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

Ročník XXV, 2016, letos Listy č. 4 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 221) z 1. 4. 2016. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 4/2016 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Čas ubíhá různě - podle toho s kým.“  
 

 (William Shakespeare) 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
… Bylo! Ason-klubu, literárnímu klubu mladých a nezavedených autorů při Knihovně města 

Plzně, v milé společnosti uběhl čas jako voda a cítí se být stále mladý. Charlie Chaplin prý kdysi 

řekl, že „není žádné umění být mladý, když je nám dvacet čtyři let“. Možná není. Ason-klubu už ale bylo 

dvacet pět! 

     U jeho zrodu tehdy stál metodik Josef Špot (knihovna po revoluci hledala nové formy práce), 

Helena Šlesingerová i spisovatel František Spurný. Činnost klub oficiálně zahájil 13. března 1991 

v 17:00 hodin v koncertním sálku Konzervatoře Plzeň, kde František pracoval jako školník. Přišlo 

na ni 32 studentů a přijel literární kritik Petr A. Bílek z Prahy… První klubová schůzka 

o 16 účastnících se potom konala 8. dubna v Ústřední knihovně pro děti a mládež mezi regály. 

První autorské čtení proběhlo v Galerii Esprit 21. února 1992. Autoři se číst ještě styděli, 

vystupovali proto za ně Helena Šlesingerová s Jiřím Hlobilem… Bylo by zajímavé prohledat 

krabice, vystavit všechny ilustrované pozvánky, dopisy, letáčky, fotografie, publikace… Za čtvrt 

století je však materiálu tolik, že to nejde. Klubem prošlo nejméně 445 autorů, z mnohých se stali 

publikující spisovatelé. Čtyřikrát změnil svoje logo. Setkával se na mnoha místech – v knihovně 

(1991-1998), v restauraci U Malina (2000-2001), v Jadranu-Mediterranée (2007-2008), v Kulturní 

kavárně Jabloň (2009-2011) a různě jinde. Až dosud vydal 220 čísel bulletinu Listy Ason-klubu, 

128 titulů malých knížek na kopírce, 36 čísel Literárních menu, několik sborníků, stovky 

barevných Básní do dlaně. Pořádal Dny poezie na Velhartickém hradě (2001-2006) 

a ve spolupráci s gymnáziem na Mikulášském náměstí Literární soutěž studentů západočeských 

středních škol (1991-2006). Soutěž vymyslel Pavel Simon. Dnes je předsedou senátu Nejvyššího 
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soudu ČR a „literárně se vyžívá už jen v rozsudcích“.  („I rozsudek jako svébytný literární útvar 

prý dokáže být krásný. Dobrý rozsudek je jako dobrá detektivka.“ – z Brna 5. 3. 2016)  

     Na narozeninový večer v pátek 11. března 2016 jsme samozřejmě chtěli pozvat ÚPLNĚ 

všechny. Řadu dávných členů jsme dohledali a oslovili, někteří z nich se omluvili, jiní slíbili, 

ale pak nemohli, nebo je v poslední chvíli skolily nemoci. Nevadí, dožijeme se dalších výročí. 

Všechno nejlepší stále mladé plzeňské literatuře! 

 

     Od LUCIE KOUTNÉ: Moc jsem se těšila na setkání s členy (ale i nečleny) Ason-klubu 

a představovala jsem si, ani vlastně nevím proč, že nás přijde nepočítaně. Možná ta domněnka 

vznikla z minulých výročních setkání, kdy nás opravdu mnoho bylo. Před knihovnou jsem potkala 

Milana Čechuru, který pochyboval, zda se to vůbec uskuteční. Byl se tam podívat a bylo zavřeno 

a nikoho ani nepotkal. Já na to podotkla, že se to musí uskutečnit, i kdybychom se měli sejít jen já, 

Milan a Helena Šlesingerová. Pak se začali trousit další lidi: Katka Sachrová, Vladimír 

Gardavský a Daniel Mikeš (za jeho zády se schovávala Madlenka, abychom ji neviděli). Nakonec 

se nás sešlo patnáct. Usadili jsme se v Polanově síni a pořad začal. Helena nám promítala fotky 

a různé dokumenty z minulých setkání a literárních pořadů. Někteří i četli. Četla paní Dagmar 

Hermannová, Milan Čechura přečetl dopisy určené Ason-klubu. Vzpomněla jsem si, že jsem kdysi 

Asonu též psávala – přála jsem mu k narozeninám: hodně zdraví, inspiraci a tak podobě. A myslím 

si, že se mu dařilo a stále daří velmi dobře, jak by ne, vždyť je to ještě takové mládě. Je mu teprve 

25 let. Recitoval také Dan Mikeš na přání Madlenky – ta si přála, aby přednesl dětské básničky. 

