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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XVII, 2008, letos Listy č. 12 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 140) z 26. 11. Stran 12, 

náklad 550 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 12/2008 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÝ PŘÍTELI... 
 

Každý keř může být ohnivý,  

když ho dokážeš zapálit svou fantazií. 
 

(Romain Rolland) 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

     … Kdybychom měli stanovit, který měsíc v roce je ideální pro sklizeň literárních plodů, byl by 

to jistě listopad. To v hroznech dozrávají rukopisy a aspoň u nás v Plzni se koná nejedno 

knihobraní… 

     V Masných krámech se uskutečnil komponovaný pořad slova a hudby na téma Francie, má 

láska v podání členů Střediska západočeských spisovatelů (5. 11.). 

     Prozaici Mikisek s Čechurou se v Domově mládeže v Plzni v Částkově ulici zúčastnili besedy se 

studentkami (12. 11.) a dokonce se o tom psalo v novinách (Plzeňský deník, 20. 11., s.  22)! 

     Na XV. řádnou valnou hromadu Obce spisovatelů se v sobotu 15. listopadu vypravila do Prahy 

nejenom předsedkyně Střediska západočeských spisovatelů v Plzni Jaroslava Málková, ale hned 

dalších jedenáct (Milan Čechura, Karla Erbová, Ivo Fencl, Miloslava Ledvinová, Lubomír Mikisek, 

Karel Pexidr, Helena Šlesingerová, Zdeněk Šmíd, Vlastislav Toman, Milada Vaníková a Alena 

Vávrová). Necestovali sice společně, ale z větší části společně seděli (hned vedle Zory Šimůnkové z 

Prahy a Václava France z Jičína). A  předtím společně po vystoupení z tramvaje naproti restauraci 

Na Marjánce důstojně přelézali zábradlí… Z celkových 639 členů (o věkovém průměru 64 let) bylo 

přítomno 145.  Zprávy, volby a hlasování, klidné i plamenné diskuse… Známá jména s cizími 

tvářemi. Podané ruce s přáteli, kteří (jak jinak) už léta „vypadají pořád stejně“… Vladimír Novotný 

tam sice nedorazil, zato o valné hromadě napsal pro Portál české literatury (viz www.czlit.cz). 

     Desátý ročník Dnů poezie od 10. do 23. listopadu v Plzni přinesl tradiční Básně do dlaně, které 

se na barevných lístcích rozdávaly návštěvníkům dvanácti velkých provozů Knihovny města Plzně 

a hostům Kulturní kavárny Jabloň. Někde navíc výstavu poezie. Festival Jednou nohou (nejen) 

v poezii v Jabloni či poetické programy ve školách… (Až v roce 2010 oslaví Mácha 200. 

narozeniny, to pak teprve uvidíte věci!) 

http://www.czlit.cz/
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     V pátek 21. listopadu byla v obřadní síni plzeňské radnice slavnostně udělena Cena Bohumila 

Polana. Ta hlavní Karlu Pexidrovi za sbírku krátkých próz Přeludy, čestná uznání Pavle Přesličkové 

za sbírku poezie Mora a Alexu Koenigsmarkovi za román Siromacha.            

     Obvodní knihovna Doubravka uzavřela veřejnou soutěž o návrh nejlepšího Ex libris (21. 11.).  

     A při četbě veršů Štěpána Špáda v minulých Listech Ason-klubu si Milena Písačková vzpomněla 

na Václava Hraběte… 

 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JADRANU. Třebaže společná setkání 

autorů nejsou v poslední době příliš úspěšná, trpělivě se znovu a znovu pokoušíme. Naposledy ve 

čtvrtek 27. října 2008 v 18:00 hodin v restauraci Jadran – Mediterranée. Plno a hlučno a nová (nějak 

chladnější) obsluha. Bylo nás… tři. Radka Ketnerová (která se nedočkala Marka Velebného - snad 

spolužáka z fakulty),  Lea Schröpferová (která se nedočkala Iva Fencla – autora, co jí večer 

předtím v Polanově síni podepsal knížku a vůbec na ni udělal velký dojem) a Helena Šlesingerová 

(která už od nikoho nic nečeká)…  
 

* SPISOVATELÉ ČECHURA A MIKISEK BESEDOVALI SE STUDENTKAMI. Ve středu 

12. listopadu 2008 byli plzeňští spisovatelé Milan Čechura a Lubomír Mikisek pozváni do 

