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

Ročník XXV, 2016, letos Listy č. 1 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 218) z 30. 12. 2015. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 1/2016 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Sebemoudřejší psaní nenahradí živé slovo.“ 
 

(Božena Němcová) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

… „Mnohdy by stačilo motto, ale autor má ještě směšnou ctižádost dopsat zbytek.“ (Alexander 

Ziemny) … Svatá pravda! Marek Velebný proto raději obrazem zaznamenal svoje zážitky z „večírku 

poezie“ s Alenou Vávrovou (http://velebny.rajce.idnes.cz/Literarniporad.galerie13.15.12.2015) 

i z vánoční schůzky Střediska západočeských spisovatelů ve středu 16. prosince odpoledne 

(http://velebny.rajce.net/VanocnischuzeSZS.16.12.2015). Ale finále Mistrovství ČR ve slam 

poetry, skutečnou bitvu v poezii naživo, co v Plzni proběhla v sobotu pátého, podobně 

zprostředkovat prostě nešlo…               

 

     Od TOMÁŠE KŮSE: Slam = pic kozu do vazu, = šrouby do hlavy, =ať se kočky pudrujou 

apod.: 

    V kotli: „…víš, slam, to je zardoušená běhna v kostele!“ „Blbost, slam je papír na utření zadku.“ 
 

     Být mladý není nic těžkého. Být mladý není ani žádná zásluha. České slam poetry nese všechny 

znaky mladosti včetně autorské sebestřednosti. Je to ale entita, která za těch zhruba dvacet let 

skoro dospěla, žádné batole, žádný dorostenec, ale cosi na začátku mladé dospělosti. Finále 

národní soutěže mikulášské noci v plzeňské Papírně, to byla parádní  jízda. Spanilá ale rozhodně 

ne! Nejsem totiž chatrně sečtělý publicista, a tak vím, že  to sousloví  má svůj jasný  historický 

význam (brachiální vývoz husitské fundamentalistické  ideologie + loupež). Pokud by tam nějaké ty 

správné dílčí významy s touto souvislostí byly, tak ve smyslu vývozu  představy, že slam si může 

zkusit kdokoli. Pohříchu pár aktivních poetů, kterým jsem to nadhodil a kteří jsou již hodně hodně 

nad třicet, ti mi rovnou  kormoutlivě namítli, abych hodil zpátečku, to už není pro ně. Chápu. 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Literarniporad.galerie13.15.12.2015
http://velebny.rajce.net/VanocnischuzeSZS.16.12.2015
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Akorát nevím, co jim víc brání. Stud? Vždyť je to vlastně jen jiná technologie autorského čtení. 

Nebo ostych staříka mezi rozjívenými puberťáky na školním výletě? A pokud by mohla být řeč 

o nějakých jízdách, tak tohle finále bylo jízdou pánskou. Holky to maj‘ na slamech těžké.  Ty, které 

mají šanci nějak v mužské exhibičnosti uspět, ty musí být krapet vyšinuté. Tady  krása i jiné 

podpůrné prostředky (erotické nakrucování) jsou jen slepé střelivo na olympiádě. Ty ostatní dívky 

a paní, které jsem slamovat zažil, ty na prknech, která znamenají svět, většinou kuňkaly nějaké 

ukázněné  verše o lásce s poetikou mírně řečeno velmi ojetou jak levná pneu. Kuňkaly a nepohly 

ani malíčkem. A to se trestá. Šestka z možných desíti je pro ně zářný sen. Takže v sobotu v Papírně 

to byla zas‘ pánská jízda. Divoká? Nic moc z toho, co pod to označení spadá.  Standardně 

nadužívané všední i expresívní vulgarismy bych byl přímo spočítal na prstech. Opici jsem neviděl 

žádnou a marjánku neucítil. 

     Na počátku prý bylo slovo. Bohužel  danou sobotu často jen to slovo. První autoři suma 

sumárum v tom souboru autorů za moc pozornosti nestáli a mám za to, že ve velkém očekávání 

dostávali body neuváženě vysoko. Skoro žádné náznaky scénického úsilí, ani ty obligátní 

ležérní  ruce v kapsách. Pokud nesvírali mikrofon  jak šílený františkán krucifix (v jedné a v druhé 

jitrnici), tak  stáli u mikrofonu jak pouliční hydranty, scénická přidaná hodnota nula. Rýmování 

samo, důležitý to atraktant tohoto scénického žánru, bylo dost ajnfach, versologické rýmové 

vzorce  většinou AA, BB, CC… a tak dál a to ještě dost chaoticky, pointy zanikaly v šumu slovního 

balastu. Celek pepřil, ba až zachraňoval spíš skvělý moderátor, vlastně sám dobrý slamer, 

nádherný chlap s pekáčem buchet na břiše (natištěných) a dokonale připravená hudební nádivka 

a intrády meziautorských pauz. 

