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

Ročník XXV, 2016, letos Listy č. 3 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 220) z 1. 3. 2016. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 3/2016 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Na dně hlavního proudu řeky  

nacházíme pouze průměrnost.“  

 
 (Jonas Ridderstrale) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 
… Kde pramení plzeňský mainstream? Protéká vůbec Plzní nějaký hlavní proud? Kudy a kam? 

Co vyplavila voda v únoru na soutoku čtyř řek a dále po proudu? 

     Markéta Jansová (dříve básnířka Markéta Irová) si založila nový blog Pustakāni angrezi 

(http://imarketaj.wix.com/pustakani) a všechny srdečně zve ku čtení. Blog je věnován indické 

literatuře, která se na českém trhu objevuje jen sporadicky. V recenzích a medailóncích autorů se 

chce Markéta zabývat hlavně anglicky píšícími autory, časem prý možná dojde též na díla 

z indických jazyků přeložená. Těšit se máme na informace o knižních veletrzích a festivalech, 

indických nakladatelstvích i na překlady ukázek z knih.    

     Plzeňský rodák Petr Švácha připravil novou knížku básní Prázdniny v hadí kůži (Týn nad Vltavou: 

Nová forma, 2016). Sbírka s doslovem Josefa Hrubého má podtitul Úryvky z deníku a jednotlivé 

básně jsou datovány, jako by byly psány v červenci a srpnu den po dni. 

     Jiří Č. Ulrich byl potěšen recenzí s názvem V srdci zvířátečka, v knihovně povídečky. Miroslav 

Vejlupek se totiž 14. února na http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/21501-v-srdci-zviateka-v-

knihovn-povideky vrátil k deset let staré malé knížce Povídečky o zvířátečkách (Ason-klub, 2005) 

a kromě jiného na ní ocenil „etickou hloubku myšlenek“.        

     Básník Milan Šedivý si místo cesty literárního laureáta teď klestí cestu literárního rekordmana.  

Je totiž autorem nejdelšího českého palindromického útvaru: „U kin bez Alí Baby, chýš je lese ve 

dubu, On umotá cílům jednotu. Noho pohonů, tón dej mu, líc atomu, no ubude veselejších i bab 

i lazebníků.“ Milanův palindrom (text, který při čtení zprava doleva i zleva doprava má vždy 

stejný význam) obsahuje 105 písmen a autor si ho nechal 1. února zaregistrovat do České 

http://imarketaj.wix.com/pustakani
http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/21501-v-srdci-zviateka-v-knihovn-povideky
http://literarky.cz/blogy/miroslav-vejlupek/21501-v-srdci-zviateka-v-knihovn-povideky
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databanky rekordů Agentury Dobrý den, správce Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov. Výklad 

palindromu a další podobné útvary čekají na http://milan-sedivy.webnode.cz/news/rekordni-

palindrom-v-cestine-uznany-agenturou-dobry-den.  

     V úterý 16. února proběhla v Městském muzeu Blatná vernisáž výstavy básní zesnulého Luboše 

Vinše s obrazy Václava Maliny Útěky do krajiny. Byla prý krásná a přišlo hodně lidí (asi sto). Hudba 

hrála, Josef Hrubý mluvil, Václavův bratr Zdeněk Malina krásně recitoval… 

     Kašička (Kateřina Kuchtová-Kašáková) se po dlouhé době ozvala z Klabavy a poslala pár 

básnických textů, velmi smutných a velmi prožitých.  

     Marek Velebný prožil autorské čtení…            

 

     Ve čtvrtek 18. února jsem náhodně po práci šel s Ivem Fenclem do Galerie Evropského domu 

na čtení „JAZZykům z lásky“. Bylo plno, jako o vernisáži. Možná třicet lidí, ba i víc, čtyřicet. 

