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

Ročník XXIV, 2015, letos Listy č. 12 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 217) z 30. 11. 2015. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 12/2015 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Že je snadné být odvážný,  

když nehrozí žádné nebezpečí?  

Ale jen tehdy lze tento ušlechtilý pocit  

náležitě a v klidu vychutnat.“ 
 

(Gabriel Laub) 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     …Statečnost, odvaha, nebojácnost či hrdinství je jednou ze čtyř kardinálních ctností, které sluší 

i spisovatelům. V kontextu evropských událostí poslední doby ale… Šlo o odvahu, když autorka 

ze šumavské samoty, Barbora Dvorecká, v Městské knihovně Klatovy 19. listopadu představila 

svou knihu lidských a zvířecích příběhů Doteky života (Klika, 2015)? Svým způsobem určitě ano. 

Šlo o odvahu, když se dvojice autorů Jan Drnek a Oto Brachtel před rokem pustila do zpracování 

historie městského obvodu Plzeň 2? Hotová publikace U císařské cesty má přes 600 stran 

a 26. listopadu byla slavnostně představena na slovanské radnici. A do třetice: jednalo se 

o odvahu, když se Středisko západočeských spisovatelů spolu s Knihovnou města Plzně a Studijní 

a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje pustilo do Plzeňského literárního festivalu? Ó, nepochybně! 

Nabídnout v malé Plzni festival, jehož program se klenul od 5. až do 30. listopadu, vyžadovalo 

odvahu, víru a optimismus. Po stránce návštěvnosti to nakonec nedopadlo tak špatně… Úplný 

program festivalu dosud visí na stránce http://zaspis.webnode.cz/plzensky-literarni-festival. Jeho 

neúplný osobní odraz zde…          

 
     Od MARKA VELEBNÉHO: Ve čtvrtek 5. listopadu jsem po práci přišel do „Vědárny“ 

na zahájení festivalu a pořad Pocta Josefu Hrubému. Dorazil jsem pozdě, tak asi v 17:25 hodin, 

a udělal jsem dobře. Od vchodu jsem vyslechl úvodní slovo k výstavě od Markéty Čekanové a Jirky 

http://zaspis.webnode.cz/plzensky-literarni-festival/
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Hlobila. No standard, klasika. Zdůraznili například akci „Pohorky“. Vyzvali potom Karla 

Pexidra, ať pohovoří o vzniku výstavy pár vět. Zkoušel jsem počítat, zda jich bude pár. Bylo jich 

ale trochu víc, trošku zmatené, hlavně o tom, jak se po revoluci už mohlo volně a svobodně psát. 

Naštěstí jsem o část proslovu přišel.  A pak přišel prý ten hlavní bod programu, tj. občerstvení. 

Kvůli tomu se tam jistě všichni sešli. Nespěchal jsem se hned tlačit do místnosti před 

přednáškovým sálem a prohlédl jsem si výstavu. Zbylo na mne ještě jedno z posledních vín. Dal 

jsem si kafe a přemýšlel jsem, zda si mám dát zbytek krekrů. Chlebíčky asi nebyly, anebo jsem byl 

pomalej. Po pohoštění začal literární večer. Josef Hrubý seděl na židli v sále jako puťka a mluvil 

Václav Malina. Potom do toho skočily moderátorky Markéta Čekanová s herečkou Martinou 

Samkovou a četly básně Josefa Hrubého. Václav Malina dal slovo Josefu Hrubému, aby řekl 

nějakou historku či vzpomínku. Nakonec to Josef Hrubý zachránil, pěkně vyprávěl příhody 

o Holanovi a Hrabalovi. Předtím mu Markéta Čekanová pokládala různé otázky, jako například: 

které místo v Plzni by nechtěl mít v básních, kde by se nejraději opil, co Plzeň a pivo apod. A on, 

že tedy spíš pil v Jižních Čechách a spíš tam jihne. Že skoro nepije. No bylo to trochu trapné, ten 