     A po téhle standardní skoro nudě rádobyhumoru vpadne na scénu rodinné stříbro českého 

slamu, už jiná a pěkně fešná chuť konce začátku.  A ovládne do mrtě druhou půli slamvečera. 

Ta nádherná gradace – to přeci musel někdo vymyslet! To přeci nemůže být produkt losování 

kloboukem. Začíná se (v opačném pořadí autorů) Metodějem a všichni za ním dělají divy, aby ho 

dotáhli, aby obstáli. Tenhle šampion, ten umí publikum zaangažovat jak podle Carnegieho 

metodologie školený realitní agent. Jako by jeho návěštím byl nápis, já jsem pravda, a tak 

o tomhle domě Vám přeci nebudu lhát! Nekupte to, když je to tak levné – pardon – pravdivé! 

Najednou jsem konečně  hmatatelně cítil třeba pochopení, že dynamika je královnou rytmů a to 

i básnických. Třeba podstatně kvalitnější básnická dikce. Třeba skutečná  satira (třeba soukromě 

ekonomická… „jsem švorc“). Ten mládenec z Olomouce. A Konstantin Metoděj, mimořádný slovní 

ekvilibrista, apoštol lexikálního formalismu, řekl by drtivý kritik. Ale živý, fakt živý. Naprostý 

protiklad  v tom kulovitém sociálněkulturním systému slamu, kde naproti Metodějovi 

stojí  plzeňský Kňour, génius nechtěnosti, poetická tabula rasa a z panelákových Vinic, samorost 

trochu připomínající mladého Lanďáka, který umí vyprávět čirou plzeňštinou o tom, jak hrabal 

sníh, až Vám padá za šálu a mrznou nehty. Teprve s Metodějem se začalo cosi  vařit i v kotli, 

na stojáka, když předtím to byly jen sporé bublinky na dně varné konvice. Předtím jen houf  lidí 

hermeticky obléhal bar a aplaudovala především jaksi měšťanská frakce přítomné  slamerské 

komunity, tedy sedící obecenstvo vyzbrojené navíc hlasovacími právy. 

     A potom Švéd a pak šampion, jak se říká úřadující laureát v posledních hodinách své vrcholové 

slávy, Svahilec. Švéd je dobrý. 80 % Svahilcových. Švéd je na první poslech jakoby plagiací 

Svahilcova slohu. Náhodně? Ale Svahilcův scénický projev  s dokonalou choreografií mírné 

karikace a jeho schopnost při těch skrčeneckých  krouženích po scéně, nebo vleže, to vše dechově 

i artikulačně ustát, a nikdy se neotočit k publiku zády jak na řádném divadle, ta je obdivuhodná. 

Evidentně mu nechybí herecké školení nebo alespoň praktická herecká zkušenost. Dokonale 

a vtipně rýmující Anatol Svahilec je také dokonalý taktik. Párkrát osm, pak devítky, a desetkrát 

deset. A přesto to nestačilo, i když to bylo  o přestupnou jízdenku těsně. Takže Anatol Svahilec 

neobhájil. O cenu těch již důstojných 30 000 tuzemských nikoli rumů (hezká motivace) bude moci, 
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jako dvojnásobný vítěz, regulérně zápolit příští rok a jestli ho jako rukojmí nezajmou jeho vlastní 

produkční slamařské projekty, určitě zápolit bude, věřím. 