Domova mládeže v Plzni v Částkově ulici, aby o své tvorbě, psaní a literatuře vůbec (poprvé 

v životě!) pobesedovali se studentkami středních škol…  

 

     Od MILANA ČECHURY: Dva trny mezi čtyřiceti růžemi: 
     Začalo to nevinně. Jako ostatně všechno zásadní. Při malém křtu našich knížek, který jsme 

pořádali někdy začátkem října v naší oblíbené vinotéce Dionýsos ve Skvrňanech, se Luboš Mikisek 

opil. Už to slyším, jak mi nadává, co si to dovoluju tahat takové žinantní odhalení na veřejnost. Ale 

to se nedá nic dělat. Pro tento článek je tato informace naprosto nutná. 

Abych byl úplně spravedlivý, opili jsme se tam všichni. Bylo to hezké, živelné, moc se nám to 

líbilo. Ovšem Lubošova opička měla pro další vývoj podstatný význam. Někdy mezi sedmou 

dvoudeci červeného a třicátou šestou písní, mnou vyluzovanou, přistoupil ke mně již výše 

zmiňovaný L. M. Objal mě okolo ramen a zahuhlal mi do ucha. „Jsm t dmlvl. Js pr?“ 

     Až později, ve zcela střízlivém stavu, mi došlo, co to vlastně domluvil a pro co jsem tak nadšeně, 

ovlivněn zdárným průběhem křtu, hlasoval. Až později mi došlo, na čem se v rozjařilosti dohodl 

s usměvavou ženou jménem Hanka, která seděla v koutě. Jestli byla panenka, to jsem nevypátral, 

zato se z ní vyklubala vychovatelka na internátech.  

     A teď už se konečně, po poněkud rozvleklém úvodu, dostávám k tomu hlavnímu. Ti dva domluvili 

besedu mezi námi dvěma, jakožto spisovateli na straně jedné a blíže nespecifikovaným počtem 

pubescentních spoluobčanů na straně druhé.  

     „Ty jsi někdy na takový besedě byl?“ zeptal jsem se Luboše asi tři dny předtím, než akce měla 

vypuknout. 

     „Bude to sranda,“ řekl mi Luboš. „Něco se zeptaj, my na to vodpovíme, potom něco zabrnkáš na 

kytaru a bude to.“ Obzvlášť ty, ty toho vodpovíš, ty vole, zamumlal jsem si po vousy. 

     „A mám pro tebe novinku,“ pokračoval vyjednávač besed. „Budou to asi samý holky a většina 

z nich je z konzervatoře.“ 

     Zesinal jsem a šel zkontrolovat funkčnost ladičky na kytaru.  

     Ve středu večer, dvanáctého listopadu, jsme stáli před místností, které se v místní, internátové 

mluvě říká „nudle“. 

     „Ještě nemůžete dovnitř,“ říkala třesoucím se hlasem vychovatelka Hanka, když nám předtím 

několikrát oznámila, že má strašnou trému. Asi jí došlo, co spískala. „Ještě není všechno 

připraveno.“ 

     Co mělo být připraveno, jsem si mohl jen domýšlet. 

     „Tak pojďte,“ pípla asi za deset minut. Tváře měla bledé. 

     Vešli jsme dovnitř. Nudle byla zaplněna z dobré poloviny. Bylo zhasnuto, na koberci, na klavíru 

a už nevím kde všude, plály svíčky. V jejich mihotavém světle jsem rozeznal asi čtyřicet dívek. 
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Možná jich bylo jen třicet sedm, tak přesně jsem to nepočítal, nicméně nikdy dříve jsem před 

takovým množstvím nebesedoval. Nevím proč, ale okamžitě mi v mysli vytanul jeden starší český 

film, který se jmenoval Zločin v dívčí škole. Usadili jsme se naproti nim. Vyměnili jsme si povinné 

úsměvy a plni očekávání jsme pohlédli na Hanku, co s tím teda jako udělá. 

