupil také Vojtěch Němec, nyní redaktor časopisu 

Tvar (záznam na https://www.youtube.com/watch?v=g171o0Jz0tM).  

 

     U příležitosti nedožitých 85. narozenin Jiřího Č. Ulricha (*1936-†2020) proběhlo 22. října 

v podniku VEGET cafe & bistro (Americká 13) setkání se vzpomínkou na spisovatele, režiséra 

a kamaráda za účasti a vystoupení pamětníků z Dialogu i Ason-klubu – Daniela Mikeše, Ireny Henzl 

Velichové, Marka Velebného, Soni Kratochvílové, Kňoura, Heinla a dalších. 

 

     V úterý 26. října se v sídle Střediska západočeských spisovatelů (Americká 29) s ohledem 

na končící funkční období uskutečnila členská volební schůze. Do nového výboru SZS byli zvoleni 

Jarmila Vandová, Jiří Hlobil, Peggy Kýrová a Markéta Jansová. Předsedkyní výboru zůstává 

Milena Hasalová. Práci kontrolní komise budou zastávat Vlasta Špinková, Tamara Kopřivová 

a Tereza Čermáková. 

https://www.youtube.com/watch?v=qN1HGJnHFSo
https://www.youtube.com/watch?v=g171o0Jz0tM
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve dnech 1. – 30. listopadu 2021 Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny pro dospělé 

(B. Smetany 13) na výstavu Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka. Otevřeno Po-Pá 9:00-18:00, 

So 9:00-12:00 hod. Vstup volný. 

 

* Až do 5. listopadu 2021 jste zváni do foyer Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na výstavu 

Tvůrci Ex Libris západočeské oblasti. Vstup volný.  

 

* V pondělí 1. listopadu 2021 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do Galerie Evropského domu (nám. Republiky 12) na autorské čtení básnířky a knihovnice 

Lindy Hajžmanové Do smrti dobrý. Průřez její dosavadní poetické tvorby od poloviny 90. let 

minulého století až dosud. Vstup volný.   

 

* V úterý 2. listopadu 2021 v 17:00 hodin jste v rámci Plzeňského literárního festivalu zváni 

do přednáškového sálu Pavlovova ústavu Lékařské fakulty UK v Plzni (Lidická 1) na premiéru filmu 

Peggy Kýrové Trabantem za polární kruh.  

 

* V úterý 2. listopadu 2021 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Skvrňany (Macháčkova 28) na další Koncert mezi knihami, tentokrát vystoupení rokycansko-

plzeňské skupiny PPLP. Zpěv, akordeon, banjo, kytara, rytmické nástroje. Vstupné 70,- Kč / 100,- Kč. 

 

* Ve středu 3. listopadu 2021 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové, tentokrát s Miroslavem Popelkou 

na téma Tajemná archeologie. Vstup volný. 

 

* Ve středu 3. listopadu 2021 v 17:00 hodin jste v rámci Plzeňského literárního festivalu zváni 

do Západočeské galerie v Plzni, výstavní síně Masné krámy (Pražská 18) na program Na forbíně 

i na hradbách. Tradiční koncert Plzeňského dětského sboru doplněný o verše Tamary Kopřivové, 

Vlasty Špinkové a stoslovky Peggy Kýrové v přednesu Blanky Hejtmánkové. Vstup volný. 

 

* V pátek 5. listopadu 2021 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

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

 

* V pátek 5. listopadu 2021 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu výstavní síně „13“ (Pražská 13) na křest knih Iva Fencla Colombo a Já a Jsem živý. Podepsán 

Ježek v kleci. Uvádí Jiří Hlobil, hudební doprovod Vladimír Babnič.  

 

* V pondělí 8. listopadu 2021 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 úterý 9. listopadu 2021 v 16:00 hodin proběhne v obřadní síni plzeňské radnice slavnostní 

vyhlášení vítězů 20. a 21. ročníku soutěže Cena Bohumila Polana. Moderuje Jan Anderle, laudatio 

přednesou Ivo Harák a Josef Straka, hudbou doprovodí žáci ZUŠ Plzeň. 
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* V úterý 9. listopadu 2021 v 19:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Skvrňany (Macháčkova 28) na další Koncert mezi knihami, tentokrát vystoupení hudební skupiny 

MARiAN Band, která hraje písně Boba Dylana v českých překladech. Vstupné 70,- Kč / 100,- Kč. 