A je fakt, že i nás dospěláky potěšily. Přečetla jsem krátkou reportáž, spíš takovou fiktivní, 

o protestu plyšáků před mateřskou školkou, kterou se město rozhodlo zbourat. Honza Vavřička nás 

vyzval, abychom psali sci-fi povídku na pokračování. Na podporu sociálně slabších v rámci 

projektu sdružení Krása v srdci. Pak jsme se přesunuli do předsíně, kde jsme hodovali a popíjeli 

víno. Bylo nás tak málo, že se nám nepodařilo spořádat veškeré ty chlebíčky s vynikající 

pomazánkou a jiné dobroty. Ale mělo to i své výhody. V menším počtu jsme si mohli lépe 

popovídat. Utvořili jsme hlouček a bavili se na různá aktuální témata, třeba o inklusivní výuce 

ve školách (jelikož se tu sešlo i několik učitelů – Kašička, Martin Šimek a Katka Sachrová). 

Po dlouhé době nás navštívila též Milena Hasalová, měla na sobě šaty z třicátých let včetně 

dobového kloboučku a kožichu. Seznámila jsem se i s Nikol, jednou z úplně prvních členek Ason-

klubu. Setkání fotograficky dokumentoval Marek Velebný. Moc jsme si to všichni užili. Chci též 

poděkovat Heleně Šlesingerové za tak hezký komentář a dokumentaci a za vynikající občerstvení. 

A vůbec za to, že stále Ason-klub tak dobře vede. (Praha, 24. 3. 2016) 
 

- L. K. (*1980) píše básně i prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty ZČU (oboru manažer výtvarné kultury),  

žije v Plzni a v Praze, kde momentálně pracuje v Uměleckoprůmyslovém muzeu. 

 

     Ason-klubu byl věnován Zápisník dr. No 7.11 (http://www.literarnizapad.cz/2016/03/zapisnik-

dr-no-7-11/) z 13. 3. 2016. 

 

     Marek Velebný na Rajče uložil fotografie nejen z asonklubího večera, ale i z dalších vystoupení 

a pořadů v plzeňských knihovnách či galeriích: 

http://velebny.rajce.idnes.cz/vecerplze.10.2.2016 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Poetickedivadlo.PoradoVaclavuHrabeti.26.2.2016 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Vernisazkniznivazby.svk.VasekEngler.9.3.2016  

http://velebny.rajce.idnes.cz/Kloboukdolu.Polanka.9.3.2016 

http://velebny.rajce.net/25.let.asonklub.11.3.2016 

http://www.literarnizapad.cz/2016/03/zapisnik-dr-no-7-11/
http://www.literarnizapad.cz/2016/03/zapisnik-dr-no-7-11/
http://velebny.rajce.idnes.cz/vecerplze.10.2.2016/
http://velebny.rajce.idnes.cz/Poetickedivadlo.PoradoVaclavuHrabeti.26.2.2016/
http://velebny.rajce.idnes.cz/Vernisazkniznivazby.svk.VasekEngler.9.3.2016/
http://velebny.rajce.idnes.cz/Kloboukdolu.Polanka.9.3.2016/
http://velebny.rajce.net/25.let.asonklub.11.3.2016
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     Ivo Fencl navštívil besedu s Irenou Obermannovou… 

    

     Od IVA FENCLA: Hádám, že Irena chodí na besedy včas, ale do plzeňské „Studijní 

a vědecké“ přispěchala se zpožděním. O to větší stvořila napětí. Omluvila se; představila. 

Skromná, i když hubená; půvabně vystupující klíční kosti. Nad koleny černých kalhot prostřihy, 

módní boty i celá dle módy usedla v druhém patře do křesla, tři čtvrti hodiny předčítala z novinky 

Láska, přeřekla se dvakrát a jen výjimečně zdůraznila slovo. Dikcí mi připomněla Alenu 

Vávrovou. Nepřepjatá. A děj? - Andrea po třiceti letech pořádá sraz spolužáků. Chybí jen kontakt 

na Prášila (říkali mu Baron); chybí, ač měli vztah. Blížil se naplnění, on přišel na schůzku v parku 

s láhví, tu vypili; opět nic víc a nazítří zmizel. Už ho nikdy neviděla. Emigroval s rodiči. A dnes? 