     Udělala. Stoupla si a hlasem, který se chvěl jako plamen svíčky, řekla: „Dovolte, abych přivítala 

dva známé plzeňské spisovatele.“ Připadal jsem si jako při poslechu Nedělní chvilky poezie. Bylo to 

takové důstojné. „Dovolte…“ pokračovala. Několikrát křečovitě polkla a oznámila nám. „A teď 

jsem právě všechno zapomněla.“ 

     Od této chvíle už běželo vše jak po drátkách. Až jsem údivem mrkal. Dívky se ptaly, docela 

zajímavě, na věci kolem psaní, někdy i trochu osobně, my odpovídali, také doufám, že ne úplně blbě, 

a atmosféra začínala přátelštět. Zanedlouho zpřátelštěla úplně. Uznáte snad, že by nebylo hezké, 

kdybych vám tlumočil obsah těch otázek a odpovědí. Koneckonců, můžete si s námi pobesedovat 

sami a klást otázky, jaké se vám zlíbí. 

     Nevím jak ostatní, ale já byl průběhem večera mile překvapen, až nadšen. Natolik, že jsem byl 

schopen přijít k Lubomírovi, dloubnout ho do žeber a říci.: „Ty vole, nebylo to tak špatný.“ 

     Děkuji děvčatům, že nás pozvala, děkuji vychovatelce Hance a ostatním, že nám ten večer 

umožnily. A obzvláště děkuji jedné vychovatelce, jejíž jméno jsem bohužel zapomněl. S tou jsme při 

přestávce potahovali z vonné cigarety a ona mi řekla jednu krásnou větu. „Víte, já tuhle práci 

miluju. Představte si, že bych byla se stejně starejma ženskejma v práci. To bychom se bavily jen o 

prachách a o nemocech. Takhle řešíme samý lásky a kdo má větší zadek. A já při tom nemůžu 

zestárnout.“ 

     A také já jsem odcházel po dvou a půl hodinách omládlý. Omládlý z toho, že jsem zjistil, že ta 

mladá generace je docela fajn, že čte a že zná písničky mého mládí. 

     Takže Lubomíre, příště se klidně picni znovu. (Plzeň, 24. 11. 2008) 
- M. Č. (*1949) píše básně i prózu, žije v Plzni a zde také pracuje jako prodavač dřeva. 

 

     Od ZUZANY SIEBERTOVÉ: Beseda s plzeňskými spisovateli: 

     Poprvé jsem se ocitla před skutečnými spisovateli… Než nastal tento okamžik, napadaly mě 

myšlenky o tom, jak asi takový opravdový spisovatel vypadá a jak se vlastně pozná. Má snad na čele 

napsáno -  jsem spisovatel?!  Pravdou zůstává, že když tu tak sedím před dvěma hezkými muži 

v nejlepších letech ( muži jsou jako víno, čím starší, tím lepší, že? ), na jejich čelech nejsou žádné 

stopy po nápisech, ani nevypadají prapodivně, a dokonce nemají v ústech ani dýmku, která by jim 

dodala jakýsi závan tajemnosti… Prostě to jsou fajn chlapíci, kteří se nebáli skočit rovnýma 

nohama přímo do jámy lvové… Abych to upřesnila, v celé místnosti se v době konání besedy 

nacházeli pouze dva muži, a jak asi dobře chápete, byli to právě naši páni spisovatelé, sedící proti 

armádě čtyřiceti dívek a žen, připravených zahrnout je otázkami, doufajíce ve splnění svých 

očekávání ze setkání s citlivými mužskými dušičkami. 

     Jako žena však musím podotknout, že nezklamali, jak by se mohlo zdát. Ba právě naopak. Své 

úlohy se zhostili s lehkou noblesou a elegancí. 

     Pan Milan Čechura nás zaujal svým nádherným humorem, který byl někdy lehce opepřen 

nějakým milým vulgarismem, ale k jeho osobnosti to prostě a jednoduše patřilo, stejně jako k jeho 

humoru. Sedět s ním v jedné místnosti bylo čas od času na míry mé bránice někdy až příliš (ve 

chvílích záchvatů smíchu). 

     Na druhou stranu pan Lubomír Mikisek je pro mě velmi zvláštní muž, samozřejmě v dobrém 

slova smyslu. Dotkl se něčeho zakrytého tajemstvím, jako je filosofie a mysticismus. Zodpověděl 

otázky, které jsou pro většinu z nás ukryty, ale přesto skoro každý, kdo měl tu čest sedět s ním v této 

místnosti, porozuměl  tomu,  co nám bylo slovně  i mezi řádky sděleno a předáno.  