 

* Ve středu 10. listopadu 2021 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na křest publikace Kalendář plzeňský 2022 – Marek Velebný: Jak jsem… Účinkují 

Jan Sojka, Vladimír Novotný a Michal Sedláček. Vstup volný. 

 

* Ve středu 10. listopadu 2021 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu Obvodní 

knihovny Lochotín (Studentská 22) na přednášku Lásky Karla IV. v podání PaedDr. Věry Kubové. 

Vstupné 30,- Kč. 

 

* Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na přednášku a besedu s promítáním fotografií Toulání Šumavou a Pošumavím II. 

Přednáší profesionální šumavský průvodce Josef Pecka. V nové knize zve čtenáře na další trasy, 

které křižují šumavské pohoří z obou stran hranice. Na několika místech sestoupil více do vnitrozemí 

a nabízí též výlety do méně navštěvovaných míst Pošumaví vč. zajímavých tras na bavorské 

a rakouské straně hor. Kniha volně navazuje na titul Toulání Šumavou a Pošumavím.  Probíhá 

v rámci festivalu Šumava Litera. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní 

knihovny Skvrňany (Macháčkova 28) na autorské čtení lékaře a prozaika Václava Grubera. Vstup 

volný.  

 

* V pátek 12. listopadu 2021 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

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

 

* V pondělí 15. listopadu 2021 v 19:00 hodin jste v rámci festivalu Dny poezie zváni do podkroví 

Jindřišské věže v Praze (Praha 1, Jindřišská 2122/33) na autorské čtení povídek a poezie nejen 

z Totem.cz, Pismak.cz a Literra.cz. Hostem večera bude básnířka Alena Vávrová. Uvádí Petula 

Heinriche, hudební doprovod Franta Krysarr Barták. Vstupné: 60,- Kč. 

 

* V úterý 16. listopadu 2021 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na vernisáž malé výstavy Vedoucí knihovníci, správci a ředitelé městské knihovny 

v Plzni. Uvádí Helena Šlesingerová. Výstava potrvá do 13. 12. 2021. Vstup volný.  

 

* V úterý 16. listopadu 2021 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na křest publikace Miloslav Nohejl. Vydáno k 145. výročí KMP a 125. výročí 

narození Miloslava Nohejla (*1896-†1974), plzeňského spisovatele a knihovníka. Účinkují 

Vladimír Novotný, Miloslav Krist, Petr Vrobel a Jan Eret. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 18. listopadu 2021 v 17:00 hodin jste v rámci Plzeňského literárního festivalu zváni 

do Západočeské galerie v Plzni, přednáškového sálu výstavní síně „13“ (Pražská 13) na přednášku 

Boje Bohuslava Balbína. O zajímavém životě českého literáta, historika, hagiografa a pedagoga 

(*1621-†1688), autora slavného spisu Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého, 

přednáší prof. Viktor Viktora. 

 

* V pátek 19. listopadu 2021 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. 
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* V úterý 23. listopadu 2021 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Skvrňany (Macháčkova 28) na další Koncert mezi knihami, tentokrát akustické vystoupení 

Františka Kasla, zpěváka, skladatele, textaře a kytaristy. Vstupné 90,- Kč / 140,- Kč. 

 

* V pátek 26. listopadu 2021 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

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

 

* V sobotu 27. 11. 2021 v 9:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Knihovny Vinice 

(Hodonínská 55) na Den pro dětskou knihu. Předvánoční posezení a vyrábění s Žofkou Orangutanovou. 

Vstup volný. 

 

* V úterý 30. listopadu 2021 v 18:00 hodin jste v rámci Plzeňského literárního festivalu zváni 

do Západočeské galerie v Plzni, přednáškového sálu výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Putování 

Kryštofa Haranta.  Literárně hudební pořad Gabriely Špalkové a Ivana Paříka připomene dílo jedné 

z nejvýznamnějších osobnostní pozdního českého humanismu a renesance – Kryštofa Haranta 

z Polžic a Bezdružic (*1564-†1621) prostřednictvím ukázek z jeho unikátního cestopisu.    

