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

Ročník XXV, 2016, letos Listy č. 6 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 223) z 2. 6. 2016. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 6/2016 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Těch pár lidí, kteří pana Ikse znali, 

nevědělo vůbec, jak je slavný.“ 
 

(Gabriel Laub) 

 
 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     …V měsíci květnu jsme byli světoví! Do Plzně dorazila skutečná papírová pohlednice 

od básníka Milana Šedivého až z dalekého Irska. Vhrsti dostal mezinárodní Novinářskou cenu 

za nejlepší kreslené vtipy, publikované v roce 2015 v českých a slovenských médiích. V režii 

Střediska západočeských spisovatelů zas v Kostelíku U Ježíška 11. května proběhlo autorské čtení 

v rámci festivalu Letnice umělců (http://velebny.rajce.idnes.cz/Letnicespisovatelu.11.5.2016). 

Ve stejných den, vlastně ve stejný večer se na devíti různých místech uskutečnila Noc literatury 

(http://fotograf-milan-svoboda.rajce.idnes.cz/Noc_literatury_11.5.2016). V Knihovně města Plzně 

byla úspěšná, na půdu hlavní budovy postupně dorazilo sto padesát pět posluchačů. Velkou 

zásluhu měl bezpochyby interpret. Populární herec Bronislav Kotiš („nezklamal očekávání a byl 

prostě úžasný“) četl úryvek z knihy Lala od polského autora Jacka Denhala. Nikoliv depresivní 

text, ale humor, laskavý příběh. Měli jsme štěstí…  

     Někteří spisovatelé pak vyrazili do Prahy…  

 

     Od IVA FENCLA: Západočeši na Světě knihy: 

     Daniela Kovářová letos vystoupila co autorka deseti knih na výstavišti v hodinovém pořadu 

Cesta od sci-fi k ministerské židli a zpátky nejen ke sci-fi, ale i k detektivce. Rejstřík účinkujících 

z ní sice činil Kolářovou, ale nic si z toho nedělala. Uváděl ji Vlado Ríša a Zdeněk Rampas či já 

jsme na jazycích chystali dotazy. Povídání se účastnil i nakladatel Pavel Mervart. To ovšem byl 

jen čtvrtek a trh trvá čtyři dny. V sobotu tam souborné vydání seriálu Strážci podepisoval Vlasta 

Toman a věnoval mi taky další novinku Příchod bohů, své doplnění povídek z roku 1966. Příběhy 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Letnicespisovatelu.11.5.2016/
http://fotograf-milan-svoboda.rajce.idnes.cz/Noc_literatury_11.5.2016
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psané střelným prachem (komiksy i prózy) mu brzy vyjdou. „V životě jsem v roce tři knihy 

neměl!“ řekl mi. I za NAVU byl na Světě knihy Milan Čechura, ale když jsem se rozhlédl po Viky 

Steinbachovi (redaktor), stál naproti. U Olympie. „Kdo tu bude?“ „Uvidíš!“ Hle! V červeném 

saku se blíží sám Klaus. S Jiřím Weiglem a Václavem Junkem, jenž o něm loni napsal obdivný 

Nápravník zažitých nepravd, představil Stěhování národů s. r. o., chválil Olympii, že je svižná, 

ale vadil mu nízký náklad. „Všichni to kupte,“ vybídl. „To přečtete za tři hodiny.“ A hrnul se 

podepisovat. Pro mě však víc znamená jiné setkání. Ubíral jsem se od brány k Průmyslovému 

paláci dost vpravo, abych utekl dealerům a výběrčím, a koho nevidím, s kalíškem piva sedí 

na lavičce pan Tomský. S mým názorem, že Anglie, kde žil, setrvá po referendu v EU, ale bude si 

„stejně dělat, co chce“, polemizoval, i připomněl jsem radši Patricii Highsmithovou, jejíž Carol 

zrovna prvně vydal česky. Zaujatě mluvil o filmu dle té knihy, a přece nezná Cate Blanchett! 