     A jak bych to celé shrnula? Byl to pro nás příjemně strávený večer v přítomnosti pánů tak 

rozdílných, že si všichni museli uvědomit, jak jsme úplně jiní, ale přesto každý jedinečný,  jako byli 

tito dva muži. 

     Prostě a jednoduše… děkuji a děkujeme!  Zuzana Siebertová, studentka Konzervatoře Plzeň 

 (Plzeň, 24. 11 2008) 
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* PREZENTACE BÁSNICKÉ SBÍRKY HANY GERZANICOVÉ HROZNY OKAMŽIKŮ. 

Ve středu 12. listopadu 2008 v 19:00 hodin byla v Polanově síni Knihovny města Plzně v rámci 

pořadů Kruhu přátel knižní kultury představena nová básnická sbírka paní Hany Gerzanicové 

Hrozny okamžiků. S prezentací jí pomáhali František Juřička a Jan Pouska… 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Večer paní Gerzanicové: 

     Byl jsem ve Slovanu na schůzce SZS, a tak jsem chvíli počkal a šel ve středu večer do Polanky. 

Drobná energická dáma - paní Hana Gerzanicová - zde uváděla svou sbírečku básní. Partnera 

k povídání i interpretaci jejích básní jí dělal František Juřička. Vzpomínal, jak paní Gerzanicovou 

poznal před 19 lety a upoutala ho na ní velká mašle. Autorka vtipně a podmanivě vyprávěla o své 

cestě přes hranice za hlasem svého srdce, o tom, jak jeden krok přes hraniční kámen změnil její 

život. Při překračování hranice bloudila a mistrně se i ptala na cestu, aby nebylo poznat, že chce 

emigrovat. Pro všechny má heslo: „Nevzdávejte se, vytrvejte.“ Neboť celých sedm let jí trvalo, než 

se naučila myslet v angličtině tak, aby jí mohli tisknout anglicky psané básně. Pan Juřička ji označil 

za „perlu“ mezi jedenácti básnířkami plzeňské kotliny, přičemž měl na mysli jména jako např. 

Pánková, Erbová, Kašáková, Kopřivová, Velichová nebo Přesličková. Paní Gerzanicová se vyznala 

z lásky k Plzni v básni „Železná lávka“, po které chodila z Roudné do města do školy. Vyprávěla o 

životě, o vztahu k češtině a vlasti, o tom, že kdo odchází do ciziny, bude navždy cizincem i po 

návratu domů. Svůj selský rozum mistrně používala při učení dětí ve škole v Austrálii, kde musela 

učit i svou neoblíbenou matematiku. Dle jejích slov ji ale díky jejímu přístupu kolegové považovali 

za „matematického génia“. Vedle vzpomínání autorky a úryvků z její sbírky „Hrozny okamžiků“ 

zazněl i hudební doprovod J. Pousky a D. Bejčkové. 

     Fotky na: http://velebny.rajce.idnes.cz/gerzanicova12.11.08. M. V. (Plzeň, 13. 11. 2008) 
- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni, 

externě spolupracuje s regionálními deníky. Nyní pracuje pro Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště 

v Plzni  jako dokumentátor v památkovém objektu klášter Plasy. 
 

 
 

* VEČER POEZIE AUTORŮ ASON-KLUBU: V ZRNKU PÍSKU VIDĚT SVĚT. Ve čtvrtek 

13. listopadu 2008 v 19:00 hodin se v Polanově síni Knihovny města Plzně uskutečnilo asonklubí 

autorské čtení. Večer byl naplánován dlouho dopředu, aby se v rámci letošních stejnojmenných Dnů 

poezie dostal na celostátní plakáty. A ať už si pod verši V zrnku písku vidět svět/ A nebe v divoké 

květině/ Nekonečno v dlaních podržet/ A věčnost v hodině (William Blake, *1757 - †1827), diváci 

představovali cokoli, určitě byli překvapeni. (Ano, možná jsme pouhým prachem. A možná jednou 

způsobíme pád hory. Anebo aspoň přispějeme zrnkem vtipu?) Upřímně: překvapeni byli i 

účinkující. Ze zaplněné Polanovy síně - bylo tam 28 lidí! A z přátelské tolerance návštěvníků. Na 

našem večeru poezie vystupovali totiž Kristýna Karásková s prózou, Markéta Irová s poezií, 

Tomáš Urban s prózou, Radka Ketnerová s prózou, Marek Velebný s poezií a Lea 

Schröpferová s prózou... (A co má být!? V Opavě přihlásili v rámci Dnů poezie vystoupení 

Michala Viewegha…) Nejmladší, nejdelší a nezdolná byla šestnáctiletá Kristýna. Nejsilnější odezvu 

u publika v tom dobrém slova smyslu vyvolal četbou Marek Velebný. Byl výrazný a vtipný. 