Vzadu návštěvníci i stáli. Jarmilu Flakovou omluvili pro nemoc, vystoupila Katarína Kabáth 

Svobodová a Linda Hajžmanová za klavírního jazzového doprovodu Petra Nováka. Katarína 

Svobodová velmi dobře s úsměvem interpretovala své básně. I v angličtině. A několik 

též v maďarštině, ty pak přečetla i přeložené. Vyzařovala z ní pohoda, krása a sympatie. Tvorba 

Lindy Hajžmanové byla spíš juvenilní. Autorka se snažila o vtipnost, ale nejednou z toho byla cítit 

spíš strnulost a prvoplánovost sdělení. Jednoduchý vázaný verš a mnohdy zbytečně dlouhý 

a toporný úvod byl spíše ke škodě jednotlivým uvedeným básním. Obvykle tleskám alespoň 

ze slušnosti, ale u Lindy Hajžmanové jsem nemohl, bylo mi spíš k pláči. Jinak díky jazzovým 

hudebním předělům i škvarkovým pagáčkům po skončení celek hodnotím jako dobře udělanou 

a příjemnou akci. Fotila paní Hubatová a děvčata z SVK. (Plzeň, 20. 2. 2016) 
 

- 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 Orákulum 

(Osoby rádoby kulturně umělecké). V současné době je zaměstnán u firmy HLS. 

 
 

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* CENA ASON-KLUBU 2015. Ve středu 10. února 2016 byly v Polanově síni Knihovny města 

Plzně slavnostně uděleny Ceny Plže za „podnětné kypření literární půdy“ v předešlém ročníku. 

Jednu z cen, v historii čtrnáctou Cenu Ason-klubu, tentokrát převzal literát, s jehož texty jsme se 

poprvé setkali už v roce 2009 (doporučil ho Jan Sojka). Tehdy o sobě prozradil, že se narodil 

v roce 1992 v Plzni, žije v Plzni, studuje v Plzni (na Střední zdravotnické škole obor zdravotní 

asistent), píše v Plzni básně, povídky a hraje v Plzni divadlo…  A že má volného času jen málo, 

a proto že ho v brzké době na žádné z literárních akcí nejspíše nepotkáme… Mohli jsme ho potkat! 

Na stránkách Listů Ason-klubu (č. 4 /2009), jeho první verše však byly mladé a syrové. Mohli 

jsme ho číst na stránkách Plže v rubrice Mladý Západ (č. 2/2012, 5/2013, 12/2013, 11/2014 

a 4/2015), kde byl poprvé představen jako „student a hospodský bard“. Mohli jsme ho vidět 

v Divadle Dialog v drobných rolích v představeních souborů Antidivadlo (stával se hvězdou 

Antidivadla, než definitivně dohrálo), Sofranza, Amceth či Orákulum. Na jednom z večerů 

Antidivadla se prý proslavil tím, že svrhával do propasti přítomného šéfredaktora Plže 

za šéfredaktorova velkého řevu. (Přesto na něj Vladimír Novotný nezanevřel a důvěrně připouští, 

že „jednou, jednou by mu mohly v edici Ulita vyjít jeho humoristické povídky...“). Je považován za 

„mikrominisosobnost“ plzeňské kultury. Nyní se zkouší uživit jako masér a masíruje čtenáře 

drobnými humoristickými povídkami… JAN PAUR! 

     Foto na http://velebny.rajce.net/vecerplze.10.2.2016.  

http://milan-sedivy.webnode.cz/news/rekordni-palindrom-v-cestine-uznany-agenturou-dobry-den/
http://milan-sedivy.webnode.cz/news/rekordni-palindrom-v-cestine-uznany-agenturou-dobry-den/
http://velebny.rajce.net/vecerplze.10.2.2016
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 1. března 2016 v 16:30 hodin jste zváni do Velkého klubu Magistrátu města Plzně 

(nám. Republiky 1 – radnice) na přednášku Plzeňské pomněnky Karla Schwarze (Plzeň v letech 

1875-1939). Přednáší PhDr. Jitka Janečková (Archiv města Plzně). Prezentace a četba 

ze stejnojmenné knihy Jana Horáková (Knihovna města Plzně) a Jiří Ševčík (Ševčík, nakladatelství 

a knihkupectví).    