Pro samé psaní na kino nemívá čas, ale prozradil, že ještě chystá Cizince ve vlaku a Dvě tváře 

ledna (česky už roku 1980 jako Smrt v labyrintu). Zda nadále i Skleněnou celu, nevím, vyzradil 

jsem, mu totiž, že už po převratu vyšla. To netušil. Byl jsem rovněž u autogramiády Petra Pitharta, 

Karla Hvížďaly a Miroslava Petříčka, jenž učil také spisovatele Radka Lehkoživa. I jeho 

na veletrzích potkávám a vždy se Zorou Šimůnkovou. Vzal letos i čtyřletého syna. Víckrát jsem 

potkal Ivana Krause i scifistu Františka Novotného, ale X es mi uniklo. Grygar, Stingl, Koukolík, 

Kosatík, Neff, Alice Horáčková, Radomír Kokeš, Ivan Klíma, Karel Franta, Ringo Čech, 

Jan Schmid, Jiří Lábus i sám Korn. A ještě k Západočechům? Na autogramiádu písničkáře 

Vladimíra Veita mě zavolala Daniela Pavlatová (žena mistra Neprakty) a výstaviště těšilo též 

Oldřišku Ciprovou a její ilustrátorku Lenku Němcovou. Již od čtvrtka tam autogramy sbíral 

předseda Společnosti bratrů Čapků Pavel Vespalec, za PEN recitoval Jakub Fišer a já čas trávil 

nejvíc s Tomem Kůsem a Pavlem Hejdukem, který podepisoval svého Nájemníka v mém hrobě, 

jehož křtu jsem se už zúčastnil v Plzeňském rozhlase. Na ochozu jsme ve třech vyzunkli pár piv 

a na pátou se Pavlovým vozem stačili vrátit domů. (Starý Plzenec, 15. 5. 2016) 

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

 

 

 

 

     Ve středu 18. května se v Polanově síni konaly Zlobilovy květnové slavnosti. Jiří Hlobil 

tentokrát nezlobil, nic jiného mu ani nezbývalo, neboť slavil kulaté narozeniny a musel vyvolávat 

své hosty. Například Daniela Kovářová mu k jubileu napsala a přečetla povídku:   

 

     JAK J. H. VYSTOUPIL NA OLYMP A SEŠEL DOLŮ 

                                      
Toho dne byl Jirka Hlobil neskonale unaven.  

Seděl na sněhobílém lůžku s nebesy, obklopen obnaženými dívkami lepých tvarů, které ho hladily 

po svalnatých zádech, a držel si hlavu v dlaních. Přímo před ním klečel na kolenou Hlavní básník 

státu, očima hltal jeho výraz a dlaně měl spojeny v úpěnlivém gestu. 

„Jiří, potřebuju ještě jednu sloku, přece náš stát nenecháš na holičkách!“ 

Zvedl se z měkkých podušek. 

„Neodcházej, drahý,“ zaprosila jedna z jeho žen. „Co si tady bez tebe počneme?“ 

Podíval se na prosebníka u svých nohou. Pak zavřel oči a nadiktoval mu závěrečnou sloku 

s dokonalými rýmy. 

Všichni v místnosti obdivně zavzdychali a Hlavní básník státu mu vděčně políbil pravé koleno. 

V kapse mu zavibroval mobilní telefon s upomínkou. 

„Za deset minut zahajujete výstavu,“ zašeptala mu do ucha jeho nová asistentka. Věděl, že za dveřmi 

neustále bivakují zástupy dalších absolventek prestižních vysokých škol s červenými diplomy, 

aby pro něj mohly zdarma pracovat.  
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„Jen připomínám,“ řekla, „že pak přejedeme na Hrad, kde máte dnes odpoledne vlastní pořad. 

A večer vás čeká natáčení pro celosvětovou televizi.“ 

Rozhlédl se po místnosti. Všude kolem něho bylo zlato, drahé kameny a umělecká díla. Dary 

vděčných občanů, méně úspěšných kolegů, kamarádů. Na zdi mezi všemi cennostmi visel digitální 

nástěnný kalendář, který mu ukazoval úkoly, jež měl splnit, termíny akcí, jichž se měl zúčastnit, 

a prosby obyčejných smrtelníků bez špetky talentu a inspirace. Dopisy, depeše i maily žadonily 

o pomoc, notu, komentář, kouzlo nebo alespoň vteřinu jeho času.  