Bohužel zase nemáme jedinou fotografii… 

 

* JEDNOU NOHOU (NEJEN) V POEZII. Plzeňská kulturní kavárna Jabloň uspořádala další 

ročník festivalu Jednou nohou (nejen) v poezii, jehož cílem je prezentovat poezii ve vztahu 

k dalším uměleckým žánrům. Dramaturgie přešla nově do rukou Martiny Šimánkové. Bylo nebylo. 

Například: 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Večer palestinské poezie: 

     Festival Jednou nohou (nejen) v poezii začal v Jabloni 19. 11. programem „Přicházím do stínu 

tvých očí“ ze stejnojmenné sbírky palestinského básníka Mahmúda Darviše. Darvišovu knihu 

představil její překladatel Burhan Kalak, který četl v češtině a pro zajímavost ukázal, jak znějí verše 

http://velebny.rajce.idnes.cz/gerzanicova12.11.08
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arabsky. Na plátno byly promítány snímky z vystoupení Mahmúda Darviše a různé arabské motivy. 

Darviš zemřel ve věku 67 let v srpnu 2008. Ačkoliv je u nás málo známý, ve Francii je např. 

považován za nejlepšího současného cizojazyčného básníka. Darviš vydal 30 sbírek přeložených do 

20 jazyků. Z jeho díla je cítit vlastenectví, svoboda, důstojnost a usmíření. Z autorovy sbírky četli 

členové divadelní společnosti Amceth - Markéta Irová, Martina Šimánková a Kryštof Valdman. 

Slovenské překlady uvedla J. Palečková. Z básní i prezentace jsem cítil obrovskou lidskost. 

Oblíbenost Mahmúda Darviše uvedl Burhan Kalak na příkladu Darvišova pohřbu: „Kde jinde jste 

mohli vidět tisíce žen za rakví básníka? A také dokázal při svých vystoupeních vyprodávat sportovní 

stadiony.“ Nakonec jsme si nechali od pana Kalaka podepsat Darvišovu sbírku.  

     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/palestinskyvecer19.11.08. (Plzeň, 20. 11. 2008) 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Páteční večer Ason-klubu v Jabloni: 

     Co se odehrálo 21. 11. 2008? Polanova cena, nové Bojoleaux, předvečer připomenutí 45. výročí 

smrti J. F. K., nebo něco jiného? Konal se večer Ason-klubu v rámci festivalu „Jednou nohou 

(nejen) v poezii.“ Večer autorského čtení se soutěží autorů v hodnocení diváků. Martina jako 

organizátorka byla mimo soutěž. Hodnotit bylo velmi těžké, většina by si zasloužila cenu, ale vyhrát 

může jen jeden, respektive hodnotí se první tři. Performer Dan měl jako vždy velký úspěch, byl 

vtipný i provokující, vykouzlil burácivý nebo trochu stydlivý úsměv u všech diváků. Kdo je lepší? 

Povídkářka Lea, písničkář Ondra Kouba jako básník, vtipná Radka s verši pro děti, klasika 

šaramantních mladých dam Markéty, Pavly, Irenky, popichující próza Jirky Ulricha, nebo 

závěrečná povídka a Garanovy básně v podání Matheje Thomky? Nakonec nebyl výsledek tak 

překvapivý, vyhrál performer Dan Mikeš před Mathejem a písničkářem Ondrou.  