úvod. Jak jsem zaslechl z publika: spíše než „pocta“, prý „pomsta“ Josefu Hrubému. Ale Josef 

Hrubý se s otázkami popral se ctí a odpovídal jako opravdový profesionál. Jako místo, kde by se 

teoreticky nejraději opil a které by ho inspirovalo, vyzdvihl třeba zoologickou zahradu. Velmi 

zajímavě povídal o Holanovi a nejzajímavější byly jeho vzpomínky a historky o Bohumilu 

Hrabalovi. Mimoděk prý několika příhodami sám inspiroval Hrabala k napsání díla Obsluhoval 

jsem anglického krále. Dal k dobru také historku, jak kdysi doprovázel Hrabala po akci na pivo 

do jedné hospody na Slovany, odkud již hostinský vyhazoval poslední štamgasty. Pro partu kolem 

Hrabala nechal však otevřeno až skoro do rána, kdy už hosté museli ranním vlakem zpět 

do Prahy… - Ale bylo fajn se zase vidět s některými přáteli, večer jsem s nimi zakončil u Žumbery. 

Možná jsem po té páté hodině, kdy začínala vernisáž, měl radši zajít na chvíli na náměstí, odkud 

zazníval hluk kolem fotbalistů? Před lety jsem byl asi dvakrát na Žilinském literárním festivalu, ten 

byl kvalitou o několik levelů výš. I když tady na plzeňském to byl teprve začátek. V Žilině to mělo 

již tradici a organizační zázemí v nakladatelství Artfórum i velkou podporu města.  

     Foto na http://velebny.rajce.idnes.cz/Zacatekliterarnihofestivalu.josefHruby.5.11.2015. 

 (Plzeň, 7. 11. 2015) 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: V sobotu 14. listopadu jsem v rámci Plzeňského literární 

festivalu byl na diskusním pořadu „Slova, slova, slova“ v kavárně Íčko. Bylo skoro plno, debata 

zajímavá. V současné době „střetu civilizací“ se diskuse dostala k tomu, že nemusí být na Zemi 

mimozemšťané, ono stačí, že lidé se spolu nedomluví a jsou si navzájem mimozemšťany. Nejenom 

lidé jiných kultur, tradic, jazyků si nerozumějí nebo nechtějí rozumět. Například nesmiřitelné 

tábory, co si nechtějí vyslechnout argumenty druhé strany, třeba příznivci jednotlivých 

prezidentských kandidátů, příznivci či odpůrci uprchlíků apod. Oni si nemusí rozumět ani partneři 

ve vztahu. Beseda se točila i kolem internetových diskusních fór i kolem toho, že malý národ se 

svým národním jazykem se v konkurenci velkých národů v literatuře tolik neprosadí, že Angličané 

a Francouzi nepřekládají zahraniční literaturu. Malou připomínku bych měl k moderátorské roli 

Jitky Prokšové. Oproti ostatním debatérům by potřebovala mluvit hlasitěji a víc k auditoriu. Mohla 

také využít mikrofon, což neudělala.  

     Foto na http://velebny.rajce.idnes.cz/Literarnidiskuse.Icko.14.11.2015. (Plzeň, 15. 11. 2015) 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO:  

     Foto ze setkání s bavorskými spisovateli v pořadu „Z obou stran hranice“ 14. listopadu 

v Polanově síni KMP na  http://velebny.rajce.idnes.cz/ceskonemeckesetkani.literarnifestival.14.11.2015.  

 (Plzeň, 15. 11. 2015) 
- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije 

v Plzni, externě spolupracuje s regionálními deníky. Je vedoucím neprofesionálního divadelního souboru 

SOFRANZA. V současné době je zaměstnán u firmy HLS. 