Povzdechl si.  

Jen za dnešek napsal dvě knihy, šest básní, čtyři písničky, pokřtil novou desku a dvakrát uspokojil 

své tři ženy. 

Byl k smrti unaven.  

Osm set let baví lidi, plní jejich přání a rozkládá se na tisíc kousků, aby každého uspokojil. 

Potřeboval by aspoň maličkou chvíli jen pro sebe. 

„Pojď k nám,“ lákaly ho jeho tři ženy k sobě do sněhobílých saténových peřin.  

Unaveně vydechl. 

Posadil se na malou dřevěnou stoličku v rohu pokoje, sundal svatozář a začal ji leštit cípem 

flanelového pyžama. 

„Měl byste se pomalu připravovat,“ zašeptala mu do ucha asistentka a sklonila se k němu, aby se 

jí mohl podívat do výstřihu. Její úsměv naznačoval, že je připravena splnit mu cokoliv, o co by ji 

požádal. 

Vrátil svatozář na své místo a ve stejnou chvíli se rozhodl. 

Vyšel z pokoje, sešel po schodech do přízemí a vydal se ven z města. Doprovázely ho davy lidí, 

kteří mu provolávali slávu. Ženy na něj zálibně hleděly, dívky ho hladily po vypracovaných 

ramenou, muži hodnotili jeho dokonale zastřižený plnovous a promyšlený praktický účes. Někteří 

si ho ze všech stran fotili, aby se pak doma na vlastním porostu neúspěšně pokoušeli napodobit 

nedostižný originál. Každou chvíli ho někdo zastavil, prosil o autogram, o píseň, o říkadlo nebo 

o reakci. Každému odpovídal, každému pomohl. Věděl však, že jeho vysvobození se pomalu blíží. 

Pak začal stoupat a hlasy za ním slábly, až se kolem něj rozhostilo ticho. 

Vystoupil na vrcholek Olympu a rozhlédl se.  

Široká rozlehlá planina byla prázdná. 

Konečně. Konečně sám a bez povinností. Jaká úleva! 

Lehl si na tvrdou zem a okamžitě usnul. 

 

Něco ho štíplo do palce u nohy. Otevřel oči a pomalu se posadil. Záda měl ztuhlá, a když pootočil 

hlavou, cítil, jak mu za krkem křuplo. 

U jeho nohou seděl malý kudrnatý kluk. Mračil se a zíral někam nad jeho hlavu. 

Zadíval se stejným směrem.  

Jeho svatozář byla zašlá, olepená hlínou a zbytky něčeho obtížně identifikovatelného a na jedné 

straně na ni kdosi nalepil starou žvýkačku.  

Musel spát hodně dlouho. 

„Máš jít se mnou dolů,“ řekl ten kluk.  

„Naši říkali, že se to bez tebe nedá vydržet.“ 

Postavil se.  

Nebe bylo prázdné a pusté, přesně takové, o jakém vždycky snil. Žádné kalendáře ani mobilní 

telefony, žádní otravní lidé, žádné uvřeštěné děti. A nikde, kam jeho oko dohlédlo, žádná kniha. 

„Nemáš něco k jídlu? Třeba kindrvajíčko?“ zeptal se kluk. 

Usmál se. Vyčarovat jídlo bylo to nejmenší, co mohl udělat, aby se toho kluka zbavil a zase si mohl 

lehnout. 

Udělal ten pohyb, stejný, jako vždycky, ale nic se nestalo. Zkusil to znovu. 

„Nemáš. No jo. A nemohl bys mi něco zazpívat?“ 
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Nadechl se, ale žádná písnička ho nenapadla. Nevzpomněl si na žádný verš. Ani na pohádku nebo 

na říkadlo. 

Pak se konečně nadobro probudil.  