     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/vecerasonklubu21.11.08. (Plzeň, 24. 11. 2008) 

 
 

 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Literární dílna 22. 11. 2008: 

     V Jabloni jsme se sešli v počtu pěti lidí i s Mathejem. Problém začal hned. Martina vyfasovala 

klíče, se kterými nešlo Jabloň otevřít. Však také proč na Jabloň s klíči, když je to strom. Ale tahle 

Jabloň klíče potřebovala. Mathej i Martina to zkoušeli stále dokola. I Jirka Ulrich si zahrál na 

klíčníka a zkusil použít i klíče od divadelní zkušebny. Nepomohlo to. Kam teď? Mohl jsem lidi 

pozvat k sobě, ale nechtěl jsem Jirku tahat do třetího patra. Jirka chtěl k „Námořníkovi“, ale měli 

ještě zavřeno. Zatáhl nás i do blízkého „nonstopáče“. Zpola odhalená servírka sedící na klíně 

svého přítele by nebyla špatným námětem k povídkám, ale hrací automaty, pes, hudba - to nebylo to 

pravé. Hlavně Jirku Ulricha zarazil nápis: „Vstup jen od 18 let.“ Neměl u sebe občanku, tak 

nevěděl, zda může dál. Shodli jsme se, že náhradu poskytne naše divadelní zkušebna. Vyrazil jsem 

s Mathejem a Radkou Kettnerovou jako předvoj do zkušebny hlavně zapnout topení. Martina 

mezitím doprovázela Jirku v MHD a hrála si na jeho povedenou vnučku. Mezitím jsme se napájeli 

čajem a zahřívali představami při psaní povídek. Mathej měl pro nás čtyři úkoly: psaní povídek 

podle jednoho písmene, podle první a poslední věty, vymyslet deset vět podle deseti slov nebo 

napsat povídku s určitými reáliemi, prostředím a několika uvedenými slovy.  

     Fotky na http://velebny.rajce.idnes.cz/literarnidilnamikropividek22.11.08. (Plzeň, 22. 11. 2008) 

 

     Od RADKY KETNEROVÉ: Tvůrčí prozaická dílna na téma Mikropovídky (22. 11. 2008): 

     Literárního workshopu pod vedením Matheje Thomky jsem se zúčastnila poprvé. Přihlásila jsem 

se zejména pro svoji neschopnost napsat něco kratšího, než je jedna stránka.  

     První úkol zněl jednoduše: Aliterace. Měli jsme napsat krátkou povídku výhradně za použití slov 

začínajících na stejné písmeno (vybrala jsem si „V“). Kdo nevyzkoušel, netuší, jaký to může být 

horor, když nemůžete použít oblíbené spojky, předložky atd. Ale souhlasím s Mathejem, že si tím 

člověk nabudí svoji slovní zásobu. Další mikropovídka musela obsahovat deset vybraných slov, 

z nichž ovšem alespoň jedno mezi ty ostatní příliš nezapadalo Takže dokázat ho navázat na ty 

ostatní, aby dílko vypadalo logicky, bylo také docela obtížné. Pro naši třetí povídku jsme společně 

http://velebny.rajce.idnes.cz/palestinskyvecer19.11.08
http://velebny.rajce.idnes.cz/vecerasonklubu21.11.08
http://velebny.rajce.idnes.cz/literarnidilnamikropividek22.11.08
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vymysleli první a poslední větu, ostatní jsme již dotvořili každý samostatně. Ve finále jsme psali také 

každý sám za sebe mikropovídku, ve které byly pevně dány určité výrazy, místo děje, osoba a nějaký 

specifický předmět (dostala jsem „bar“, „bezdomovec“, „skleněné oko“).  

     Kromě malé knížky plné vlastních povídek jsem si z této dílny odnesla i spoustu informací; např.: 

nadpis by se měl skládat alespoň ze tří slov apod. 

     Mathej měl celý workshop perfektně připravený, hodně se mi také líbilo, že pracoval společně 

s námi a svoje práce nám četl. Docela jsem byla překvapená, že jsme na tuto prozaickou dílnu 

nakonec dorazili jen čtyři. Příležitostí absolvovat podobnou akci přímo tady v Plzni je podle mého 

názoru minimum a tahle za to určitě stála. (Plzeň, 23. 11. 2008) 
- [R. K. (*1974) píše prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty a Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni, 

v současnosti je na mateřské dovolené.] 

 

* 

OZNÁMENÍ 
 

* VYŠLA ĎÁBLOVA HOSTESKA!  