     Pro znuděného  kritika zajímavá věc – je tu pár autorů, kteří se velmi konkrétním způsobem 

kriticky vymezují vůči epoše socialismu. A kdyby je ten protřelý kritik neviděl, kdyby neslyšel jejich 

mladé hlasy, mohl by si myslet, že jsou svědky přímo očitými, možná i homologovanými androši 

či dokonce certifikovanými členy Třetího odboje. Zřejmě tím proti něčemu protestují a já 

tu  protestuji také! A to proti nim. Kolik toho asi o komunismu ví? Pivo korunu  z čepu asi nikdy 

(po roce měnové reformy 1953) myslím  nestálo a pod korunu mohl jít v půllitru tak nanejvýš 

sedmistupňový černý lahváč a jistě pak osmistupňové světlé, co měli Škodováci zavedeno 

do kohoutů, ti v hutích až do poloviny šedesátých let, a to jim pak za všeobecného reptání vyměnili 

za sodovku. Možná, že taková vlastně falešně sdílená až  lživá sociálně reflexivní poezie má 

hodnotu didaktickou jako neformální výuka aktuálního komparativního dějepisu, co ji vyučuje 

nějaký čerstvý  odchovanec některé z českých kateder humanistických studií. Tútam si básníku 

nesedej, túti ví stejně jak ty kulový! Dělá to někdy dojem, že svou vůli ke spravedlnosti tito mladí 

muži zaměnili za vůli k vůli samé, jedno s jakým obsahem, vole ať jsem zajímavej. A v poetičnu 

samém se zdá, že lexikální kombinatorika trochu utiskuje prastarou doménu básnictví postaveného 

na obrazech. Místy až nepříjemné. Je to spíše jako hra zručných  rýmotepců, kdo má většího 

tatínka,  někde v táflrundě, tak jako Nezval, a ten to prý dovedl skvěle, zrýmoval telefonní seznam 

nebo čísi recept na opodeldok (Hašek s Kudějem). Nejspíš to bude vynucený fundus prostředků, 

protože je třeba, aby obecenstvu zapadaly  obsahové a významové bonmoty do mysli jak šrouby 

zatloukané do hlavy, rychle, agresivně a nesmlouvavě. Kvalitu rýmu ať vezme čert. Což se ovšem 

špiček té disciplíny – Švéd, Svahilec a Metoděj,  netýká vůbec. Kdo nikdy neviděl, jak řemeslník 

zatlouká do smrkového prkna šrouby, těžko si tu efektivní hrůzu vůbec představí.  A to v zemi 

jazyka, který dokáže vygenerovat takové příměry, jako že někdo ji  má jak z praku, jiný ji má jak 

koza na ledě a tamten ji má jak Cikán šálu.  

     Ale v životě i v Papírně v sobotu konec dobrý – všechno dobré. Už mi nedělala hlavu tak trochu 

možná nespravedlivě  řečeno amatérsky hanebná práce party za pípou. Ne kvůli čekání na pití 

v celé první půlce, ale kvůli cti toho lokálu. Čest jsou peníze. Dohromady mne velmi těší, že moje 

milované město má i tenhle  (menšinový) rozměr, že tu máme své nejen lokálně vzato borce 

a že nemusím vytvářet fémovou pravdu podjatostí, protěžováním nás místních hochů, co spolu 

mluvíme, že si mohu dovolit přiznat, že jakožto invalida (starý) sedím v kriplkáře, můj vozík stojí 

na ledě, a že právě proto s nikým chodit, a také klouzat, nemusím, nechci, nemohu.  Takže je 

vyhlášeno a dál už je to jen normální bar a vedle v hale  řvou motokáry, kam si chodí odstříkávat 

adrenalin přeci jen jiné osobnosti. Dál mne čekala už jen „cesta smrti“. Tedy po Radbuze pod 

viaduktem k centru. Hluboko  po půlnoci, jen v bílém saku, baloňák přes loket ve vlahé  noci –

 no kdo to má, ani Paroubek ne. Na Mikuláše 2015. Kdysi tu řádili Pasážníci, gang násilníků, 

dobovým názvoslovím „chuligáni“, s boxery a černou tečkou jak piha kerkovanou pod levým 

okem. Jeden kilometr bez jediné lucerny, z esembáků ani noha, natož pak od šedivých morů. 