Jasně, pokývl hlavou. V nebi se přece kouzlit nedá. Takové čáry se dají provádět jenom na zemi. 

Podrbal se na bradě. Potřebovala by oholit. A taky by se měl vysprchovat. A vyčistit si zuby. 

„Tak pojď už,“ zatahal ho kluk za rukáv. „Máma na nás čeká s večeří. Když tě přivedu, dovolí mi 

zůstat dýl vzhůru. Prý s námi budeš zpívat u táboráku.“ 

Znovu se rozhlédl kolem sebe. Nebe mu teď připadalo šedivé a děsivě pusté. 

Usmál se. 

Pevně stiskl dětskou dlaň a oba se vydali dolů.  

Zpátky k lidem. 

(Plzeň, 18. 5. 2016) 

 
 - D. K. (*1964) je spisovatelka a právnička, advokátka se specializací na rodinnou problematiku. Vykonávala funkci 

ředitelky Justiční akademie a v letech 2009-2010 funkci ministryně spravedlnosti České republiky ve Fischerově 

vládě. Je autorkou deseti knih. Žije ve Štěnovicích u Plzně. 

 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 1. června 2016 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci programů Kruhu 

přátel knižní kultury zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) na Večer Konzervatoře. Blanka 

Hejtmánková uvádí své studenty.  

 

* V pátek 3. června 2016 od 14:00 do 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve 

do Smetanových sadů (U Branky) na Slavnost Bibliobusu u příležitosti 20. výročí unikátní služby - 

pojízdné knihovny. Prohlídky bibliobusu s výkladem knihovnice, pamětní pohlednice, dětem 

vědomostní soutěže a další. Programem provází zkušený televizní moderátor Jiří Bláha 

za hudebního doprovodu skupiny Sebranka Trio. 

 

* Ve středu 22. června 2016 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve 

do přednáškového sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Čarodějné knihy – příběhy a písně 

o kouzelné moci knih. Účinkují Markéta Potužáková a Přemysl Ruth. 

 

* V úterý 7. června 2016 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové (10) – tentokrát Tajemství starých 

civilizací a Povaha změny s egyptologem Miroslavem Bártou. 

 

* V úterý 7. června 2016 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 

Masné krámy (Pražská 18) na pořad Výletníci do Španěl. Třetí díl cyklu Autoři meziválečné prózy. 

Pořad inspirovaný cestopisem Karla Čapka, doplněný o taneční vystoupení flamencové skupiny 

Los Boquerones. Uvádějí Andrea Řeháčková a Jiří Hlobil. 

 

* Ve čtvrtek 9. června 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. 

 

* Ve čtvrtek 9. června 2016 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu Západočeského 

muzea (Kopeckého sady 2) na přednášku prof. Viktora Viktory Doba Karla IV. v české literatuře. 

(V rámci festivalu Letnice umělců 2016.)  
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* Ve čtvrtek 9. června 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 (10) – Něžný pábitel 

Bohumil Hrabal.  Připravil a uvádí Jiří Hlobil. Vstup volný. 

 

* V pátek 10. června 2016 ve 12:00 hodin 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 připravila pro žáky 9. tříd Základní školy 

v Čapkově ulici program s názvem Osvobozené divadlo – obrazovou a zvukovou koláž věnovanou 

Janu Werichovi a Jiřímu Voskovcovi, zakladatelům legendární předválečné divadelní scény. 

Uvádějí Eva a Jan Kosovi. Během pořadu budou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Magazín Klubu 

Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj.  

 

* V pátek 24. června 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 sobotu 25. června 2016 od 14:00 do 16:30 hodin Vás David Růžička zve na Vítání léta 

na zámku Červené Poříčí. Léto vítej nám aneb Literárně-dramatické setkání v zámecké kapli 

Nejsvětějšího srdce Páně. Od 14:00 do 15:00 hodin autorské čtení členů Střediska západočeských 

spisovatelů okořeněné hudební vložkou Milana Čechury, který bude mít i samostatný minirecitál. 