 
     Od JANA SOJKY: Radek „Ingus“ Vydra, jehož texty byly otištěny v rubrice Mladý Západ (Plž 

č. 5/2008, s. 20) vydal vlastním nákladem sbírku Ďáblova hosteska. Sbírka má cca 50 stran, 

ilustrovala ji plzeňská výtvarnice Jana Jeremiášová, stojí 99,- Kč a lze ji objednat na e-mailové 

adrese: ingus@post.cz. A zakoupit též na představeních plzeňského divadla SAD, jehož je autor 

členem, dále v Café Emily ve Zbrojnické ulici, v antikvariátu v Sedláčkově ulici a v dohledné době 

snad také plzeňském knihkupectví U Práce. Pokud jde o charakteristiku obsahu, básník sám 

používám takovéto motto: „ ,Poezie´  úšklebkem putující po cestě od nesnesitelné existenciální tísně 

přes posilující závislosti těla a ducha k osvobozujícímu potěšení ze smrti.“ Samotná „ďáblova 

hosteska“ je pak vlastně ekvivalentem smrti, když v jedné básničce píše, že „Smrt je jen překrásná 

ďáblova hosteska...“ Pokud by to měl napsat úplně polopaticky (a co nejkonkrétněji, aby vzbudil 

zájem), tak leitmotivem básniček (které jsou v drtivé většině čtyřveršími, bez výjimky přísně 

rytmizované a rýmované) je strach ze života, radost ze smrti a potažmo ze všech kratochvílí 

zkracujících cestu k ní (jako je alkohol, nevázaný sex apod.). Vše je samozřejmě servírováno s 

patřičným nadhledem… (Plzeň, 21. 11. 2008) 

 
 

Radek Ingus Vydra 
 

*     *     * 
 

Jediný mylný krok a noha v čemsi mi vězí 

v teploučku, měkoučku... Hoví si jak v lůně robě. 

Zápalku rozžíhám (je tma jak pro hrdlořezy) 

Sláva! No konečně... jednou svou nohou jsem v hrobě...! 

 
*     *     * 
 

Odporná zkyslá chuť zbyla mi na dásních. 

Ne, není po tobě. Zůstala po básních. 

V zubech mám v chomáčcích slabiky (do slova). 

Spíš asi neměl jsem orálně obcovat... 

 
- [R. I. V. (*1976), žije v Plzni, po absolvování Právnické fakulty ZČU pracuje ve svém oboru. Kromě básní píše 

písňové texty,  věnuje se divadlu a hudební publicistice. Působil v Antidivadle, nyní v divadle SAD.] 

mailto:ingus@post.cz
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 3. prosince 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na křest básnické sbírky Romana Knížete Zvolání do mlhy 

(Pro libris, edice Ulita). Autora a ilustrátora Petra Jindru uvádí Vladimír Gardavský. Hudební 

spolupráce Ivo Hucl. 
 

* V úterý 9. prosince 2008 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně (B. 

Smetany 13) na literární večer. Michal Černík: Kniha lidských přání. Účinkují Gabriela Filippi, 

Milan Friedl (přednes) a Vojtěch Esterle (varhany). 
 

* Ve středu 10. prosince 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (B. Smetany 13) na pořad s názvem A světlo bude veliké. Scénické zpracování osudů Jana 

Jakuba Ryby s ukázkami z České mše vánoční. Účinkují Josef Nechutný, Antonín Kaška a Ivo 

Pavelka. 
 

* Ve středu 10. prosince 2008 v 17:00 hodin jste zváni do přednáškového sálu Krajské knihovny 

Karlovy Vary – Dvory na křest a autogramiádu nové knihy Stanislava Burachoviče a Marie 

Holečkové Genius loci západočeských lázní.  
 

* Ve čtvrtek 11. prosince 2008 ve 20:00 hodin jste zváni do Nebeské čajovny na dvorku (Plzeň, 

Sady Pětatřicátníků 29) na večer s názvem PE-BOP a Raymond Carver. Hudba a poezie Ameriky 

v druhé polovině 20. století. Uvádí Tomáš Hudec.  
 

* V pátek 12. prosince 2008 v 17:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) 

na křest knihy Jiřího Č. Ulricha Vrah, smrt a jejich svědci. Autorské čtení z uvedeného díla. Hraje 

a zpívá The Graves. 
 

* V úterý 16. prosince 2008 v 10:00 hodin zve Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. 
s. do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad Pocta Karlu Čapkovi z unikátních nahrávek děl 
Karla Čapka v podání významných českých herců. Literární seminář Gymnázia Jaroslava 
Vrchlického v Klatovech  k 70. výročí úmrtí spisovatele. – (V předsálí klubovny je až do 31. ledna 
2009 stejnojmenná výstava, přístupná veřejnosti při všech klubových pořadech. Vernisáž v úterý 9. 
prosince 2008 o přestávce  pořadu Jantarové Pobaltí.) 
 