 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Zacatekliterarnihofestivalu.josefHruby.5.11.2015
http://velebny.rajce.idnes.cz/Literarnidiskuse.Icko.14.11.2015
http://velebny.rajce.idnes.cz/ceskonemeckesetkani.literarnifestival.14.11.2015.
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     Od JAKUBA FIŠERA: Polanova cena za rok…  

     Nejde o to, z čeho mám, či nemám radost. Nemám ji snad jen proto, že stále musím psát lidem 

skrze hromadný e-mail, mé stránky www.jakubfiser.net sice fungují, ale panáčkové od těch 

zaklapovacích krabiček bývají snad ještě menší, než jsem čekal… Pak už mám jen radost. I z toho, 

že mě na Polanovu cenu pozvali/nepozvali, i z toho, že na pátou hodinu, ač to bylo od čtyrech, 

i z toho, že jsem musel parkovat bez placení, když mi Jirka Hlobil volal, že už tam všichni jsou, 

ať koukám dorazit. Tak jsem tam vlítnul, našel místo až na konci, v tu ránu mě vyhlásili čestným 

uznáním a já to převzal od pana Baxy a jen jsem ho jemně upozornil, že asi budu mít botičku, zase 

jsem vylít ven, abych pomohl Pepíčkovi Hrubému do schodů. Vezl jsem ho původně já, ale musela 

ho vzít má maminka, která se „k tomu všemu“ vlastně náhodou přichomýtla. No a tak jsme vstoupili 

po druhé, když už byl projev závěrečný a děkovný, že se všichni dostavili. Ano, není zač, příjdem zas, 

příjdem zas…  

     Jsem rád, že se pomalu začali courat i další lidé pozvaní na pátou. Jako obvykle si požvatláme 

a jako obvykle vezu zas Pepíčka domů, jako obvykle si pak dám tři piva v hospodě a jako obvykle 

kolem desáté do pelechu. Velkou radost mám, že hlavní cenu dostal výtvarník Vhrsti, konečně jsme 

se osobně poznali a tykáme si. Naše maminky se znají dobře a blahopřály nám, každému zvlášť 

a křižmo. Také blahopřeji, naše drahé maminky… 

     Tak až mi zas bude někdo psát a říkat, že jsem zlý, namyšlený a ubližuji lidem a že to 

s propagací své letošní první ceny přeháním, tak máte pravdu, je to ještě horší. Jsem také hodný, 

pokorný, pomáhám lidem a přeháním to s propagací i své druhé letošní ceny. (Plzeň, 14. 11. 2015) 

 
- J. F. (*1981) píše básně, v současné době žije v Plzni a působí jako právník v rodinné advokátní kanceláři. 

 

 

  * 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* V úterý 1. prosince 2015 v 17:00 hodin jste zváni do Domu hudby (Plzeň, Husova 30) 

na Literární střípky Konzervatoře Plzeň. Představení a historie 12 almanachů. Křest 12. almanachu 

Vyšší dívčí. Hudební doprovod posluchači Konzervatoře.   

 

* Ve středu 2. prosince 2015 v 16:00 hodin Vás Muzeum knihtisku a knihy v Plzni (Plovární 20) 

zve na křest nové knihy Mojmíra Weimana Plzeňská zastavení. V 90. letech ředitel Divadla J. K. Tyla 

v knize vzpomíná na své působení v Plzni. 

 

* Ve středu 2. prosince 2015 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na pokračování cyklu Spory v literatuře – tentokrát Spor 

školy národní a kosmopolitní – Osvěta versus Lumír. Přednáší prof. Viktor Viktora (Literárněvědná 

společnost). Vstup volný. 

 

* Ve středu 2. prosince 2015 v 18:00 hodin Vás Obvodní knihovna Lochotín KMP zve do L-klubu 

(Studentská 22) na pořad s názvem Terapie písmem. Grafologie a grafoterapie s Ivanou 

Šmucrovou. Vstupné 30,- Kč. 