Pionýři a slušní lidé tudy chodili výhradně v doprovodu dobrmanů (po pitbullech tenkrát ani vidu 

ani slechu, kdo ví, jestli existovali). Z kdysi zůstalo 13 schodů do ulice U Radbuzy dál 

na Doudleveckou. Hvězdy nad hlavou, mířím k Zachovi. Trochu mi to připomnělo nedávné courání 

noční Paříží za stanného práva. Neuvěřitelná Evropka! Město – vánoční stromeček, lida jak 

na pouti, taková  jakoby slam society. Byl jsem tam, v Papírně, se skoro půlstoletní věkovou 

diferencí jak dědeček (byl jsem i za tatínka) nebo jako pedagogický dozor nebo považován kvůli 

pačesům (to je echt perlička) za Františka Janečka, mocného producenta na lovu talentů! Ale kdo 

nikam nechodí, nic nezkazí, nic se nedozví. Tuto emotivní  recenzi podobnou spíš črtě ostatně 

nemusíte číst… Tom Kůs (Plzeň, 7. 12. 2015) 

- T. K. (*1950) je malíř, sochař a básník, organizátor uměleckých akcí. Žije v Plzni. 
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* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* V úterý 5. ledna 2016 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové (8), tentokrát Tajemství legend, pověstí 

a fám – přednáší Petr Janeček. Vstup volný. 

 

* V pondělí 11. ledna 2016 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 do klubovny ve Vrchlického sadech 

na pořad s názvem Neboť tam nahoře bylo psáno. Významný český fotograf Jaroslav Krejčí 

vypráví v unikátním videodokumentu svůj neuvěřitelný příběh na pohřbu básníka Jaroslava 

Seiferta 21. ledna 1986. Věnováno 30. výročí této události. – 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 14. ledna 2016 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy 

síně (B. Smetany 13) na vernisáž malé výstavy Na pomezí vědy a umění – ilustrace z knih 

naučných. Připravil a uvádí Stanislav Bukovský. Vstup volný.  

 

* Ve čtvrtek 14. ledna 2016 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 

do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na pořad z cyklu Řeknu ti, co čtu (5) – Edvard Valenta - 

Mužský úhel pohledu. Připravila a uvádí Jitka Prokšová. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 14. ledna 2016 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad s názvem Bohumil Jirásek jubilant. Beseda 

s plzeňským pedagogem a spisovatelem u příležitosti jeho 85. narozenin. Uvádějí Ivo Fencl a Jiří 

Hlobil. 

 

* V pátek 15. ledna 2016 v 18:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Galerie Evropského domu (Plzeň, nám. Republiky 12) na pořad s názvem Na vikinské vlně. 

Beseduje norský spisovatel a učitel dějepisu Tore Kvæven a dánský prozaik Martin Jensen, 

autor historických románů.    

 

* V úterý 19. ledna 2016 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně (29), tentokrát s Václavem Cílkem 

a Markem Pečenkou (nakladatelství Dokořán). Vstup volný. 

 

* Ve středu 20. ledna 2016 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 

pro děti a mládež (B. Smetany 13) na další pokračování cyklu Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 21. ledna 2016 v 17:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. s. 

zve do Městského muzea a galerie Nepomuk (nám. A. Němejce 126) na pořad s názvem Na cestě 

do Stockholmu. Večer unikátních filmových dokumentů: Udělení Nobelovy ceny za literaturu 

Jaroslavu Seifertovi (10. prosince 1984), rozhovor literárního historika Pavla Kosatíka s Janou 

Seifertovou v básníkově soukromí a výstava fotografií z pohřbu Jaroslava Seiferta komentovaná 

jejich tvůrcem Jaroslavem Krejčím. V závěru večera představení knihy Bytí s básníkem Jaroslavem 

Seifertem vydané Hifiklubem. Pořad se koná v den 30. výročí básníkova pohřbu (21. ledna 1986). 

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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* V úterý 26. ledna 2016 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 

do Západočeské galerie v Plzni - přednáškového sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na tradiční 

pořad z cyklu Laudatio pro Plzeň.   

 

* Ve čtvrtek 28. ledna 2016 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 

Masné krámy (Pražská 18) na literárně-hudební pořad Barokní poezie a hudba k výstavě Vznešenost 

& zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách. Uvádí Jiří Hlobil. 