Pár hodin před srazem se jí hlásí muž, jehož nepozná; ale když udá co bydliště USA, pochopí. - 

Irena (*1962) dočetla; začali jsme se ptát. „Proč jste do chystaného seriálu Děsný padesátky 

napsala pro dceru Bereniku (Kohoutovou) negativní roli?“ zajímalo mě. - „Ta není negativní.“ 

„Tak zápornou.“ „A jak to víte? Vysílat se má až roku 2017.“ - „Berenika poskytla rozhovor.“ 

„Aha. Komu?“ „Nevím. Mám to vytržené.“ „Ukažte...“ Stačí! A zdrávo klást spíš dotazy k věci. 

Ne? To udělala i  Hana Šiková, za sebe i knihovnu. A další. Nakonec jsem chtěl věc napravit a prý: 

„Baron jí ublíží jen málo, nebo víc?“ „Vůbec!!!“ Napadlo mě: „O čem to tedy je?“ „Přece 

o lásce.“ A ostatní: „Tak si to přečtěte!“ „Vždyť se to i tak jmenuje. Láska!“ - Že mě to hned 

nenapadlo. (Starý Plzenec, 26. 3. 2016) 

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

 
 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 5. dubna 2016 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové (9) – tentokrát Tajemné zmizení 

Antoine de Saint Exupéryho. Stanislava Motla uvádí Ivo Fencl. Vstup volný. 

 

* Ve středu 6. dubna 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 klubovny 

ve Vrchlického sadech na pořad s názvem Já Amadeus. Autorské čtení ze stejnojmenné sbírky 

básníka Jakuba Fišera. – 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 7. dubna 2016 v 18:00 hodin jste zváni do Domu hudby Konzervatoře Plzeň 

(Husova 30) na autorské čtení poezie Václava Englera Modrý měsíc s šansonovými skladbami 

Silvy Morasten (klavír a zpěv). Inspirováno poezií Dálného východu. 
 

* V pátek 8. dubna 2016 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Kruhy na vodě. Literárně-hudební pořad o kráse i tíze 

života v ruských písních i textech ruských klasiků. Účinkuje Poetické divadlo, Dana Řeháčková 

a Vojtěch Frank.  

 

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 sobotu 9. dubna 2016 v 18:00 hodin jste zváni do prostor bývalé nádražní budovy Plzeň 

Zastávka (Přeštická 4, https://www.facebook.com/plzenzastavka.cz) na koncert písničkáře, 

básníka, textaře, překladatele, spisovatele a předsedy Českého centra Mezinárodního PEN klubu 

Jiřího Dědečka.  

 

* V úterý 12. dubna 2016 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na pořad z tvorby studentů FPE ZČU v Plzni Plzeňští veršotepci 2016. Uvádí 

Markéta Zvolánková. 

 

* Ve středu 13. dubna 2016 v 19:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub 

Klatovy, o. s. za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem 

Poetická duha. Literárně hudební pořad klubu Křišťál s verši Petra Kocfeldy, Jaroslava Kříže 

a básnířky Inkognito. Uvádí Martin Kříž, hudební doprovod Jaroslav Kříž.  

 

* Ve čtvrtek 14. dubna 2016 od 9:00 do 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna 

Plzeňského kraje zve do vzdělávacího centra své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) 

na konferenci Spisovatelé za mřížemi. Osudy spisovatelů uvězněných komunistickým režimem 

v roce 1952 v procesu s tzv. Zelenou internacionálou. Přednášejí Miloš Doležal (Jan Zahradníček 

a Václav Sisel v Domě strachu), Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. („Nesluší slunce cele mé…“ 

Poznámky k povaze vězeňské poezie Jana Zahradníčka), PhDr. Renata Ferklová (Vězeňský osud 

spořilovských přátel Františka Křeliny a Zdeňka Kalisty), PhDr. Markéta Hejkalová (František 

Křelina - osobní aspekty případu), Mgr. Lukáš Holeček, Ph.D (Tichá přítomnost: J. Knap, 

F. Křelina a V. Prokůpek v české literatuře 60. let) a Mgr. Lukáš Kopecký (JUDr. Karel Čížek – 

náčrt životopisu komunistického prokurátora). Registrace na http://bit.ly/SPISOVATELE_2016. 