 

* Ve čtvrtek 3. prosince 2015 v 17:00 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP zve 

do své vstupní haly – „Galerie Barevný koníček“ (B. Smetany 13) - na vernisáž výstavy prací žáků 

ZUŠ Jagellonská Jiří Žáček v ilustracích. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 3. prosince 2015 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do galerie 

Masné krámy (Pražská 18) na pořad Kázáníčko, kázání. Hodinka české barokní homiletiky 

a poezie v podání Markéty Potužákové a Přemysla Ruta.  

http://www.jakubfiser.net/
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* V pátek 4. prosince 2015 v 19:00 hodin jste zváni do historické Krčmy U Meluzíny 

(Domažlice, Vodní 19) na křest básnické sbírky Jakuba Fišera Já Amadeus.  
 

* V sobotu 5. prosince 2015 ve 20:00 hodin jste zváni do Muzea knihtisku a knihy v Plzni 

(Plovární 20, www.mkkp.cz) na program Exponáty Muzea knihtisku a knihy v provozu. Přijďte se 

podívat, jak a na čem pracovali tiskaři na začátku 20. století. Uvidíte práci v ruční sazárně, práci 

na stroji Intertype z roku 1928, rychlolisu nebo řezačce. Odnést si můžete i originální vlastnoručně 

vytištěné vánoční přání. Časy prohlídek v 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hodin (prohlídka trvá 

cca 90 minut). Vstupné jednotné (snížené) 45,- Kč. Max. počet návštěvníků ve skupině je 20 osob. 

Rezervace na tel.: 377 225 999 nebo na e-mailu muzeum@navadtp.cz. 
 

* V sobotu 5. prosince 2015 ve 20:00 hodin jste zváni do Papírny Plzeň (Zahradní 2) na GRAND 

SLAM 2015 – Finále Mistrovství ČR ve Slam Poetry. Vrcholná slamová událost roku! Skutečná 

bitva v poezii naživo! 11 vítězů kvalifikací z 10 měst se utká o titul mistra ČR ve slam poetry 

a částku 30.000,- Kč!  

 

* V pondělí 7. prosince 2015 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na křest básnických sbírek Evy Válkové Hodina vlka 

a Jaromíra Komorouse Šumavka. Uvádí Jiří Hlobil, recitují Eva Willigová a Jindřich Kout. 

Hudebním doprovodem na klasickou kytaru vše proloží Barbora Rothová. 

 

* V úterý 8. prosince 2015 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 

na prezentaci knihy Ilony Švihlíkové Přelom. Od velké recese k velké transformaci (Inaque.sk, 

2014). Vstup volný. 

 

* V úterý 8. prosince 2015 v 17:00 hodin jste zváni do Galerie Evropského domu (nám. Republiky 12) 

na pořad s názvem Večírek. V rámci cyklu Meeting literature: literárně laděný závěr sezony.  

 

* V úterý 8. prosince 2015 v 19:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. s. 

(tel.: 378 606 505, 720 302 222, e-mail: hifiklub.klatovy@seznam.cz, www.hifiklub.uhlava.cz, 

www.hifiklub.klatovynet.cz), za podpory Města Klatov zve na pořad s názvem Kréta, ostrov 

bájného Minotaura… aneb Malé „opáčko“ z řeckého bájesloví slovem i obrazem. Připravil 

a uvádí PhDr. Jan Duchek. – Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: 

Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních 

autorů aj.  

 

* Ve čtvrtek 10. prosince 2015 v 16:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež 

Knihovny města Plzně zve do čítárny dětského oddělení (Plzeň, B. Smetany 13) na další Knihofon 

– čtení s dětmi a pro děti do mikrofonu. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 10. prosince 2015 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 

do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na pořad z cyklu Řeknu ti, co čtu (4) – Tady Londýn, 

Karel Kyncl! Připravila a uvádí Markéta Čekanová. Vstup volný. 

 

* V úterý 15. prosince 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs-Aktuálně (28), tentokrát s Karlem Foudem 

na téma lidová architektura a vojenská historie. Vstup volný. 

