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

Ročník XXIV, 2015, letos Listy č. 7 - 8 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 213) z 1. 7. 2015. Strany 4, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 7 - 8/2015 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Ponoříme-li se hluboko do nitra,  

objevíme světlo moudrosti,  

které je odvěké a zároveň nové, věčně nové.“  
 

(Sri Chinmoy) 

 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
…Ale jak napsal Miroslav Huptych: „Bez obav se může do hlubokých knih nořit pouze vodník…“  

 

     Dozvěděli jsme se, že zatím poslední držitel Ceny Ason-klubu, básník Vladislav Hřebíček, 

v červnu v Orlických horách odhodlaně vstoupil do stavu manželského. Upřímně mu tedy přejeme 

hodně literární inspirace. 

     Manželsky dávno zabezpečený David Růžička se spolu s dalšími autory ve stejné době 

vzpamatovával „z brutálního prostydnutí z Vítání léta na Červeném Poříčí“. Akce prý byla 

nádherná, na počátku napočítala „kolem padesáti píšících či hledících kousků“, ba dokonce se 

mihla i v televizi ve zprávách (viz http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-

zpravy/215411018000621 od 20. minuty a 36. vteřiny), příště však „asi budeme v červnu rovnou 

vítat podzim a účast bude předpokládat vatované kabáty s logem Střediska západočeských 

spisovatelů“… 

     Středisko západočeských spisovatelů ve spolupráci s Plzeňským deníkem před prázdninami 

zveřejnilo vítěze literární soutěže Dopiš povídku 2015. Tentokrát bylo úkolem soutěžících 

dokončit text z pera Markéty Čekanové. Nejlépe se prý úkolu zhostil Václav Opl (na 1. místě 

s honorářem 1.000,- Kč), čestné uznání si vypsaly Jana Pitnerová a Michaela Augustinová.  

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411018000621
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411018000621


 2 

       Ivo Fencl se dostal do povídkové knihy s názvem Všechno nejlepší! Čtení k narozeninám 

(2015). Spoluautory jsou mu slavní Hana Pachtová, Kateřina Tučková, Roman Ráž, Patrik Linhart, 

Michal Šanda a Zdeněk Svěrák. Fenclova povídka je zařazena jako poslední, jmenuje se Rozpad 

a je samozřejmě o Jorice. Na http://www.webmagazin.cz/index.php?stype=all&id=14949 se lze 

dočíst, co že se to vlastně rozpadlo. 

     Červnové vydání literárního měsíčníku Host je o Plzni! Ve skutečnosti sice „jen“ asi čtyřicet 

stran ze sto padesáti, ale přece… Naši lidé. Autoři „s Plzní v krvi“. Ivo Fencl (viz 

http://casopis.hostbrno.cz/aktualni-rocnik/2015/06-2015/s-plzni-v-krvi-vol-1), Jan Sojka, Dominik 

Mačas, Ivo Hucl (hned několikrát), Tomáš Hudec, teolog Alvarez Kodeda, Milan Kohout, Tomáš 

Kůs, Václav Malina, Vladimír Novotný, Vladimír Šrámek, Ondřej Vaculík, Alena Zemančíková… 

V oddílu Čtení na červen potom básníci Josef Hrubý, Tomáš T. Kůs, Karla Erbová, Jakub Fišer, 

David Charvát, Robert Janda, Roman Kníže a Milan Šedivý… Nás je! 

          
 

* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 7. července 2015 v 17:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na zahájení výstavy Mistr Jan Hus k 600. výročí Husova upálení. 

 

* Ve čtvrtek 9. července 2015 Vás Kruh přátel knižní kultury při KMP zve na tradiční letní 

literární výlet, tentokrát do Litomyšle a Poličky, s názvem Rettigová se Smetanou a jiné lahůdky. 

Sraz v 6:45, odjezd v 7:00 od nákupního centra Plaza, návrat tamtéž v cca 21:15 hodin. Přihlášky 

a bližší informace: Mgr. Jana Horáková, horakovaj@plzen.eu, tel.: 378 038 206. 

 

* V úterý 14. července 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na diskusi Jan Hus a jeho odkaz. Debatují Stanislav Bukovský, Karel Drhovský, 

Václav Malina a prof. Viktor Viktora. 

 

* Ve čtvrtek 16. července 2015 v 19:00 hodin Vás Václav Engler zve do Luftovy zahrady 

(vpravo za Tyršovým mostem v Plzni - Doudlevcích nad pravým břehem řeky Radbuzy, dostupná 

z blízké zastávky MHD „Tyršův most“ - autobus č. 30 či 32, trolejbus č. 14) na svou premiérovou 

autorskou open air akci s názvem 1 +1 = 3. Spoluúčinkuje písničkář Hynek Kočí a jeho hudební 

hosté. 