Od 15:00 do 16:00 hodin pak dramatické pásmo souboru Světlonoš(ž)ky  U kávy v oblacích (aneb 

s rybou na talíři). Prostřednictvím dam z divadelního souboru plzeňského TOTEM-RDC zámek 

navštíví rovněž básníci Jiří Orten, Josef Hora a Josef Kainar. No, nepřijměte pozvání do takové 

báječné společnosti! V kapli dostanou prostor také západočeští výtvarníci.  

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* ROKLE ŠERÉ SMRTI 2016. Sdružení Prague by Night vyhlásilo XII. ročník literární soutěže 

Rokle šeré smrti. – Motto: „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého.“ (Žalmy 23,4) 

– Soutěž je určena všem autorům a bude hodnocena ve dvou věkových kategoriích: do 18 let a nad 

18 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené povídky v českém 

jazyce o max. rozsahu 20 normostran (formát .odt nebo .doc, písmo Times New Roman o velikosti 

12,  řádkování 1,5). Téma není pevně určeno, texty by však měly obsahovat strach 

z nadpřirozena. Každý autor smí přihlásit pouze jedno dílo. Zasláním povídky do soutěže zároveň 

dává souhlas s publikováním textu ve sborníku, případně k elektronickému vydání bez další 

úpravy či korektury. Uzávěrka je 30. června 2016 (nejpozději ve 23:59 hodin). Adresa: 

soutez@praguebynight.eu. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, dovoleno je použít 

pseudonym. Jméno a příjmení, věk, telefon, poštovní a elektronická adresa musí být součástí 

vašeho e-mailu. Porotci budou hodnotit zejména literární styl a dosažení cíle. Datum a místo 

vyhlášení výsledků bude zúčastněným upřesněno po uzávěrce. Více informací na 

http://praguebynight.eu/prague-by-night/page/53_rokle-sere-smrti-rozcestnik/.  

 

* ROKYCANSKÝ PÍSMÁK 2016. Městská knihovna v Rokycanech vyhlašuje XVII. ročník 

literární soutěže Rokycanský písmák. Soutěž je určena žákům 6. - 9. tříd základních škol, věkově 

srovnatelným třídám víceletého gymnázia a studentům středních škol. Lze zaslat libovolný 

slohový útvar o max. rozsahu 2 strany formátu A4. Mladí autoři si mohou zvolit ze tří témat: 

1. Den, kdy naposledy vyšly noviny, 2. Omylem mě zamkli v muzeu, 3. Jak svět vidí knihovníci. 

Autorkou témat letošního ročníku a porotkyní soutěže je spisovatelka Klára Smolíková. Uzávěrka 

je 30. června 2016. Adresa: Městská knihovna Rokycany, Masarykovo nám. 83/I, 337 01 

Rokycany, e-mail: knihovna@rokycany.cz. Pořadatelé uvítají, pošlete-li díla v elektronické 

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
http://praguebynight.eu/prague-by-night/page/53_rokle-sere-smrti-rozcestnik/
mailto:knihovna@rokycany.cz
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podobě. Uveďte jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště, školu a třídu, kterou navštěvujete. 

Slavnostní vyhodnocení se uskuteční v sálku městské knihovny v prosinci letošního roku. Více 

informací na http://www.rokycany.cz/rokycansky-pismak-2016/d-880231/p1=911.  

 

* NEW WEIRD 2016. Susannah.blog.cz vyhlásil V. ročník literární soutěže New Weird. - [New 

Weird je současné literární hnutí. Autoři, kteří se k němu hlásí, se snaží odstranit hranice mezi 

jednotlivými žánry sci-fi, fantasy či hororu, ve svých textech tyto „škatulky“ přerůstají 

a libovolně pracují s motivy ze všech z nich.] - Soutěž je určena všem autorům bez věkového 

omezení. Sejde-li se dostatek příspěvků, může být hodnocena ve věkových kategoriích do 15 let 

a nad 15 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikovanou a do jiné soutěže nepřihlášenou povídku 

žánru new weird jako soubor ve Wordu o rozsahu 10 000 - 40 000 znaků vč. mezer, písmem 

Times New Roman o velikosti 12 a řádkování 1,5. Název se do celkového rozsahu nezapočítává. 