 

* V úterý 15. prosince 2015 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na „večírek poezie“ Předvánoční Vávrová a hosté. Uvádí Jiří 

Hlobil.  

mailto:muzeum@navadtp.cz
mailto:hifiklub.klatovy@seznam.cz
http://www.hifiklub.uhlava.cz/
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3832682318&to=http%3a%2f%2fwww.hifiklub.klatovynet.cz
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* Ve středu 16. prosince 2015 v 17:00 hodin Středisko západočeských spisovatelů v Plzni 

(Americká 29) zve své členy na vánoční schůzku. Cukroví a ukázky vánočních textů o délce 

cca 3 minuty vítány.  

 

* Ve středu 16. prosince 2015 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy 

síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) na tradiční Vánoční večer Jiřího Hlobila a jeho hostů. Vstup 

volný. 
 

* Ve středu 16. prosince 2015 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu 

Obvodní knihovny Lochotín (Studentská 22) na Vánoční setkání s Vítaným hostem - O fotbalistech 

a jiných zvířatech… Součástí je prezentace dvou nových knih. Vstup volný. 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ CENA VLADIMÍRA VOKOLKA 2015. Statutární město Děčín a Městská 

knihovna Děčín vyhlašují jubilejní XIX. ročník soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka. Cílem 

soutěže je objevovat nové básnické talenty a připomenout tak významného děčínského básníka 

a esejistu Vladimíra Vokolka (*1913 - †1988). Soutěž je určena mladým autorům, kteří trvale žijí 

v ČR, a bude hodnocena ve věkových kategoriích: 15 – 18 let, 19 – 24 let, 25 – 35 let včetně. Lze 

zaslat poezii o max. rozsahu 10 textových stran, ve třech vyhotoveních. Soutěž je anonymní. Práce 

nepodepisujte. Na zvláštní list papíru uveďte jméno a příjmení autora, datum narození, adresu 

trvalého bydliště, školu či zaměstnání, mobil a e-mail. Připište souhlas se zařazením osobních 

údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. Uzávěrka je 

15. prosince 2015 (rozhoduje razítko pošty na obálce). Adresa: Městská knihovna Děčín, p. o., 

ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, K. Čapka 3, 406 55 Děčín I, tel./fax.: 412 530 728, 412 530 976, 

e-mail: reditel@dcknihovna.cz, http://www.dcknihovna.cz/xix-rocnik-souteze-literarni-cena-

vladimira-vokolka-2015. Obálku označte heslem „LCVV 2015“. Pětičlenná odborná porota bude 

hodnotit zejména tematickou a formální úroveň, styl textů a jejich myšlenkovou naléhavost. 

V každé kategorii budou uděleny 3 ceny, případně čestná uznání. Soutěžící, který v minulých 

ročnících již dvakrát za sebou získal ocenění, nebude opětovně zařazen mezi vítěze. Všichni 

účastníci budou počátkem roku 2016 pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků do děčínské 

knihovny, kde budou oceněné texty reprodukovány a rovněž k této příležitosti bude tradičně vydán 

tištěný sborník nejlepších prací.  

 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ KRAJSKÉ KNIHOVNY KARLOVY VARY 2015. Krajská 

knihovna Karlovy Vary vyhlásila IX. ročník Literární soutěže pro začínající autory. Soutěž je 

určena neprofesionálním autorům od 14 let z celé ČR. Lze zaslat původní, dosud nepublikovanou 

povídku o max. rozsahu 5 normostran (na stranu 30 řádků po 60 úhozech, řádkování 1,5; tj. max. 

1.800 úhozů a přibližně 250 slov). Každý autor může přihlásit pouze jediný příspěvek. Práce se 

přijímají v elektronické podobě (v programu Word) prostřednictvím webového formuláře 

na stránkách http://www.knihovnakv.cz/. Přihlášené povídky budou průběžně publikovány 

na webu. Uzávěrka je 31. prosince 2015. - Patronem letošního ročníku je rodák z nedalekého 

Sokolova, spisovatel, překladatel a redaktor Miloš Urban, kterému nedávno vyšla hodně 

diskutovaná kniha Urbo Kune. Nový Urbanův příběh se odvíjí od fiktivního města-domu, jehož 

model vytvořili studenti architektury na ČVUT. Právě z tohoto díla bylo vybráno motto letošního 

ročníku soutěže: „Jak srovnat nesrovnatelné? Nesrovnávat. Odpustit si ten tik, to nutkání 

zvědavosti, umanutou potřebu poměřovat a dle toho se někam řadit, ne-li zařadit. Vždyť lidé se 

http://www.knihovnakv.cz/
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zařazují sami dřív, než je násilím někdo zašuplačí, aby se toho násilí náhodou nedočkali. 