 

* V pátek 29. ledna 2016 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do sklepa 

(Pražská 13) na Humoresky z dob první republiky. Literárně-dramatický pořad zaměřený na žánr 

humorných povídek. Účinkuje Poetické divadlo a hosté. 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2016. Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje XV. ročník literární 

soutěže Řehečská slepice. (Blízko Řehče leží např. okresní město Jičín.) Soutěž je určena 

neprofesionálním autorům České republiky bez věkového omezení. Lze zaslat dosud 

nepublikované a do jiných soutěží nepřihlášené práce žánrů poezie, prózy a písňového textu, 

psané na stroji nebo počítači o max. rozsahu 3 básně/2 normostrany (pro poezii) a 3 normostrany 

(pro prózu), ve třech vyhotoveních. (Práce, které nebudou splňovat zadání, budou ze soutěže 

vyřazeny - např. texty většího rozsahu, psané rukou atp.). Vyhlašovatel má na mysli zejména 

příspěvky humorné, v nichž nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě lidově sranda. 

Motto tohoto ročníku zní: „Řehečští velikáni! (Minulí, současní a budoucí) aneb Mí Řehečáci 

mi porozumí, a jestli né, tak uvidí!“ Soutěž probíhá ve třech kategoriích, a to: 1. poezie na téma 

„Ódy na velké osobnosti (i fiktivní) nejen řehečské historie!“; 2. próza na téma „Dopište 

Václava France“ (úkolem je dopsat rozepsaný text: „Osamocený pasažér František vystoupil. 

Letmo přehlédl známá místa, nasál vůni rodného kraje. Vydal se svým směrem vstříc…“); 

3. písňový text na motiv lidové písně „Ta slepička kropenatá…“ (min. 3 sloky, bude je hodnotit 

Řehečské kvarteto a vyhrazuje si právo představovat vítězné texty na svých koncertech v ČR 

i v zahraničí s uvedením jména autora a zdrojem vzniku; původní text písně je k dispozici na webu 

soutěže). Soutěž je anonymní. Práce označte heslem, k textům přiložte stejně označenou zalepenou 

obálku, v níž uvedete opět ono heslo (tj. značku, symbol svých prací), jméno a příjmení, rok 

narození, povolání či školu, kategorii, v níž soutěžíte, adresu vč. PSČ a vlastní podpis, kterým se 

zavazujete, že souhlasíte s podmínkami soutěže. K nim patří, že vyhlašovatel si vymiňuje právo 

znát pravé jméno autora (píše-li autor pod pseudonymem), použít soutěžní práce k propagaci 

soutěže pro případné další ročníky a uveřejnit práce ve sborníku bez nároku na honorář. Vítězové 

obdrží „humorné” věcné ceny a diplomy. Pořadatel si vyhrazuje právo některou z cen případně 

neudělit. Autor zvláště zdařilé práce dostane zvláštní cenu - Řehečskou kraslici s právem používat 

titul kohout nebo slepice roku 2016. Bude-li vydán sborník vítězných prací, obdrží jej vítězové 

zdarma. Uzávěrka je 15. ledna 2016. Adresa: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová 

Paka, e-mail: slepice@rehec.cz (anonymita soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu 

i při zaslání práce e-mailem). Zásilku označte heslem „Řehečská slepice 2016”. Rovněž je možné 

přiložit práci na disketě nebo CD (bez grafických úprav a v běžných formátech .txt nebo .doc) – 

usnadníte tím přípravu sborníku. Vyhlášení výsledků se uskuteční pravděpodobně 2. dubna 2016. 

Více informací na stránkách http://slepice.rehec.cz/. 

 

http://slepice.rehec.cz/
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* JINDŘICHOHRADECKÝ TEXTÍK 2016. Nakladatelství Jan Medek - Epika pod záštitou 

města Jindřichův Hradec a Jihočeského klubu obce spisovatelů a ve spolupráci s Městskou 

knihovnou Jindřichův Hradec vyhlašuje VI. ročník autorské literární soutěže Jindřichohradecký 

Textík. Soutěž je určena dětem i dospělým bez věkového omezení a bude hodnocena ve dvou 

věkových a třech žánrových kategoriích. Lze zaslat původní a dosud nepublikovanou poezii (do 14 let 

na téma O mamince, od 15 let na téma Žertovné verše), prózu (do 14 let na téma Jsem nejbohatší 

na světě, od 15 let na téma Rodinné tajemství; ne v žánru komiksu!) a ilustraci (pro všechny 

na téma Koho mám rád/a; všechny kromě fotografie). V literární části se každý autor smí zúčastnit 

pouze s jedním příspěvkem, psaným na počítači v programu Word, o max. rozsahu 3 normostrany. 