 

* Ve čtvrtek 14. dubna 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 (8) – Radka 

Denemarková: Příspěvky k dějinám lidskosti. Připravila a uvádí Jitka Prokšová. Vstup volný. 

 

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

do přednáškového sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad Katastrofické scénáře, jak se 

uchovaly v baladách a kramářských písních od nepaměti do našich časů. Hrají a zpívají Markéta 

Potužáková a Přemysl Rut. 

 

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

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (31), tentokrát s Petrem Nováčkem (Český 

rozhlas). Vstup volný!  

 

* Ve čtvrtek 21. dubna 2016 v 17:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub 

Klatovy, o. s. zve do prostor Městské knihovny Kdyně (Masarykova 11) k návštěvě pořadu Na cestě 

do Stockholmu. Večer unikátních dokumentů: Prezentace výstavy fotografií z pohřbu Jaroslava 

Seiferta s komentářem fotografa Jaroslava Krejčího, audiovizuální portrét básníka, básníkova 

vzpomínka a poselství ze soukromého archivu, filmový dokument z předání Nobelovy ceny 

za literaturu Jaroslavu Seifertovi v roce 1984. V závěru večera představení knihy Bytí s básníkem 

Jaroslavem Seifertem z produkce Hifiklubu.  

 

* V pátek 22. dubna 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. 

 

http://bit.ly/SPISOVATELE_2016
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* V pondělí 25. dubna 2016 v 19:00 hodin jste zváni do M-klubu Obvodní knihovny Skvrňany 

(Plzeň, Macháčkova 28) na pořad písničkáře, spisovatele a básníka Josefa Fouska – Fouskovy sny 

a Smích je živá voda.  Vstupenky lze zakoupit v cukrárně Sluníčko ve Smetanových sadech 15 

(naproti Velkému divadlu DJKT).   

 

* V úterý 26. dubna 2016 ve 20:00 hodin jste zváni do Café Anděl (Plzeň, Bezručova 5) na další 

z večerů Slam poetry.  

 

* Ve středu 27. dubna 2016 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně 

(B. Smetany 13) na Mladé tužky trampského literárního západu V. – Jarní setkání s nadějnými 

a neokoukanými tvářemi uvádějí Miroslav Valina a Jindřich Kout.  

 

* Ve čtvrtek 28. dubna 2016 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 

do výstavní síně Masné krámy Západočeské galerie v Plzni (Pražská 18) na pořad s názvem Ženský 

hlas.  Autorské čtení básnířek Tamary Kopřivové, Vlasty Špinkové, Jaroslavy Málkové a Karly 

Erbové. Zpěvem doprovází Vlaďka Bauerová. 

 

* Ve čtvrtek 28. dubna 2016 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do sálu beletrie své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na pokračování cyklu Literární 

čaje o páté – ZatímNijak, vol 2. 

 

* V pátek 29. dubna 2016 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 

na večer se surrealismem Perret a spol.  Uvádí Tomáš Kůs. Vstup volný. 

 

 

* 

LITERÁRNÍ DÍLNY, ŠKOLY A KURZY 
 

* TVŮRČÍ PSANÍ V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ. V pátek 29. dubna 2016 od 14:00 do 19:00 

hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve do vzdělávacího centra své hlavní 

budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na jednodenní kurz Tvůrčí psaní v praktickém životě. Lektorem 

René Nekuda, cena 750,- Kč. Registrace na http://www.renenekuda.cz.    