 

* V úterý 1. března 2016 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na autorské čtení a prezentaci básnické knížky Jakuba 

Fišera Já Amadeus. Klavírní doprovod Karla Kubaštová. Uvádí Jiří Hlobil.  

 

* V úterý 1. března 2016 v 19:00 hodin jste zváni do prostor scény malých forem Jabloň (Plzeň, 

Krátká 2) na vernisáž výstavy ilustrací Václava Englera.  

 

* Ve středu 2. března 2016 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci Kruhu přátel 

knižní kultury zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) na křest publikací edice Ulita 2015: 

Kateřina Sachrová: Šlépěje slov, Jaromír Komorous: Hučáky, Václav Engler: Květy okamžiků, 

Petr Švácha: Po lásce nožem, Karel Trinkewitz: 24 hodin krásy a Vladimír Novotný: Malá 

plzeňská dvanáctka. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 3. března 2016 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. 

 

* V pátek 4. března 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. 

 

* V pátek 4. března 2016 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na literárně-dramatický pořad o Bedřichu Smetanovi a jeho 

díle Život v hudbě. Účinkuje Poetické divadlo.  

 

* V úterý 8. března 2016 v 17:00 hodin jste zváni do zasedací síně Městského úřadu Stod 

(nám. ČSA 294) na autorské čtení a prezentaci knih - básnické sbírky Jakuba Fišera Já Amadeus 

a rovněž nové publikace Václava Grubera.   

 

* Ve středu 9. března 2016 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

v rámci Rakouských dnů zve do Rakouské knihovny (nám. Republiky 12) na další díl cyklu 

O překladu. Tentokrát Jitka Nešporová – Vea Kaiser.  

 

* Ve středu 9. března 2016 v 17:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na literárně-dramatický pořad studentů Masarykova 

gymnázia v Plzni s názvem To je klasika! Uvádí Andrea Řeháčková.  

 

* Ve středu 9. března 2016 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci Kruhu přátel 

knižní kultury zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) na Pouť Patricka Hopkinse – irské písničky 

skupiny Klobouk dolů. Průvodní slovo a recitace Josef a Ilona Gruberovi. Vstup volný. 
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* Ve čtvrtek 10. března 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 (7) – Robert Fulghum: 

Nechtěl jsem být spisovatelem. Připravil a uvádí Jiří Hlobil. Vstup volný. 

 
* Ve čtvrtek 10. března 2016 v 18:00 hodin jste zváni do restaurace-galerie Artamo (Plzeň, 

Čelakovského 5) na vernisáž výstavy Loupežníci Josefa Hrubého – „Bez práce nejsou koláže“. 

Úvodní slovo Václav Malina. Výstava potrvá do 23. dubna. 

 

* Ve čtvrtek 10. března 2016 v 18:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

v rámci Rakouských dnů zve do galerie Evropského domu (nám. Republiky 12) na pokračování 

cyklu Meeting Literature. Tentokrát Milena Michiko Flašar.  

 

* V pátek 11. března 2016 v 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do vzdělávacího centra (Smetanovy sady 2, 1. patro) na křest třetího svazku soupisu rukopisů SVK 

PK s výstavou vybraných rukopisů a s přednáškou prof. PhDr. Jaromíra Lindy, Ph.D. Rukopisy ve 

fondu SVK PK a význam zpracování rukopisných fondů. Úvodní slovo ředitel knihovny Daniel 

Bechný.    

 
 

* V pátek 11. března 2016 v 18:00 hodin jste srdečně zváni do Polanovy síně Knihovny města 

Plzně (B. Smetany 13) na literární večer k 25. výročí Ason-klubu. Literární, hudební a jiné 

příspěvky vítány!   
  

 
* V pátek 11. března 2016 v 18:00 hodin jste zváni do prostor scény malých forem Jabloň 

(Plzeň, Krátká 2) na literárně-hudební pořad plný šansonů a poezie C´est la vie aneb Světem 

šansonu. 