Samovýběr zásuvky rovný autocenzuře.“- Soutěžní práce musí z dané myšlenky vycházet. Autor 

uvede jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, název povídky, medailon 

(charakteristiku autora) a souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících. Práce 

bude hodnotit odborná porota, 10 nejlepších povídek bude otištěno ve sborníku. Tři nejlepší autoři 

budou odměněni knihou s podpisem Miloše Urbana. Z nich sám spisovatel vybere hlavního vítěze 

a určí pořadí. Z první desítky bude nově udělena Zvláštní cena poroty. Za první místo bude 

porcelánová plastika Vlaštovka a poukázka na knihy dle vlastního výběru, za druhé, třetí místo 

a Cenu poroty poukázka na knihy dle vlastního výběru. Partnerem soutěže je firma Vodárny 

a kanalizace Karlovy Vary. Více informací na tel.: 354 222 888, literarnisoutez@knihovnakv.cz, 

http://www.knihovnakv.cz/o-knihovne/literarni-soutez-p36.htm. 

 

* LITERÁRNÍ VARNSDORF 2016. Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje další, už 

XII. ročník soutěže Literární Varnsdorf. Věk účastníků ani téma soutěžních příspěvků nejsou 

omezeny. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oblasti poezie, prózy a publicistiky 

(reportáž, črtu, rozhovor, fejeton, literaturu faktu) o max. rozsahu 10 stran (tj. u prózy max. 18.000 

znaků včetně mezer), psané na stroji nebo počítači po jedné straně papíru A4 o řádkování 1,5, 

ve čtyřech vyhotoveních. Z děl většího rozsahu je nutno vybrat pouze úryvek. V záhlaví každé 

práce uveďte její název, literární žánr a dále vámi zvolené identifikační heslo. Soutěž je anonymní. 

Díla nepodepisujte, k textům přiložte zalepenou obálku opět s názvem soutěžní práce, 

identifikačním heslem, dále se jménem autora, datem narození, adresou bydliště, telefonem 

a e-mailem. Na zvláštní list papíru podepište, že souhlasíte s uchováním osobních dat pro potřeby 

soutěže a s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na autorský honorář. Porota otevře 

obálky až po vyhodnocení příspěvků. Celou zásilku označte v levém dolním rohu obálky heslem 

„Literární soutěž“. Uzávěrka je 15. ledna 2016. Adresa: Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 

1260, 407 47 Varnsdorf, tel. 412 372 678, 412 332 963, e -mail: reditelka@mkvdf.cz, 

hudebni@mkvdf.cz. Práce bude hodnotit odborná porota, tři nejlepší v každém oboru budou 

odměněny cenami. Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná 

uznání. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v červnu 2016. Originál soutěžní práce zůstane 

uložen v archivu MěK Varnsdorf, ostatní kopie se nevracejí. Do konce roku se pořadatelé chystají 

vydat sborník vybraných prací - zařazení autoři obdrží jeden výtisk zdarma. Více informací na 

http://mkvdf.cz/index.php/cs/soute.  