 

 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* CHARITATIVNÍ LITERÁRNÍ PROJEKT VOSTRÁ KRÁSA. Autor sci-fi povídek Jan 

Vavřička a malíř fantasy a sci-fi obrazů Petr Šrédl se rozhodli vytvořit ilustrovanou sbírku 

povídek s názvem Vostrá krása. Výtěžek z prodeje publikace půjde v 100% výši na konto sdružení 

Krása v srdci (http://archiv.cs-miss.eu/krasa-v-srdci/index.html), které se od roku 2009 zabývá 

podporou zdravého životního stylu, pomáhá sociálně slabším apod. Kniha navazuje na projekt 

Vostrá pohoda. Chce oslavovat nekonečný svět fantazie, neuvěřitelné technologie 

z budoucnosti a přirozenou ženskou krásu, neboť „ženy jsou pro umělce múzami, inspirací 

a zdrojem nevyčerpatelných fantazijních představ“. Cílem je magickou moc a přitažlivost žen 

zachytit a nabídnout čtenářům v nejlepší možné kvalitě a přitažlivé podobě. Čtenářky si prý 

přijdou na své díky poutavým obrazům mužských hrdinů od talentovaných malířek z různých 

http://www.renenekuda.cz/
http://www.vanili.cz/scifi/scifi-povidky/jan-vavricka/
http://www.vanili.cz/scifi/scifi-povidky/jan-vavricka/
http://www.sredl.eu/
http://www.cs-miss.eu/krasa-v-srdci
http://archiv.cs-miss.eu/krasa-v-srdci/index.html
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zemí. Kromě Miss České republiky Lucie Křížové, zpěvačky Báry Zemanové a dalších lidí projekt 

podporuje např. spisovatel Ivo Fencl.  

     Více na http://www.vanili.cz/scifi/scifi-knihy/vostra-krasa. 

 

     Od JANA VAVŘIČKY: Nabízím spoluúčast na projektu formou literárních duetů. Já plus 

další autor vytvoříme korespondenčně krátkou povídku (povinné prvky: humor, sci-fi, erotika), 

rozsah cca 10 stran. Povídku bude ilustrovat Petr Šrédl (www.sredl.eu). Jde o zábavný 

charitativní projekt bez nároku na honorář. Zájemci, hlaste se, prosím, na e-mailu: 

galerie@vanili.cz. Děkuji moc, Honza Vavřička (14. 3. 2016) 

 
- J. V. (*1975) píše prózu zaměřenou zejména na sci-fi, pochází ze Stříbra. 

 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ KAVÁRNA DIVADLA J. K. TYLA. Divadlo J. K. Tyla v Plzni vyhlašuje 

II. ročník soutěže Literární kavárna. Soutěž je určena mladým autorům ve věku od 13 do 26 let, 

kteří se věnují psaní a mají rádi divadlo. Žánr a rozsah příspěvků nejsou stanoveny. Projekt bude 

mít pět kol, pět témat a pět vítězů v každém kole. Vítězné práce každého kola budou prezentovány 

formou autorského čtení v rámci večerů Literární kavárna v divadelní restauraci Za oponou 

(Palackého nám. 30) vždy ve čtvrtek od 18:00 hodin, konkrétně 5. května, 26. května, 23. června, 

6. října, 3. listopadu a 21. prosince 2016 (závěrečný galavečer). Soutěžní témata: I. kolo: 

Tajemství šuplíku – co máme doma (uzávěrka 22. dubna); II. kolo: O bolesti (uzávěrka 

13. května); II. kolo: Ne každý se těší na prázdniny… (uzávěrka 10. června); IV. kolo: Jiné světy 

(uzávěrka 23. září) a V. kolo: Věřím… (uzávěrka 21. října 2016). Soutěž je propojena s divadlem 

– jednotlivá témata jsou navázána na aktuální premiéry činohry (představení Howie a Rookie Lee, 

Robin Hood, Sen noci svatojánské, Cabaret Burka a Talentovaný pan Ripley). Součástí budou též 

setkání s dramaturgem Vladimírem Čepkem (povídání o inscenacích) a s herečkou Apolenou 

Veldovou (příprava na autorské čtení textů, přednes) ve foyer Malé scény vždy dva dny před 

večerem autorského čtení. Texty zasílejte nahráním přes formulář webu Literární kavárny nebo 

přímo na e-mail: kavarna@djkt.eu. Více informací na literarnikavarna.djkt.eu. 

 

* CENA BOHUMILA POLANA 2016. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni vyhlašuje 

XVI. ročník literární soutěže o Cenu Bohumila Polana. Výroční literární cena je udělována 

jednou ročně za významné dílo spjaté se západními Čechami tematicky nebo osobou tvůrce a je 

dotována finanční prémií ve výši 30.000,- Kč. Lze přihlásit knihy poezie a prózy vydané v roce 

2015 v řádném nakladatelství (nikoliv tedy soukromá vydání či rukopisy). Soutěž se netýká 

literatury faktu či vědecké literatury. Návrhy může podávat kdokoli – sami autoři, autorská 

sdružení, nakladatelství či kulturní instituce. Knihy je možné do soutěže přihlásit pouze 

na formuláři, který je ke stažení na internetových stránkách Střediska západočeských spisovatelů 

(http://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/prihlaska-do-souteze-o-cenu-bohumila-polana). 