 

* Ve čtvrtek 2. prosince 2021 v 17:00 hodin zve České centrum Mezinárodního PEN klubu v Praze 

do prostor Kolowratského paláce (Praha 1, Ovocný trh 6) na literární večer u příležitosti vydání 

nového romaneta Josefa Kejhy V maminčiných růžových bombarďákách (Plzeň: Grafia, 2021). 

Příběhy o dětství a dospívání na pozadí událostí 50. a 60. let minulého století v Plzni.  

 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ SIG LITERÁRNÍ TVORBA 2021. SIG Literární tvorba vyhlašuje 

soutěž o nejlepší prózu na téma „Pod hvězdnou oblohou.“ - [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 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 libovolnou 

prózu vč. již publikované (povídku, fejeton, esej) o max. 15 000 znaků vč. mezer, 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. Případné ilustrace jsou vítány, 

ty zajímavé mohou být zařazeny do sborníku. Spolu s texty zašlete vyplněnou přihlášku. Zasláním 

textu autor zároveň souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno, věk, adresa, kontakty), 

které budou použity pouze pro účely literární soutěže, a s případným bezplatným zveřejněním díla 

nebo jeho části ve sborníku soutěže a v časopise Mensa. Uzávěrka je 31. prosince 2021. Adresa: 

sig.soutez@seznam.cz. Práce bude posuzovat odborná porota, hodnoceno bude dodržení žánru, 

tématu, jazyková a stylistická úroveň a umělecký dojem. 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 2022. 

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/. 

mailto:sig.soutez@seznam.cz
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/
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* CENA KARLA ČAPKA 2022. Československý Fandom vyhlašuje XLI. ročník literární soutěže 

Cena Karla Čapka. Lze zaslat původní, dosud nikde (ani na internetu) nepublikované práce žánru 

sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky, psané česky nebo slovensky. Texty budou 

hodnoceny v kategoriích podle rozsahu: mikropovídka (max. 9 000 znaků vč. mezer), krátká 

povídka (9 001 až 30 000 znaků), povídka (30 001 až 90 000 znaků) a novela (90 001 až 450 000 

znaků). Práce delší 450 000 znaků (včetně mezer) nebudou do soutěže zařazeny. Příspěvky 

se odevzdávají elektronicky v některém z textových formátů (.rtf, .txt, .doc, .docx, .odt) a zároveň 

ve dvou čitelných papírových kopiích. Podmínkou účasti je vyplnění registračního formuláře 

na https://fandom.cz/index.php/ckc/reqistrace s přihláškou, prohlášením a souhlasem s GDPR 

a zaplacení registračního poplatku za každou soutěžní práci ve výši 100,- Kč / 4 EUR. Uzávěrka je 

20. listopadu 2021. Adresa: Pavel Mikuláštík, Poděbradova 143, 612 00 Brno, e-mail: 

ckc@fandom.cz. Podrobné informace na https://fandom.cz/index.php/ckc. 

  

* MŮJ SVĚT 2021. Městská knihovna Frýdek-Místek vyhlásila XXIX. ročník literární soutěže 

Můj svět. Soutěž je určena všem neprofesionálním autorům od 15 let a bude hodnocena 

ve věkových kategoriích: 15-18 let, 19-30 let a nad 30 let. Lze poslat poezii (3 básně) a prózu 

(max. 3 strany A4). Autor uvede jméno a příjmení, věk a adresu bydliště. Uzávěrka je 31. prosince 

2021. Adresa: Městská knihovna Frýdek-Místek, Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek, e-mail: 

dvorakova@mkfrydek.cz. Přihlášením do soutěže autor zároveň dává souhlas se zveřejněním prací 

ve sborníku a na webu knihovny. Práce bude hodnotit tříčlenná odborná porota. Vyhlášení výsledků 

proběhne v březnu 2022 v příjemné duchovní atmosféře oddělení beletrie, všichni zúčastnění autoři 

budou pozváni písemně.      