 

* CENA JIŘÍHO ORTENA 2016. Svaz českých knihkupců a nakladatelů opět přijímá přihlášky 

na Cenu Jiřího Ortena. Tato prestižní literární cena se od roku 1987 udílí mladému autorovi 

prozaického či básnického díla, napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání díla nebylo více 

než třicet let. Cena je spojena s finanční prémií ve výši 50.000,- Kč. Kandidáty mohou nominovat 

nakladatelé, veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce 

zabývající se podporou literatury a jejím šířením. Podmínkou nominace je knižní vydání díla 

během roku 2015. Uzávěrka je 31. ledna 2016. Přihlášená díla je třeba v šesti výtiscích spolu 

s přihláškou zaslat poštou na adresu: Sekretariát SČKN, P. O. Box 177, 110 01 Praha 1, nebo 

osobně doručit do sekretariátu SČKN (Mariánské náměstí 190/5, Praha 1). Přihláška je ke stažení 

na www.sckn.cz. Obsahuje název nominovaného díla, nakladatelství a rok vydání, jméno, datum 

narození a kontaktní adresu autora a jméno nominujícího. Nový laureát Ceny Jiřího Ortena bude 

vyhlášen během knižního veletrhu Svět knihy Praha 2016. Více informací 

na www.cenajirihoortena.cz. 

 

mailto:literarnisoutez@knihovnakv.cz
http://www.knihovnakv.cz/o-knihovne/literarni-soutez-p36.htm
http://mkvdf.cz/index.php/cs/soute
http://www.sckn.cz/
http://www.cenajirihoortena.cz/


 7 

* CENA MAXE BRODA 2016. Společnost Franze Kafky v Praze vyhlašuje XXII. ročník 

studentské literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe Broda. Soutěž je určena studentům 

středních škol do 20 let, přihlásit se mohou i mladí lidé, kteří žádnou školu nenavštěvují. Mohou 

psát na témata: 1. Esej o povídce Franze Kafky Ortel (uplynulo 100 let od jejího prvního 

knižního vydání), 2. Můj kandidát na prezidenta. Esej o prezidentství, 3. Krize evropských 

hodnot? Humanita ve světle současného dění. Téma lze uchopit nejrůznějšími způsoby podle 

autorova zájmu, založení a zkušenosti. Může být pojato jako historické či aktuální, politické 

či obecně kulturní, nebo naopak důvěrné, osobní. Oceněno bude zvláště dodržení žánru eseje, 

tj. úsilí o vyjádření vlastního názoru, a stylistická úroveň textu. Účastníci zašlou text o max. 

rozsahu 5 stran strojopisu v pěti kopiích do 15. dubna 2016 na adresu: Společnost Franze Kafky, 

Široká 14, 110 00 Praha 1. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční do konce školního roku 

2015/2016. Případné další informace jsou k dispozici též na tel.: 224 227 452 (Společnost Franze 

Kafky) nebo na e-mailu: uherkova@franzkafka-soc.cz, http://www.franzkafka-soc.cz. Soutěž je 

anonymní, příspěvky nepodepisujte, na volném listu přiložte jméno a příjmení autora, věk, adresu 

bydliště, školy, telefon. Cena je dotována finančně: za 1. místo 6.000,- Kč, za 2. místo 3.500,- Kč 

a za 3. místo 2.000,- Kč. 

 

* O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2016. Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň vyhlašuje 

XXVII. ročník literární soutěže O Stříbřitělesklý halmochron. Lze zaslat původní a dosud 

nepublikované povídky žánru sci-fi v českém nebo slovenském jazyce. (Porotci neoblibují texty 

žánru čisté fantasy a hororu, zato prý upřednostňují 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 (řádkování 1,5, písmo Times New Roman 

o velikosti 12, výchozí okraje 2 cm). Soutěž není anonymní, tzn. příspěvky by měly být označeny 

jménem autora či značkou, pod níž mají být uváděny. Texty musí být dodány ve dvou 

exemplářích, psaných strojem nebo oskenovaných, vytištěných na kvalitní tiskárně. Ještě větší 

radost způsobí zaslané v elektronické formě v běžném textovém editoru (ve formátu *.doc, *.docx, 

*.txt apod.) - je větší šance na zveřejnění ve sborníku. - V TOMTO PŘÍPADĚ NENÍ NUTNÉ 

ZASÍLAT PŘÍSPĚVKY V PAPÍROVÉ PODOBĚ. Soubory by neměly obsahovat viry známého 

či neznámého původu. Nezapomínejte na zpáteční adresu. Nevyžádané písemné příspěvky 

se nevracejí. SFK ANDROMEDA si vyhrazuje právo na jedno vytištění ve svém klubovém 

fanzinu. Prosí autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého příspěvku na Internetu, nechť na to 

laskavě upozorní. Uzávěrka je 30. dubna 2016. Práce zašlete na adresu: endymion@email.cz. 