Uzávěrka je 30. dubna 2016. Knihy v pěti exemplářích posílejte na adresu: Středisko 

západočeských spisovatelů, Americká 29, 301 00 Plzeň, e-mail: zaspis@seznam.cz. Zaslané 

výtisky se nevracejí. O vítězi rozhodne odborná porota složená ze zástupců SZS, Obce spisovatelů 

a literárních kritiků. Porota může rozhodnout o ocenění jediného autora, nebo dvou autorů, 

za kategorii poezie a próza zvlášť. Naopak, jestliže nebudou k dispozici díla odpovídající kvality, 

http://www.vanili.cz/scifi/scifi-knihy/vostra-krasa
http://www.sredl.eu/
mailto:galerie@vanili.cz
mailto:kavarna@djkt.eu
http://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/prihlaska-do-souteze-o-cenu-bohumila-polana/


 7 

může porota doporučit cenu neudělit. Cena se uděluje pouze autorovi žijícímu. Výsledky budou 

slavnostně vyhlášeny v souvislosti se Dnem poezie a v rámci Plzeňského literárního festivalu 

11. listopadu 2016. 

 

* BAMBINI LITERA 2016. Společnost Skanska Reality a. s. říká: „Nechceme jen stavět. 

Chceme také podporovat vzdělávání a podílet se na tom, aby děti byly doma spokojené a šťastné.“ 

Proto vyhlašuje soutěž pro malé spisovatele, ale tak trochu i pro rodiče či prarodiče. Ponořte se 

doma společně do světa fantazie, splétejte tenké nitky nápadů do silných pohádkových příběhů! 

Soutěž je určena dětem od 6 do 12 let s trvalým bydlištěm v ČR. Děti se mohou zapojit s pomocí 

rodiny, ale i ve škole v rámci výuky. Lze zaslat původní pohádku psanou na počítači, o rozsahu 

půl až dvě strany A4 při běžné velikosti písma, ve formátu word, pdf nebo jpg. Pohádka může být 

psaná i rukou. Autorem pohádky musí být dítě, pomoc další osoby je však povolena. Pohádka 

nesmí obsahovat vulgarismy ani témata hanobící či znevažující náboženské vyznání, rasovou 

příslušnost nebo se jinak příčit dobrým mravům. Do tématu se musí libovolným způsobem 

promítnout domov či rodina. Hrdinou může být např. sprcha, která se změní v sedmihlavého 

draka, toulavá bačkorka, nafoukaný vysavač, cesta, kterou se každý den vracíme domů, šnek, jenž 

se najednou ocitl bez domečku, tři tátovy vlasy apod. Další podmínkou účasti je zákonným 

zástupcem řádně vyplněný registrační formulář se jménem a příjmením, datem narození, adresou 

trvalého bydliště, telefonem, e-mailem, souhlasem s případnými úpravami díla třetí osobou 

do čtivé podoby, souhlasem s případným zveřejněním díla bez nároku na honorář a souhlasem 

se zpracováním osobních údajů (ke stažení na www.skanska.cz/reality). Uzávěrka je 10. května 

2016. Adresa: Bambini litera, P. O. BOX 40, 186 00, Praha 8 – Karlín, nebo 

bambinilitera@skanska.cz. Nejlepších dvacet pohádek bude vydáno v knížce od dětí pro děti, 

ostatní příběhy budou zveřejněny na internetu. Knížku obdrží všichni účastníci soutěže. Texty 

bude hodnotit odborná porota sestavená ze zástupců společnosti Skanska Reality a.s., agentury 

Entre s.r.o. a agentury OMD Czech, předsedkyní poroty bude spisovatelka Sandra Vebrová. 

Soutěž vyvrcholí slavnostní autogramiádou – malí spisovatelé budou knihu podepisovat v rámci 

odpoledne plného zábavy, o termínu budou účastníci informováni e-mailem. 