 

* V neděli 13. března 2016 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 

Masné krámy (Pražská 18) na pořad Baroko a literatura. Účinkují Irena Pulicarová a Pavla Sovová. 

 

* V pondělí 14. března 2016 v 19:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub 

Klatovy, o. s. (rezervace na 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 svých 

prostor na pořad s názvem  Jak to vidí Luboš Dobrovský… Novinářská legenda, překladatel 

z ruštiny a polštiny, disident, myč oken, československý ministr obrany, vedoucí Kanceláře 

prezidenta republiky Václava Havla, velvyslanec České republiky v Rusku a čerstvý držitel Ceny 

Ferdinanda Peroutky. Moderátorem večera PhDr. Jan Duchek. (V úterý 15. března v 8:00 hodin 

potom proběhne setkání L. Dobrovského se studenty maturitních ročníků Gymnázia Jaroslava 

Vrchlického v Klatovech.) – Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: 

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

autorů aj.  

 

* V úterý 15. března 2016 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (30), tentokrát s Petrem Robejškem. 

Vstup volný! (Pozor – výjimečně posun začátku programu o půl hodiny!) 

 

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 čtvrtek 17. března 2016 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do sálu beletrie (Smetanovy sady 2, 2. patro) na další díl cyklu Literární čaje o páté. Ze své 

poslední vydané knihy Láska tentokrát přijede číst Irena Obermannová. Vstup volný.  

 

* V sobotu 19. března 2016 od 9:00 do 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do své 

ústřední budovy (B. Smetany 13) na Slavnosti knihovny – Den otevřených dveří a pestrého 

programu k 140. výročí založení veřejné obecní knihovny v Plzni. Dobrodružná a zábavná cesta 

knihovnou, na jejímž konci čeká sladká odměna (poznáte různé prostory knihovny - půdu, sklep 

či knihařskou dílnu). Komentované prohlídky. Výstava výtvarných prací. Divadlo. Běžné služby 

knihovny k dispozici celý den. Na všechny akce vstup volný.  

 

* V sobotu 19. března 2016 od 9:00 do 12:00 hodin jste zváni do bývalé nádražní budovy Plzeň 

Zastávka, nyní „prostoru pro setkávání, sdílení a zastavení“ (Přeštická 4/1761) na Benefiční 

bazárek Holky holkám – prodej dámských oděvů ve prospěch domovů pro matky s dětmi v tísni. 

Vyřazené kousky ze svých šatníků zde prodávají herečka Kristýna Leichtová, oděvní návrhářka 

Eva Beránková – Berydesigner, spisovatelky Markéta Čekanová, Daniela Kovářová a Jitka 

Prokšová, muzikantka Ilon Leichtová, novinářky Gabriela Špalková a Marcela Durasová, 

tiskové mluvčí Michela Jirovcová a Martina Košanová a další osobnosti. Už máte na Velikonoce 

něco nového na sebe, aby vás beránek nepokakal? Kupte a pomozte!  

 

* V sobotu 19. března 2016 ve 14:00 hodin jsou všichni přátelé poezie a výtvarného umění zváni 

do Městského muzea Blatná (nám. Míru 212) na komentovanou prohlídku výstavy Luboše Vinše 

a Václava Maliny Útěky do krajiny. V neobvyklé a dokonale profesionálně připravené expozici je 

v sedmi sálech vystavena více než padesátka obrazů Václav Maliny (včetně těch 

velkoformátových) a v odpovídajících rozměrech zhruba dvě desítky básní Luboše Vinše, 

vyřezaných a nalepených přímo na zdi. Výstavou provede Václav Malina, na Luboše Vinše 

zavzpomínají jeho přátelé, zazní Lubošovy básně, o hudební doprovod a zpěv se postará Ladislav 

Pohořelý. Součástí programu bude i procházka zámeckým parkem a posezení v kulturní hospodě 

Kaplanka přímo pod muzeem. Pro cestující vlakem odjezd z Plzně, Hl. n., přes Nepomuk ve 12:02, 

odjezd zpět z Blatné přes Nepomuk v 18:08, návrat do Plzně před osmou večer. Pořad se koná 

ke 2. výročí Lubošova odchodu. Za pozůstalé zve Monika Vinšová, za přátele Václav 

Malina. Výstava potrvá do 3. dubna a je přístupná v Út-Ne 10:00-17:00 hodin. 