Autor uvede jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail a telefon, případně školu, kterou 

navštěvuje. Přihlášením do soutěže autor zároveň dává souhlas s případným publikováním díla 

v knize nejlepších prací, s publikováním příspěvku u mediálního partnera a dále souhlas 

s prezentací díla na závěrečném literárním večeru. Uzávěrka je 15. ledna 2016. Adresa: 

textik@epika.cz (pro literární práce) a Jan Medek – Epika, Miřiovského 678, 37701 Jindřichův 

Hradec (pro výtvarné práce). Ilustrace se odevzdávají v originálu a po skončení soutěže budou 

autorům vráceny. Odborné poroty budou díla hodnotit anonymně, pouze se znalostí věku 

soutěžícího. Z vybraných prací bude sestaven a vydán sborník. Autoři otištěných prací dostanou 

sborník jako odměnu. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží navíc poukázky a věcné ceny 

od jindřichohradeckých firem. Rovněž bude udělena Cena města Jindřichův Hradec. Vyhlášení 

výsledků proběhne 7. dubna 2016. Místo a čas budou včas oznámeny. Více informací 

na http://epika.cz/?p=textik. 

 

* DRAMATICKÁ SOUTĚŽ 2016. Divadelní a literární agentura Aura-Pont ve spolupráci 

s Činohrou Národního divadla vyhlašuje již tradiční soutěž o nejlepší původní divadelní hru. Je 

otevřena všem novým česky nebo slovensky psaným hrám (nikoliv adaptacím či dramatizacím 

jiných autorských děl), které nesmějí být do ukončení soutěže (tj. do 21. 5. 2016) uvedeny ani 

zveřejněny, ani k témuž datu nevejde ve známost jméno jejich autora. Soutěž je anonymní. Texty 

posílejte v obálce v některém z běžných formátů na CD (DVD, flash disk) bez uvedení jména 

autora, přiložte vyplněnou přihlášku (ke stažení na webu) a potvrzení o zaplacení vstupního 

poplatku 500,- Kč za jednu hru (poštovní poukázkou na adresu Aura-Pont s. r. o., Veslařský ostrov 62, 

147 00 Praha 4, nebo bankovním převodem na č. ú.: 478432283/0300 s uvedením VS: 30012016 

a jména autora). Zaslané nosiče nebudou vráceny. Texty bude hodnotit porota složená 

z dramaturgů a dalších divadelních odborníků. Porota si vyhrazuje právo některou z cen případně 

neudělit. Uzávěrka je 30. ledna 2016 (rozhoduje razítko pošty na obálce). Názvy textů, které 

postoupily do finále, budou oznámeny 4. dubna 2016 na Nové scéně ND v rámci Noci českých 

a slovenských autorů. Činohra Národního divadla v režii uměleckého šéfa Daniela Špinara 

a dalších tvůrců tam během programu představí vybrané hry z předcházejícího ročníku soutěže. 

Vyhlášení výsledků aktuálního ročníku je plánováno na 21. května 2016 během slavnostního 

zakončení festivalu Setkání/Stretnutie v Městském divadle Zlín. Více informací na 

http://www.aura-pont.cz/propozice-p4699.html.  

 

* VIDOUCÍ 2016. Časopis Pevnost, SFK Palantír Pardubice a SFK Islington společně vyhlašují 

další ročník literární soutěže s názvem Vidoucí. Lze zaslat původní, dosud nepublikovanou 

a do jiné soutěže nepřihlášenou povídku v českém nebo slovenském jazyce, o rozsahu 1 800 – 54 000 

znaků vč. mezer (titulek se jménem povídky se nepočítá), která obsahuje prvky fantastiky (sci-fi, 

fantasy či horor s fantastickými prvky). Každý autor smí přihlásit max. 3 povídky.  Zasláním práce 

do soutěže zároveň dává souhlas s jejím publikováním na webových stránkách www.vidouci.cz, 

s případným zveřejněním v časopise Pevnost (za standardní honorářové sazby) či ve sborníku. 