 

* V pátek 24. července 2015 v 19:30 hodin Vás Jan Vavřička zve na Malou scénu Kulturního 

domu v Konstantinových Lázních (Tichá 164) na autorské čtení z připravované knihy 

fantastických povídek Vostrá krása. Akce navazuje na předchozí projekt (knížku Vostrá pohoda). 

Spolu s malíři z různých zemí chce vytvořit zábavnou ilustrovanou sbírku. Součástí akce bude též 

malování karikatur Petrem Šrédlem. Přítomen bude i filmový nadšenec Majk Kasl, jenž bude 

o projektu natáčet dokument. Výtěžek z prodeje knihy potom připadne spolku Krása v srdci, jehož 

posláním je pomoc sociálně slabším a problematickým skupinám. Vstupné 50,- Kč či více. 

 

* V úterý 28. července 2015 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve na Dvorek 

Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na program s názvem Za křídlo ho nechytíš aneb Pořad plný 

humoru pro letní podvečer. Účinkuje Poetické divadlo a hosté. 

 

* Ve středu 29. července 2015 v 19:00 hodin jste v rámci cyklu Literární pořady v Loosových 

interiérech zváni do Loosova interiéru v Bendově 10 na autorské čtení spisovatele Patrika 

Ouředníka. 
 

http://www.webmagazin.cz/index.php?stype=all&id=14949
http://casopis.hostbrno.cz/aktualni-rocnik/2015/06-2015/s-plzni-v-krvi-vol-1
mailto:horakovaj@plzen.eu
https://www.facebook.com/majk.kasl


 3 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2015. Město Kunštát a Kruh přátel umění 

města Kunštátu ve spolupráci se Společností přátel mladé poezie a za podpory Ministerstva kultury 

ČR vyhlašují XLIII. ročník Literární soutěže Františka Halase. Cílem soutěže je podchytit mladé 

literární talenty, umožnit jim vzájemnou konfrontaci a nejlepším dát příležitost práce publikovat 

a propagovat. Soutěž je určena autorům od 15 do 29 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované 

verše, psané na stroji nebo počítači, o max. rozsahu 10 básní, ve třech vyhotoveních poštou, 

anebo e-mailem. Autor uvede jméno a příjmení, rok narození a kontaktní adresu. Uzávěrka je 

15. července 2015. Adresa: Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát, e-mail: 

lsfh@centrum.cz. Zásilku viditelně označte heslem „HALAS 2015“. Texty bude hodnotit tříčlenná 

odborná porota, která určí laureáta Literární soutěže Františka Halase a může udělit i Zvláštní cenu 

Klementa Bochořáka (bibliofilské vydání básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu autorovi). 

Vybrané práce účastníků budou bez nároku na autorský honorář publikovány na internetových 

stránkách soutěže (lsfh.webnode.cz) a v literárních časopisech. Výsledky budou vyhlášeny v rámci 

tradičního Halasova Kunštátu 17. října 2015, kdy také proběhne i symbolický křest 3. svazku edice 

LSFH – básnické prvotiny Michaely Horynové, laureátky XLII. ročníku soutěže. Deset vybraných 

účastníků bude zároveň pozváno na dvoudenní setkání s porotci soutěže a básníky, součástí budou 

neformální diskuse, besedy a vycházky krajinou Halasova Kunštátska. Vybraní autoři budou 

osloveni nejpozději v první polovině září. Ubytování ze 17. na 18. října 2015 bude pro pozvané 

zajištěno bezplatně. 

 

* MÁCHOVOU STOPOU 2015. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, pod záštitou 

starosty města Litoměřice pana Ladislava Chlupáče, vypisuje VII. ročník literární soutěže 

Máchovou stopou. Soutěž je určena dětem i dospělým a bude hodnocena v kategoriích: žáci 

2. stupně ZŠ, studenti středních škol a dospělí autoři bez věkového omezení. Lze zaslat původní, 

dosud nepublikovanou povídku na téma „Najednou bylo všechno jinak“. Jeden účastník může 

zaslat nejvýše jedno dílo, rozsah příspěvku nesmí překročit 4 normostrany (1.800 znaků vč. 

mezer). Autor uvede jméno a příjmení, soutěžní kategorii, poštovní adresu a e-mail. Zasláním 

příspěvku zároveň prohlašuje, že je autorem zaslaného díla, vyjadřuje souhlas se zpracováním 

osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění a souhlas s případným 

zveřejněním díla bez nároku na honorář. Uzávěrka je 31. srpna 2015. Adresa: 

machovoustopou@seznam.cz. Práce bude hodnotit odborná porota ve složení Tomáš Zmeškal 

(předseda poroty; prozaik a pedagog tvůrčího psaní), Irena Obermannová (prozaička a scenáristka) 

a Jaroslav Balvín (prozaik). Ve všech kategoriích bude vyhlášeno první, druhé a třetí místo, 

případně čestná uznání. Nejlepší práce budou odměněny. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 

v listopadu 2015 v Litoměřicích a bude spojeno s neformálním rozborovým seminářem pro 

oceněné a kulturním programem pro veřejnost.  