 

* V úterý 22. března 2016 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na křest básnické sbírky Romana Knížete Hořce prší. 

Recitují Jindřich Kout a Eva Willigová.  

 

* Ve středu 23. března 2016 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

v rámci Rakouských dnů zve do Rakouské knihovny (nám. Republiky 12) na pořad O překladu 

německém. Věra Koubová – Kafka.  

 

* Ve středu 23. března 2016 v 17:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy 

síně (B. Smetany 13) na vernisáž malé výstavy William Shakespeare – z publikací. Výstavu 

připravil Stanislav Bukovský. Uvádějí prof. Viktor Viktora a Blanka Hejtmánková. 

* Ve středu 23. března 2016 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci Kruhu přátel 

knižní kultury zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) na další díl cyklu Spory v české literatuře (5) 

– tentokrát Generační diskuse. Přednáší prof. Viktor Viktora. 
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* POHÁDKOVÝ SVĚT BEATRIX POTTEROVÉ 2016. Městská knihovna Dobříš vyhlašuje 

literárně-výtvarnou soutěž pro děti i dospělé k 150. výročí narození spisovatelky, ilustrátorky 

a přírodovědkyně Beatrix Potter. Nechte se inspirovat jakýmkoli dílem Beatrix Potterové, jejím 

výtvarným či literárním stylem či jejím životním osudem. Aniž byste ale napodobovali nějakou 

konkrétní práci B. Potterové, vytvořte své vlastní, osobité dílo. Soutěž je určena neprofesionálním 

autorům všeho věku. Lze zaslat původní, dosud nepublikované a v jiné soutěži neoceněné 

výtvarné práce (doporučený formát A4 až A1) či literární práce (nezávazný doporučený rozsah 

¼ až 2 strany strojopisu). Autor čitelně vyplní přihlášku (ke stažení na www.knihovnadobris.cz) 

– uvede jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, školu či zaměstnání, telefon, e-mail 

a název díla. U soutěžících do 18 let je třeba uvést i jméno a kontakty na zákonného zástupce, 

případně učitele. Uzávěrka je 29. dubna 2016. Adresa pro zasílání literárních prací je 

knihovna.dobris@seznam.cz (práce jako příloha e-mailu; u malých dětí lze dodat v podobě 

rukopisu poštou; rukopis je též možné upravit umělecky a poslat zároveň oběma způsoby). Adresa 

pro odevzdání výtvarných prací je Městská knihovna Dobříš, Školní 36, 263 01 Dobříš (práce 

čitelně označit příjmením autora na zadní straně). Předsedkyní literární poroty bude spisovatelka 

Petra Braunová, předsedou výtvarné poroty výtvarník Jiří Bernard. Tři nejlepší práce v každé 

kategorii budou odměněny finančně (za 1. místo 3 000,-, za 2. místo 2 000,- a za 3. místo 1 000,- Kč). 

Pořadatelé si vyhrazují právo některou cenu neudělit nebo rozdělit v závislosti na kvalitě 

soutěžních prací. Všichni soutěžící budou pozváni na slavnostní vyhlášení vítězů, které proběhne 

v rámci akce „Pohádkový svět Beatrix Potterové“ v Městské knihovně Dobříš ve čtvrtek 

26. května 2016 v 17:00 hodin. Vítězné literární práce zde budou prezentovány, nejlepší výtvarné 

práce pak budou vystaveny v Městské knihovně Dobříš od 1. 6. do 31. 8. 2016.  