Uzávěrka je 31. ledna 2016 (do půlnoci). Výhradně elektronická adresa: soutez@vidouci.cz. 

mailto:textik@epika.cz
http://epika.cz/?p=textik
http://www.aura-pont.cz/propozice-p4699.html
http://www.vidouci.cz/
mailto:soutez@vidouci.cz
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Do kolonky „předmět“ napište „Vidoucí“. Soutěž je anonymní. Povídku uložte ve formátu .doc, 

.docx nebo .rtf a soubor pojmenujte stejně jako povídku (bez diakritiky). Do dalšího souboru 

uveďte povinné osobní údaje – jméno a příjmení, e-mail, názvy a žánry zaslaných povídek, údaje 

o počtu jejich znaků vč. mezer. Rovněž můžete připojit nepovinné – přezdívku (pseudonym), rok 

narození, poštovní adresu, telefon aj. Příspěvky a doprovodný text posílejte jako komprimovanou 

přílohu (archiv .zip nebo .rar). Hodnocení bude probíhat neveřejně ve dvou kolech. V prvním kole 

odborná porota (tzv. Nezdolní) do 31. 3. 2016 vybere z příchozích příspěvků v původní formě ty 

nejlepší s postupem do druhého kola. V druhém kole, v první polovině dubna 2016, budou názvy 

povídek, které postoupily, zveřejněny na stránkách www.vidouci.cz a jejich texty budou 

převedeny do společného dokumentu s jednotným formátem. Zde porota složená z redaktorů 

Pevnosti, členů klubů Palantír a Islington a pozvaných externích odborníků - redaktorů, 

spisovatelů, recenzentů apod. bude hlasovat do 31. 5. 2016. Autor sám se coby porotce nesmí 

zapojit! (Více o porotě a hodnocení soutěže na webu v záložce Porotci.) Konečné výsledky budou 

zveřejněny na slavnostním večeru na některém z conů v létě 2016, pravděpodobně na Festivalu 

Fantazie v Chotěboři. Pořadatelé si vyhrazují právo při nedostatku příspěvků soutěž zrušit. Více 

informací na http://www.vidouci.cz/vidouci-propozice-aktualni-rocnik/.  

 

* O KNIHOVNÍKŮV BANÁN 2016. Klub Terryho Pratchetta vyhlašuje další ročník literární 

soutěže O knihovníkův banán. Soutěž je otevřena všem autorům bez omezení. Lze zaslat původní, 

dosud nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené povídky inspirované Zeměplochou Terryho 

Pratchetta, např. takové, které se na Zeměploše odehrávají nebo ve kterých hraje Zeměplocha či 

její postavy nějakou roli. Jeden autor smí přihlásit max. 2 příspěvky o rozsahu 1 000 – 25 000 

znaků včetně mezer (titulek se nezapočítává), v běžných fontech, ve formátu .doc, .docx nebo 

.pdf., v českém nebo slovenském jazyce. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, osobní údaje 

autora uveďte v textu e-mailu (název soutěžní povídky, jméno a příjmení, případně také 

přezdívku). Do předmětu e-mailu vepište „Literární soutěž“, přílohu s povídkou pojmenujte stejně 

jako povídku (bez diakritiky). Přihlašujete-li více prací, musí být každá uložena v samostatném 

souboru. Zasláním díla do soutěže autor zároveň dává souhlas s publikováním textu na webových 

stránkách www.discworld.cz, případně ve sborníku. Uzávěrka je 31. ledna 2016 (o půlnoci). 

Adresa: knihovnikuvbanan@discworld.cz. Texty bude hodnotit Klubová rada, případně přizvaní 

externí porotci. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci Trpasliconu 2016. Jména autorů budou 

zveřejněna až po vyhlášení vítězů. Vítěz obdrží exkluzivní věcné ceny.  

 

* ZÁKON SMYČKY 2016. Byla vyhlášena literární soutěž s názvem Zákon smyčky. Lze zaslat 

povídky žánru sci-fi či fantasy na téma Zákon smyčky, v českém nebo slovenském jazyce, 

o rozsahu 18 000 – 54 000 znaků vč. mezer (doporučeno písmo Times New Roman 12, řádkování 

1,5), ve formátu .doc, .docx nebo .rtf. Počet prací od jednoho autora není omezen. Přijímají se i již 

dříve publikované příspěvky. Uzávěrka je 14. února 2016 (Valentýn) ve 23:59 hodin. Adresa: 

jitka@ladrova.cz. Do předmětu uveďte název soutěže „Zákon smyčky“. Součástí hodnocení bude 

písemná zpětná vazba. Pořadatelé si vyhrazují právo soutěžní příspěvky zveřejnit na stránkách 

blog.ladrova.cz včetně jména či přezdívky autora. Nejlepší díla budou odměněna knihami 

z nakladatelství Straky na vrbě (http://straky.cz/). Za 1. místo výběr knihy v hodnotě do 500,- Kč, 

za 2. místo výběr knihy v hodnotě do 400,- Kč a za 3. místo výběr knihy v hodnotě do 300,- Kč.   