 

* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* 

ŘÁDKY O DIVADLE 

 
* LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ: Neošemetné Pohádky z Ošemetna 

 

     Novou hru určenou malým dětem – předškolákům od tří let a žákům prvních ročníků 1. stupně 

ZŠ, při níž se však dobře pobaví i diváci starší, nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče – dávají 

od října v Divadle Alfa. 

     Dramaturgyně Alfy Petra Kosová zdramatizovala a do celku inscenace skomponovala čtyři 

příběhy z pohádkové knihy Tomáše Končinského Cesta z Ošemetna. Inspirativní texty literární 

kritikou ceněného autora našly v Alfě vše potřebné pro dobrý divadelní život – vznikla inscenace 

nejen půvabná – dramaticky dynamická, vtipná, humorná, s písničkami, ale i poučná – informačně 

a eticky účinná, problém trefně ukazující, leč vlídná, nementorující, i když s jasnou pedagogickou 

tendencí. Prostě ve vztahu k malému dítěti divadelně neošemetná, respektující dávnověkou hranici 

mezi dobrem a zlem. 

     Bylo by možné se ptát, proč v první pohádce o bojácných obyvatelích vesnice Ošemetno (kde se 

pekař bojí mouky, krejčí látky a bez rozdílu všichni kromě statečné dívenky se bojí lesa, neboť se 

z něj šíří tajemné zvuky) chybí výraznější pointa, kterou si příběh zasluhuje už pro své tematické 

příbuzenství s klasickými pohádkami o „nebojsech“. Dále lze v době čtenářské krize dětí zpochybnit 

opakované negativní hodnocení tchořovy četby jako nicnedělání. Radši však pochvalme výborné 

ztvárnění problému jinakosti v osudu červeného vodníka, v němž kromě principu tolerantnosti 

https://fandom.cz/index.php/ckc/reqistrace
mailto:ckc@fandom.cz
https://fandom.cz/index.php/ckc
mailto:dvorakova@mkfrydek.cz
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v chápání odlišného bližního je decentně ukázáno na důležitost sociálního aspektu lidského bytí 

ve výpovědi o lidské touze po společenství, jehož jsme součástí, do něhož chceme patřit (Hurá, jsem 

vodník, i když červený!). A chvalme dále, že v rodariovském příběhu o obří okurce (též odkazujícím 

k Pohádce o poblázněném talíři ze Vzdoropohádek Jaroslava Havlíčka) bylo dětem sděleno 

divadelním jazykem adekvátním jejich vnímání, jak snadno je možné usurpovat moc a jak těžké je 

vzestupujícímu diktátu oponovat a zbavit se ho. Téma stále přitažlivé, neboť stále současné. 

     Režisér Tomsa Legierski dokázal akcentovat nosné motivy textu v kongeniálním spojení 

s divadelními „řemesly“. Scéna Karla Czecha umožňuje pohyb jeho loutek horizontálně i vertikálně 

ve čtyřech zvlněných horizontech s malými situačně funkčními bínami: je jakoby sama v pohybu, 

napomáhá dění mapetů – maňásků s ovladatelným obličejem, v němž jsou dominantní široká ústa 

(vzpomeňme na Holého televizní loutky Jů a Hele).  A loutky svou prořízlou pusou dokáží i zpívat 

– vtipné texty písní jim napsala Blanka Josephová Luňáková na hudbu Petra Vydareného. Zpívají 

s chutí, plny elánu, jenž jim ve zpěvu i v mluveném projevu dávají jejich animátoři: Radka Mašková, 

Martin Sádlo Bartůšek, Dan Horečný, Josef Jelínek, A. Kolovrat a Peter Vydarený. Své postavy 

charakterizují i mluvní nadsázkou, nepřekračujíce hranici výslovnostní parodie či vulgarity. 

Vše na pevné režisérské „oprati“, přesto nakažlivě spontánní. 

     Není lehké napsat, zdramatizovat, zinscenovat hru pro nejmenší diváky tak, aby si zachovala 

estetický potenciál i ve snaze vychovávat, poučit, vkusně pobavit. Divadelníkům Alfy se to vše 

v Pohádkách z Ošemetna podařilo tak pěkně a hodně, že mohou rozdávat. Přijďte si pro hezký 

zážitek. (Plzeň, 19. 10. 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 11. 2021. 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/