Soutěž je anonymní. Každý autor smí přihlásit pouze jedno dílo. Přílohu s povídkou (.doc) 

pojmenujte stejně jako povídku, ale nepodepisujte, do těla e-mailu uveďte své jméno a věk. Text 

nijak graficky neupravujte, nepřidávejte žádné ilustrace! Uzávěrka je 30. června 2016 o půlnoci. 

Adresa: sherridon@seznam.cz. Přijetí povídky vám bude potvrzeno individuálně, zároveň bude 

zveřejněn seznam přijatých povídek. Práce bude hodnotit porota ve složení Sikar, Cirrat, 

Temnářka, Jurinko, Sassanah, Maglaiz, Storm, LuLu Fairy Polgara a David P. Stefanovič 

(podrobněji na webu). Hodnocení bude mít slovní i bodovou formu. Oceněny budou tři nejlepší 

texty, vyhodnocení je plánováno na 30. října 2016. Soutěž New Weird je zařazena do žebříčku 

PAF (Přebor Autorů Fantastiky). Více na http://sussanah.blog.cz/rubrika/literarni-soutez-new-

weird.  

 

* ŽOLDNÉŘI FANTAZIE 2016. Straky na vrbě a Asociace Fantasy (ASF) vyhlašují 

VIII. ročník literární soutěže Žoldnéři fantazie. - Nebojíš se trochy té krve a potu? Rád riskuješ? 

Tak neváhej a přidej se k Žoldnéřům fantazie! – Lze zaslat původní, dosud nepublikované a do jiné 

soutěže nepřihlášené povídky s fantastickými prvky (ne čisté sci-fi) v českém jazyce, 

ve 3 exemplářích, tištěné jednostranně na formátu A4 čitelným fontem o velikosti 12, řádkování 

1,5 a všemi okraji nejméně 1,5 cm, o max. rozsahu 46 000 znaků vč. mezer (pořadateli bude 

ověřováno!). Počet prací od jednoho autora není omezen. Stránky očíslujte, práci svažte nebo 

sešijte sešívačkou. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, k zásilce přiložte v zalepené obálce 

list s pravým jménem a příjmením, datem narození, adresou, e-mailem a názvy všech prací. 

Uzávěrka je 30. června 2016. Adresa: Olga Kostkanová, Doležalova 1036/2, Praha 9, 198 00. 

Obálku označte heslem „Žoldnéři“. Zároveň zašlete povídku také elektronicky na adresu 

zoldneri@asf.cz - z takové e-mailové adresy, která neobsahuje vaše jméno a příjmení (můžete si 

k tomu účelu vytvořit e-mail třeba na jméno některé postavy). Pořadatelé si vyhrazují právo 

(ne povinnost) na případné jedno otištění povídky. O termínu a místě slavnostního vyhlášení 

výsledků budou vybraní autoři včas informováni. 

 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2016. Město Kunštát a Spolek přátel umění 

města Kunštátu vyhlašují XLIV. ročník Literární soutěže Františka Halase. Cílem soutěže je 

podchytit mladé literární talenty, umožnit jim vzájemnou konfrontaci a nejlepším dát příležitost 

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

dosud nepublikované verše, psané na stroji nebo počítači, o max. rozsahu 10 básní, ve třech 

vyhotoveních poštou, anebo e-mailem. Autor uvede jméno a příjmení, rok narození a kontaktní 

adresu. Uzávěrka je 15. července 2016. Adresa: Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 