Více informací na http://blog.ladrova.cz/zakon-smycky-soutez/.   

 

* TRUTNOVSKÝ DRAK 2016. Trutnovský literární klub vyhlašuje XII. ročník literární soutěže 

Trutnovský drak. Cílem je prostřednictvím autorské tvorby aktivovat zájem o literaturu a dění 

kolem nás. Soutěž je určena autorům bez věkového omezení a bude hodnocena ve věkových 

http://www.vidouci.cz/
http://www.vidouci.cz/vidouci-propozice-aktualni-rocnik/
mailto:jitka@ladrova.cz
http://straky.cz/
http://blog.ladrova.cz/zakon-smycky-soutez/


 8 

kategoriích: 15 – 18 let, 19 – 30 let a nad 30 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikovaný text 

poezie, prózy či dramatu na téma Srdce temnoty. Inspirací je název stejnojmenné novely 

anglického spisovatele polského původu Josepha Conrada, která knižně poprvé vyšla v roce 1902, 

česky 1980. Uzávěrka je 13. března 2016. Adresa: Mgr. Eva Hrubá, Pražská 390, 541 01 

Trutnov, e-mail: soutez@trutlik.cz. Součástí hodnocení odborné poroty bude, nakolik se autorům 

podařilo respektovat zadání soutěže. Více informací na www.trutlik.cz. 

 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
* IVO FENCL: Vlastislav Toman + Ivo Fencl o konci roku: 

     Já a Vlasta jsme kamarádi a 21. 11. jsme měli přednášku v Technickém muzeu na Letné 

na téma Ztracené světy vč. Stínadel, ale propagovali jsme mocně i Plže a Listy. Byl Minicon a já 

kladl Tomanovi takovéto otázky: „Těžko ti šlo adaptovat Doylův Ztracený svět pro Abc?“ – 

Ta akce nás i připravila pro rádia; Vlastu pro plzeňské, mě pro natáčení o Doylovi a Flemingovi 

na Vinohradech 1. 12., kde jsem prohodil i pár nezapomenutelných vět s p. Somrem. Ne o herectví, 

ale o hercích, co by klidně „prezidentovali“. Mluvil jsem chvíli nato na Kampě i s dcerou režiséra 

Karla Zemana; už 40 let žije v Montrealu a svou knížku o tatínkovi mi podepsala. Ale k Tomanovi. 

     „Prý jsi, Ivo, četl 10. 10. v Depu,“ vykřikl. „Mě nepozvali.“ „Nediv se; jsi snad básník?“ 

Dlouhá pauza. „A ty jo?“ „Vlasto, já tu šanci promarnil. Dávno.“ A vím to, ale Literárním 

festivalem jsme žili a cením si třeba svých dialogů s Šandou, Vrbenskou, Marhoulem a Kukalem, 

který na můj dotaz v „Íčku“ 14. 11. odpálil: „Nejdete-li s určitými lidmi v Praze párkrát za rok 

na mok, do Tvaru ani Literárek neproniknete.“ Hm. Je to tak? Váhám; toť téma pro další 

konferenci. - A Alois Marhoul? Šarmantní recitátor! Dokázal to Západočeské galerii 7. 11. 

A mému otci + mně tam byla předána jeho „Mobelova pochvala“ za knihu Básnické mezisvěty 

(2014). Mobelovu cenu ovšem právem získal už 29. 9. Jakub Fišer. 

     A prosinec? 7. 12. jsem Tomana lákal i do Jabloně, ale je Pražan. Byl jsem posléze moc rád 

za Marka Velebného, vystoupili jsme s Dialog blues bandem Jana Máchy, a sice jsem četl, 

ale když spustili Klepání na nebeskou bránu, blues překonalo vše. 21. 1. vystoupení opakujeme 

v Rock´n´Wallu. (Starý Plzenec, 8. 12. 2015) 

- I. F. (*1964) píše básně, prózu i publicistiku, žije ve Starém Plzenci. 

 
 
 

 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 1. 2016. 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.trutlik.cz/
http://www.knihovna.plzen.eu/