 

* PŘÍBRAM HANUŠE JELÍNKA 2016. Knihovna Jana Drdy Příbram vyhlašuje jubilejní 

XX. ročník literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka. Ročník je výjimečný i tím, že město 

Příbram letos slaví 800. výročí svého založení. Soutěž je určena dětem a mládeži z celé republiky 

a bude hodnocena ve třech věkových kategoriích: 12-15 let, 16-19 let a 20-23 let. Lze zaslat 

původní, dosud nepublikované práce psané na počítači, z oboru poezie max. 5 básní a z oboru 

prózy max. 6 stran A4. Autor uvede jméno a příjmení, věk a kontaktní adresu. Přihlášením 

do soutěže zároveň dává souhlas s případným publikováním práce v almanachu, který bude vydán 

na podzim. Uzávěrka je 30. dubna 2016. Adresa: stastny@kjd.pb.cz. Více informací na 

http://www.kjd.pb.cz/archiv/114-literarni-soutez-pribram-hanuse-jelinka.  
 

* MĚLNICKÝ PEGAS 2016. Literární klub Pegas Mělník vyhlašuje XXII. ročník poetické 

soutěže Mělnický Pegas. Soutěž je určena všem neprofesionálním básníkům z celé České 

republiky. Probíhá ve čtyřech kategoriích: a) děti do 15 let, b) básníci do 30 let, c) básníci nad 30 let, 

d) autoři, kteří již vydali básnickou sbírku. Lze zaslat 3 - 5 básní ve třech vyhotoveních 

(tj. originál plus 2 kopie), psaných na stroji, počítači nebo čitelným rukopisem. Soutěž je 

anonymní, práce nepodepisujte, přiložte lístek se jménem a příjmením, soutěžní kategorií, datem 

narození, adresou bydliště a ofrankovanou obálku se zpáteční adresou k zaslání pozvánky 

na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. To se uskuteční v říjnu 2016 v Mělníku. Uzávěrka je 

31. května 2016. Adresa: Literární klub Pegas, Zdenka Líbalová, Českobratrská 2800, 276 01 Mělník. 

Příspěvky, které nebudou splňovat uvedené podmínky, budou ze soutěže automaticky vyřazeny. 

 

http://www.knihovnadobris.cz/
mailto:knihovna.dobris@seznam.cz
mailto:stastny@kjd.pb.cz
http://www.kjd.pb.cz/archiv/114-literarni-soutez-pribram-hanuse-jelinka
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* MOBELOVA CENA 2016. Básník Alois Marhoul vyhlašuje VIII. ročník soutěže Mobelova 

cena. Soutěž je určena všem českým autorům, kteří v předchozím kalendářním roce knižně vydali 

básnickou sbírku. Podmínkou je zaslat 1 výtisk (s vročením 2015), připojit jméno a příjmení 

autora, adresu bydliště, telefon a e-mail. Autor se do soutěže přihlašuje sám, případně může román 

přihlásit jiná osoba (s autorovým vědomím a souhlasem). Uzávěrka je 30. června 2016. Adresa: 

Alois Marhoul, 252 04 Čisovice 123, tel.: 602 308 363, e-mail: gastroservis@volny.cz. O výsledku 

v hlavní kategorii a podkategoriích rozhoduje Alois Marhoul a neformální kruh jeho přátel 

z oblasti poezie. Výsledky budou vyhlášeny v září 2016 (společně s výsledky soutěže BLINKR 

román roku), informace o místu a termínu budou zúčastněným včas rozeslány.  

 

* BLINKR ROMÁN ROKU 2016. Prozaik Felix Boom (vlastním jménem Pavel Skramlík) 

vyhlašuje II. ročník ceny BLINKR román roku. Soutěž je určena všem českým autorům, kteří 

v předchozím kalendářním roce knižně vydali román o min. nákladu 800 výtisků. Dílo může být 

libovolného žánru - může se jednat o román společenský, historický, psychologický, fantaskní 

nebo sci-fi, rozhodující je poutavý příběh a kvalita jeho autorského zpracování. Podmínkou je 

zaslat 2 výtisky (s vročením 2015), připojit jméno a příjmení autora, adresu bydliště, telefon 

a e-mail. Autor se do soutěže přihlašuje sám, případně může román přihlásit jiná osoba 

(s autorovým vědomím a souhlasem). Uzávěrka je 30. června 2016. Adresa: Vydavatelství 

BLINKR, Pavel  Skramlík, Společná 2211/2, 182 00 Praha 8, tel.: 728 135 077, e-mail: 

redakce@blinkr-knihy.com. Práce budou hodnotit členové soukromé Literární akademie BLINKR. 