Více na http://www.knihovnalitomerice.cz/aktuality/machovou-stopou-2015.   

 

* DRÁŽĎANSKÁ CENA LYRIKY 2016. Primátorka zemského hlavního města Drážďany 

vypisuje již pojedenácté na podporu současné básnické tvorby veřejnou soutěž o Drážďanskou 

cenu lyriky. Cena je dotována částkou 5.000,- EUR. Soutěže se mohou zúčastnit básníci 

z německy mluvících zemí a rovněž z České republiky. Mohou se přihlásit osobně nebo být 

navrženi nakladatelstvími, redakcemi literárních časopisů, autorskými svazy či literárními 

sdruženími. Podmínkou účasti je vydání nejméně jedné publikace v samostatné knize, antologii 

nebo časopise. (Knihy vydané vlastním nákladem nejsou akceptovány.) Lze zaslat 6 až 10 básní 

psaných na stroji nebo počítači, v pěti vyhotoveních. Jako samostatnou přílohu autor připojí 

adresu, stručný životopis a bibliografii. Soutěž je anonymní. Práce nepodepisujte, každou textovou 

stránku vč. přílohy označte vlastním heslem. Uchazeči z České republiky mají stejné podmínky 

mailto:lsfh@centrum.cz
http://lsfh.bloguje.cz/
http://www.knihovnalitomerice.cz/aktuality/machovou-stopou-2015


 4 

jako ostatní, tzn. porota prvního kola (složená ze tří českých literárních vědců a znalců moderní 

poezie) vybere z anonymních návrhů až 5 autorů do finále soutěže. Vybrané práce pak budou 

renomovanými překladateli přeloženy do němčiny. Každý z uchazečů by měl být připraven 

v případě své nominace v den předání ceny předčítat (cca 10 min.) před hlavní porotou a publikem 

v rámci festivalu lyriky BARDINALE 2016 v Drážďanech. Po veřejném čtení vynese hlavní 

šestičlenná porota, kterou budou tvořit tři Češi a tři Němci, verdikt a určí nositele ceny. Uzávěrka 

je 30. září 2015. Adresa: Förderverein für das Erich Kästner Museum/ Dresdner Literaturbüro 

e. V., Literaturhaus Villa Augustin, Antonstraße 1, 01097 Dresden. Tel.: +49 (0) 351 804 50 87, 

fax: +49 (0) 351 804 50 66. (Neposílejte doporučeně! Na přihlášky doručené e-mailem nebo 

faxem nebude brán zřetel!) Jméno vítěze bude zveřejněno v tisku i na internetových stránkách  

www.literaturhaus-dresden.de.  

 

* OKOLO KNIHY SVĚT 2015. Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje videosoutěž Okolo 

knihy svět. Cílem je pozitivní propagace četby, knih, časopisů a činností s nimi spojených. Soutěž 

je určena jednotlivým autorům starším 15 let. Lze poslat amatérské video o max. stopáži 2 minuty 

(80 – 120 sekund). V případě mluveného slova je podmínkou český jazyk. Hodnocena bude 

originalita, kreativita, vtip a přiměřená kvalita zpracování. Pořadatelé si vyhrazují právo ze soutěže 

vyřadit videa s obsahem proti dobrým mravům, s propagací násilí, nesnášenlivosti, vulgarity apod. 

Uzávěrka je 16. září 2015 ve 22:00 SELČ. Videoklip zašlete prostřednictvím webového rozhraní 

www.uschovna.cz. E-mail příjemce: webmaster@kjd.pb.cz. V textu zprávy pro příjemce musí být 

uvedeno jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště. A dále překopírováno toto prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem autorem videa a souhlasím se zveřejněním videoklipu pro potřeby Knihovny 

Jana Drdy v Příbrami do termínu 31. března 2016. Video neobsahuje obrazovou ani zvukovou 

složku, jejímž užitím by došlo k porušení autorských práv. Video nebudu do tohoto 

termínu poskytovat třetí straně. Tímto poskytnutím osobních údajů dávám, ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování. Porota ocení tři nejlepší 

videa, případně může udělit i čestná uznání. Hraje se o tablet (za 1. místo), power banku 

(z  2. místo) či flash disk (za 3. místo). Vyhlášení vítězů se uskuteční na slavnosti k 115. výročí 

založení příbramské knihovny. Akce se bude konat ve čtvrtek 1. října 2015 od 15:00 hodin 

v Knihovně Jana Drdy na nám. T. G. Masaryka 156.  

Více informací na http://www.kjd.pb.cz/archiv/583-velka-letni-videosoutez. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 17. 8. 2015. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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

KONTAKT: 

Ason-klub při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

tel.: 378 038 200, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

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

 

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

http://www.literaturhaus-dresden.de/
http://www.uschovna.cz/
mailto:webmaster@kjd.pb.cz
http://www.kjd.pb.cz/archiv/583-velka-letni-videosoutez
http://www.knihovna.plzen.eu/