 

* POLABSKÁ VRBA 2016. Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs 

nad Labem – Stará Boleslav vyhlašuje IV. ročník literární soutěže Polabská vrba. Soutěž je 

určena všem autorům z celé republiky, kteří se „cítí být seniory“. Je součástí projektu Napiš svůj 

příběh, zachyť svou vzpomínku!, jehož cílem je kromě sběru vzpomínkových textů nabídnout 

možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření, poskytnout příležitost ke sdílení 

a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb. Přijímají se práce všech žánrů 

(próza, poezie, drama, publicistika). Tématem letošního ročníku je „Jak jsme si hráli“, avšak 

vedle soutěžních prací lze zasílat i nesoutěžní vzpomínkové a pamětnické texty na libovolné téma. 

Texty by měly vycházet z autorových vzpomínek na město či obec jeho mládí nebo by měly mít 

vztah k regionu, kde autor žil či žije. Mohou být doplněny obrazovým či zvukovým materiálem. 

Původní, dosud nepublikované a do jiných soutěží nepřihlášené příspěvky o max. rozsahu 15 stran 

(u rukopisných 20 stran, u nesoutěžních bez omezení) mohou být odevzdány ve formě strojopisu, 

rukopisu či v některém z běžných textových formátů MS-Wordu či Open Office Writeru (např. 

doc, docx, odt, rtf), nikoliv však ve formátu pdf. Autor uvede jméno a příjmení, ročník narození 

a kontaktní adresu. Uzávěrka je 14. května 2016 (výročí narození Eduarda Petišky). Adresa: 

Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 

e-mail: info@knihovna.brandysnl.cz, nebo Dům s pečovatelskou službou, Jarmila Viplaková, 

17. listopadu 1404, Stará Boleslav, e-mail: jarmila.viplakova@seznam.cz. Texty bude posuzovat 

http://reality.skanska.cz/cs-CZ/Bambini-litera/Kontakt/
mailto:bambinilitera@skanska.cz
mailto:info@knihovna.brandysnl.cz
mailto:jarmila.viplakova@seznam.cz
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odborná porota složená z literárních osobností polabského regionu a zástupců Knihovny E. Petišky 

a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Oceněny budou tři nejlepší práce, zvláštní cena 

bude udělena za práci se vztahem k regionu a za nejzdařilejší práci k letošnímu tématu. Výsledky 

budou vyhlášeny v průběhu měsíce června 2016.  Nesoutěžní příspěvky budou (se souhlasem 

autora) odeslány do Národní kroniky, projektu nadace SenSen (Senzační senioři) a Národního 

muzea (http://www.sensen.cz/narodni-kronika/co-je-narodni-kronika/).  

     Více o projektu na http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/akce/polabska-vrba. 

 
* LITERÁRNÍ ČÁSLAV 2016. Literární klub Dr. Nadi Benešové při Městském muzeu 

a knihovně Čáslav vyhlašuje další ročník soutěže Literární Čáslav. Soutěž je určena 

neprofesionálním autorům od 15 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce (a to ani 

na internetu), poezii a prózu o max. rozsahu 5 stran A4, psané na počítači o velikosti běžného 

písma 12, e-mailem jako přílohu ve formátu .doc nebo .docx. Soutěž je anonymní, autor uvede 

název soutěžní práce, jméno,  příjmení a adresu pouze do e-mailu, ne však v přílohách. 

Přihlášením zároveň dává souhlas s uveřejněním práce ve sborníku bez nároku na honorář. 

Uzávěrka je 30. června 2016. Adresa: soutez.lknb@seznam.cz. Práce bude hodnotit odborná 

porota. V každé kategorii budou uděleny ceny poroty, případně čestná uznání. Vítězné práce 

budou vydány ve sborníku, který obdrží všichni soutěžící autoři při slavnostním vyhlášení vítězů. 

To je plánováno na říjen 2016. Pozvánku s přesným termínem obdrží účastníci soutěže 

elektronickou poštou v průběhu měsíce září. Více na http://www.cmuz.cz/LKNB/aktualne.htm. 

Případné dotazy zasílejte na lknb.caslav@seznam.cz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 4. 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.sensen.cz/narodni-kronika/co-je-narodni-kronika/
http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/akce/polabska-vrba
mailto:soutez.lknb@seznam.cz
http://www.cmuz.cz/LKNB/aktualne.htm
mailto:lknb.caslav@seznam.cz
http://www.knihovna.plzen.eu/