Výsledky budou vyhlášeny v září 2016 (společně s výsledky soutěže Mobelova cena), informace 

o místu a termínu budou zúčastněným včas rozeslány. 

 
* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* LIBUŠE MATYSÍKOVÁ: Milí přátelé, 

       s velikou chutí jsem si přečetla příspěvek od Tomáše Kůse o české slam poetry (viz Listy 

Ason-klubu č. 1/2016, s. 1 – 3). Vzhledem k tomu, že se mi přihodilo trojnásobné účinkování 

na regionálním kole slam poetry v Brně, jsem i majitelkou knihy „10 dkg slamu“ od Boba Hýska 

(vyměnila jsem ji za svoji knížečku „Kuplet o Brně“). Viděla jsem i Mistrovství republiky ve slamu, 

tedy pochopila, o co jde. Vždyť v českých zemích byli vždycky lidé, kteří uměli druhé bavit. Jasně, 

jadrně, věcně i komicky. Dokonce při tom mívali i správnou výslovnost a přízvuk na první slabice. 

      Proč do toho jdou mladí? Nezkušení, nezatíženi starostmi a problémy, zatím je nic v životě 

neskříplo. Docela se mi v brněnské skupině líbilo. 

      Odborné vyjádření k úrovni českého slamu je tak vypulírované, že jsem texty musela číst vícekrát, 

abych si uvědomila, o čem čtu. Vyjádření je proloženo tolika odbornými výrazy, že předpokládám, 

že nezasvěcenému o slamu toho moc neřekne. Nejlépe je tu atmosféru slamu zažít přímo a vstřebat 

po svém. 

     Protože poezii i píši, jezdím na autorské semináře a setkávání, mám představu o tom, kdo by se 

hodil i na slam ze starších autorů. Kde je problém? Starší, zatížení. I obavy před případným 

znemožněním a ztrapněním. 

     K tomu dívčímu či dámskému slamu bych se vyjádřila takto: Ta děvčata jsou dobrá, jenže kluci 

mají výraznější přednes i lokty, sem tam se vloudí i vulgarismus. Jde o dobré podání i prodání toho 

dobrého v nich. Přimluvila bych se o podporu dámské části účinkujících. Jejich projev je jemnější, 

mailto:gastroservis@volny.cz
mailto:redakce@blinkr-knihy.com
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kultivovanější a evokuje myšlenku, že by bylo škoda, kdyby se z prken slamových vystoupení ztrácely. 

Což tak je trochu podpořit? Vůbec nemyslím, že by se regionální kola dělila na mužská a ženská, tak 

jak zavedly české dráhy dámské kupé. (A holky, kdo by vám ta zavazadla zvedl či podal?) 

      A pro ty, které slam poetry ještě nezaujalo natolik, aby tam byli osobně, třeba i jako diváci:  

Přijďte nasát atmosféru těchto vystoupení! Libuše Matysíková 

     P. S. Osobně si vážím všech, kteří přispěli českému slamu jakoukoli pomocí. Vždyť mluvené 

slovo může oslovit spoustu lidí. (Vrchoslavice, 18. 1. 2016) 
 

- [L. M. (*1948) píše básně a příběhy, vystupuje na regionálních kolech slam poetry v Brně, je autorkou několika 

vydaných knih, např. sbírky Kuplet o Brně (Indeart, 2015),  je členkou literárního klubu Pegas Mělník a Střediska 

východočeských spisovatelů, pracovala jako učitelka mateřské školy, nyní žije ve Vrchoslavicích.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 3. 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.knihovna.plzen.eu/