Kunštát, e-mail: lsfh@centrum.cz. Zásilku viditelně označte heslem „HALAS 2016“. Texty bude 

hodnotit tříčlenná odborná porota, která určí laureáta Literární soutěže Františka Halase a může 

udělit i Zvláštní cenu Klementa Bochořáka (vydání básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu 

autorovi). Vybrané práce účastníků budou bez nároku na autorský honorář publikovány 

na internetových stránkách soutěže (lsfh.webnode.cz) a v literárních časopisech. Výsledky budou 

http://www.rokycany.cz/rokycansky-pismak-2016/d-880231/p1=911
mailto:sherridon@seznam.cz
http://sussanah.blog.cz/rubrika/literarni-soutez-new-weird
http://sussanah.blog.cz/rubrika/literarni-soutez-new-weird
mailto:zoldneri@asf.cz
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vyhlášeny v rámci tradičního Halasova Kunštátu 29. října 2016, kdy také proběhne i symbolický 

křest 4. svazku edice LSFH – básnické prvotiny Marka Torčíka, držitele Zvláštní ceny Klementa 

Bochořáka 2015. Deset vybraných účastníků bude zároveň pozváno na dvoudenní setkání s porotci 

soutěže a básníky, součástí budou neformální diskuse, besedy a vycházky krajinou Halasova 

Kunštátska. Vybraní autoři budou osloveni nejpozději v první polovině září. Ubytování z 29. na 

30. října 2016 bude pro pozvané zajištěno bezplatně. Více informací na lsfh@centrum.cz (Vojtěch 

Kučera). Facebook: http://www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase. 

 

* KENYHO VOLEJ 2016. Byl vyhlášen V. ročník vodácké literární soutěže s názvem Kenyho 

VOLEJ (VOdácká Lyricko-Epická Jatka). Soutěž je určena všem vodákům bez ohledu na věk 

a literární a vodácké zkušenosti. Lze poslat původní povídky na vodácké téma o rozsahu 

od 3 000 do 28 000 znaků včetně mezer. Povoleno je přihlásit též povídky v minulosti již 

publikované, ne však otištěné v knihách s vodáckou tematikou. Byla-li povídka již oceněna v jiné 

soutěži, autor je povinen tuto skutečnost uvést. Zasláním textu zároveň dává pořadatelům souhlas 

s použitím díla v jakýchkoliv publikacích, vydaných v rámci soutěže, zejména pak v knize edice 

Kenyho VOLEJ. Do ní vstupuje vždy 13-18 nejlepších povídek z daného ročníku. (Před 

zveřejněním povídky v knize má vydavatel právo, nikoli však povinnost, vyžádat si dodatečné 

odstranění nevhodných a sprostých slov a formulací, případně navrhnout další nezbytné úpravy.) 

Autoři otištěných prací obdrží hmotnou cenu vodáckého či outdoorového charakteru (k nahlédnutí 

na http://kenyhovolej.cz/soutez/#ceny) a mají právo na odkoupení až 100 výtisků knihy 

za zvýhodněnou cenu. Autor uvede jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Práce jsou hodnoceny 

anonymně. Uzávěrka je 28. srpna 2016. Adresa: vodackepovidky@jirinosek.cz. Více informací, 

pravidla soutěže a rady na http://kenyhovolej.cz/soutez/. 

 

* MÁCHOVOU STOPOU 2016. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, pod záštitou 

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

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

studenti středních škol a dospělí autoři bez věkového omezení. Lze zaslat původní, dosud 

nepublikovanou povídku na volné téma. Jeden účastník může zaslat nejvýše jedno dílo, rozsah 

příspěvku nesmí překročit 4 normostrany (jedna normostrana čítá 1 800 znaků vč. mezer). Autor 

uvede jméno a příjmení, soutěžní kategorii, poštovní adresu a e-mail. Zasláním příspěvku zároveň 

prohlašuje, že je autorem zaslaného díla a že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva 

zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. Dále tím v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace 

soutěže včetně jejich zveřejnění a souhlas s případným zveřejněním díla bez nároku na honorář. 

Uzávěrka je 31. srpna 2016. Adresa: machovoustopou@seznam.cz. Práce bude hodnotit odborná 

porota ve složení. V obou kategoriích bude vyhlášeno první, druhé a třetí místo, případně čestná 

uznání. Nejlepší práce budou odměněny knižními dary. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 

v listopadu 2016 v Litoměřicích a bude spojeno s neformálním rozborovým seminářem pro 

oceněné a kulturním programem pro veřejnost. Více na http://www.knihovnalitomerice.cz/.  