V písemné podobě na: 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 2016.  

 

* 

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

 
* EVA PROCHÁZKOVÁ: Poezie v Knihovně Bolevec:  

     Během listopadových Dnů poezie zavítala do Knihovny Bolevec řada návštěvníků, pro které 

jsme připravili různorodý program. Kromě drobných výstav, soutěží, křížovek a hádanek na téma 

poezie, to byly besedy „Máme rádi básničky Jiřího Žáčka“ pro žáky ZŠ v Tachovské ulici 19 

a „Pohádky a básničky Františka Hrubína“ pro děti ze školní družiny 1. ZŠ, soutěžní hra 

pro čtvrťáky z 1. ZŠ nazvaná „Dny poezie – František Hrubín“ a také hodina recitace a her 

s poezií pro děvčata a chlapce ze 4. třídy Soukromé základní školy Elementaria. Recitovalo se 

během všech akcí, přednášely se básničky známé i méně známé a také vlastní tvorba. Zasíláme 

několik ukázek: 

 

mailto:endymion@email.cz
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ČECHY 
 

Čechy to je pravý ráj, 

ve světě je dobře znaj. 

Hory, stromy, ulice 

malujeme nejvíce. 

Poznáváme všechny kraje, 

dobře se nám tady hraje. 

Učíme se malovat 

a své Čechy milovat. 

 

(Autoři:  

Monika Továrnická, 

Nikola Wagnerová, 

Nikola Jahodová, 

1. ZŠ: 4. B) 

 

NAŠE VLAST 
 

Naše vlast je nádherná, 

jak karnevalová lucerna. 

V hlavním městě Praha 

jezdí podzemní dráha. 

Ale pozor na Temelín, 

kdyby vybouch, tak vážně nevím. 

Na Hracholuskách je to prima, 

ale může vás tam chytit rýma. 

Naše vlast je nádherná 

vážně jako lucerna. 

 

(Autoři:  

Ctirad Kupec,  

Kristýna Kamodyová,  

Simon Gabriel, 

1. ZŠ: 4. B) 

 

KNIHA 
 

Právě píšu úkoly, 

které mám mít do školy. 

Nevím si s tím rady, 

mám tam samé vady. 

 

Učení je mučení, 

má však jedno řešení. 

V knize najdu radu, 

kniha nemá vadu. 

 

Knihu mám moc rád, 

je můj kamarád. 

 

(Autor:  

Matěj Matějček, 

Soukromá ZŠ 

Elementaria: 4. třída) 

 

HUSA 
 

Na svatého Martina 

děda husu upek, 

byla dobrá se zelim, 

nacpal jsem si pupek. 

 

Byli jsme tak nacpaný, 

že jsme si lehli, 

čekali jsme do večera, 

až nám pupky slehly. 

 

(Autor:  

Filip Šimandl, 

Soukromá ZŠ Elementaria: 4. třída) 

 

 

NAŠE VLAST 
 

Naše vlast je hezký stát, 

žiji v něm moc rád. 

Líbí se mi krajina, 

příroda je zelená. 

 

Ráno voní kvítí, 

sluníčko nám svítí, 

po ránu se rosa třpytí. 

Slyším chichot dětí. 

 

(Autoři:  

David Skřivan,  

Antonín Štýbr,  

Ladislav Hladký, 

1. ZŠ: 4. D) 
 

(Plzeň, 27. 11. 2015) 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 21. 12. 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.knihovna.plzen.eu/