 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
* IVO FENCL: „Dala by Tě do lajny,“  

     ujistil mě Vladimír Gardavský ohledně Oldřišky Ciprové (*1979), která měla 18. 4. 2016 

autogramiádu v krámě Kosmas, kde mi prodavačky často objednávají čtení. Kolega se plete, as, 

a herečka-spisovatelka rozhodně působí jemně. Skoro co dítě. Cvakal tam aparát (fotografka) a já 

mailto:lsfh@centrum.cz
http://www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase
http://kenyhovolej.cz/soutez/#ceny
mailto:vodackepovidky@jirinosek.cz
http://kenyhovolej.cz/soutez/
mailto:machovoustopou@seznam.cz
http://www.knihovnalitomerice.cz/
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navíc věděl, že 14. 5. bude „lajnařka“ na Světě knihy. Má máma ji kdysi učila na střední, ještě jako 

Liškovou, a prý šla Oldřišce ekonomie. Ale vše nepropočítá! Sní. A napsala deset her i dvacet 

knih. Ty Kam chodí spát Usínáček (2014), Kde se vzala duha? (2015) a Copak snídá 

Ponožkovník? (2015) jsou pro mrňata; Deník praštěný ségry a šílenýho bráchy (2015) pro starší 

děti a „Metráčkem“ 21. století se může stát Zhubni a nezblbni (2016). Od roku 1999 je O. C. také 

principálkou Divadla Maebh, které postavila s kamarádkou Evou, a coby dramatička začala 

výpravným kusem Falkenštejn a Přemyslovna (1998) na půdorysu vlastní Balady o Janu 

Falkenštejnovi (1997). Následovala fraška s máchovským titulem A nastal lásky čas (1999), 

Popelka (kde hrála královnu), hry Zprvu trpké zdá se (2006) a Podařený večírek (2008), dvě 

krimikomedie B. O. T. A (2009) a Špička nosu (2011) a veselohry Kde je Lily? (2012), Pohřeb 

(2013) a Nach-či (2015). Ale do světa batolat, která ještě věří v královnu vil. Zde žije Nepořádník 

(trestá, když po sobě neuklidíš), Mýválek (bydlí v krabičce od mýdla v koupelně a šmíruje děti 

za zrcadlem, zda nešidí hygienu), Učílek (až pod nos strčí nenapsaný úkol), Zhasínálek a vonný 

Pyžamík, jenž nade vše miluje spánek a v limbu nemůže být, nehodí-li se do příjemného 

pyžámka. Jich má v třech skříních jak Ciprová bot - na tisíc. Tolik šotkové; ale po boku šotků 

střeží vaše děti (Markéto Jansová i Michaelo Kunešová, například) také tři víly: Česalka, 

Zouvalka (kontroluje rovnání zmíněné už obuvi) a buditelka Vstávalka, která tak urputně 

budívala rodiče, až jí královna udělila celosvětovou pravomoc. - Osmi těm pohádkám vévodí však 

Ponožník. Na rozdíl od Lichožroutů z tří knih básníka Šruta se obsesivně obléká do dětských 

ponožek, ty nevrací a ještě se okradeným za zády chichotá. Punčochy si nasazuje na nožičky, 

ručičky a dokonce hlavu, konkretizuje úchylku Oldřiška, a nechá ho to zlobení vysvětlit: „Ponožky 

zbožňuju. Mají tolik barev. Jsou různě velké i široké, letní i zimní. Přijde mi legrační, že člověčí 

mláďátka musejí mít vždy dvě stejné, a jak mají naučené, že vzít si každou jinou, je chyba. Přitom 

to je pěkně postavené na hlavu. A ta legranda: pozorovat děti, jak se do ponožek soukají!“ Jen 

mravoličná učebnice Albatrosu, řeklo by se, ale kde! Oldřiška dětem do hlav včaruje 

svobodomyslné nápady, jaké mívala třeba Pipi. Proč ne. (Starý Plzenec, 3. 5. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 26. 6. 2016. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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

KONTAKT: 

Ason-klub při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 301 00 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/