* V úterý 16. prosince 2008 v 17:00 hodin jste zváni do Velkého studia Českého rozhlasu v Plzni 

(nám. Míru 10) na křest knihy Evy Kulované Osm zastavení. 
 

* Ve středu 17. prosince 2008 v 19:00 hodin jste zváni do Galerie města Plzně (nám. Republiky 

40) na literární večer a prezentaci knihy Romana Knížete a Petra Jindry Insomnia (vydává 

Galerie města Plzně v edici Imago et Verbum).  
 

* Ve středu 17. prosince 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (B. Smetany 13) na Vánoční večer Jiřího Hlobila a jeho hostů – s tradičním vánočním 

překvapením. 
 

* Ve čtvrtek 18. prosince 2008 v 19:00 hodin jste zváni do Galerie u Svaté Anny (Plzeň, 

Bezručova 18) na večer s názvem …A bude nám spolu dobře… Tradiční adventní setkání básnířky 

Michaely Pánkové s přáteli, poezií a hudbou. 
 

* Ve čtvrtek 18. prosince 2008 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, 

Krátká 2) na večer s názvem Čítání lidu II. Skoroscénické čtení z knih aktuálně dostupných na 

pultech knihkupectví v podání Divadla MY. 
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* Ve čtvrtek 18. prosince 2008 v 19:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, 

o. s. (tel.: 376 312 877, e-mail: hifiklub-klatovy@pcse.cz, www.hifiklub.uhlava.cz) za podpory 

Ministerstva kultury ČR a Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad s názvem 

Krátká dlouhá cesta. - Motto: „Můj táta žil pětatřicet let. Byl to krátký život. Jeho poslední cesta 

však byla delší, než dokázal zvládnout. Třiašedesát let od jeho smrti jsem po ní vykročil i já“. 

(Fedor Gál) - Na pozadí příběhu konkrétního člověka, rodiny, společenství, společnosti… si 

klaďme otázky o údělu lidí v diskusi s tvůrci filmového dokumentu  na stále aktuální a naléhavé 

téma. Vaše postřehy mohou ovlivnit finální podobu díla. Autor projektu: Teror Gál. Režie: Martin 

Handlíček. Hifiklub Klatovy  byl poctěn významnými tvůrci uvedením pracovní předpremiéry 

filmového dokumentu. - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: 

Přítomnost, Národní 3, Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, 

Plž, díla regionálních autorů aj. 

 

* Ve čtvrtek 18. prosince 2008 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do stylové restaurace 

Jadran - Mediterranée (Plzeň, Smetanovy sady 3, naproti Divadlu J. K. Tyla) na další společné 

posezení mladých a nezavedených autorů západních Čech a jejich přátel. 

 

* Literární pořady Kruhu přátel knižní kultury v Polanově síni Knihovny města Plzně – viz také bílé 

stránky Plže. Další literární pořady – viz Kultura – Plzeňský kulturní přehled. 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* ROKLE ŠERÉ SMRTI 2009. V. ročník literární soutěže Rokle šeré smrti pod záštitou Prague 

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

zaslat původní, dosud nikde nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené povídky o libovolné 

délce a na libovolné téma, práce by však měly obsahovat strach z nadpřirozena. Soutěž je 

anonymní. Autor může použít pseudonym. Dále uvede jméno a příjmení, název povídky, e-mail a 

souhlas s publikováním práce v samostatné knize a na klubových stránkách. Pořadatelé si rovněž 

vyhrazují právo ve spolupráci s autorem povídku zdramatizovat, natočit nebo jinak zrealizovat. 

Uzávěrka je 4. ledna 2009. Adresa: soutez@vampire.cz, www.vampire.cz. Povídky zasílejte 

nezavirované, nejlépe ve formátu *.doc, *.rtf apod. Porota bude hodnotit zejména literární styl a 

dosažení cíle. Výsledky budou vyhlášeny na Pragoconu 2009 ve dnech 1. – 3. února 2009.  

 

* ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2009. Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje VIII. 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 libovolných žánrů (básně, povídky, fejetony, glosy, 

historické práce aj.), psané na stroji nebo počítači o  max. rozsahu 5 normostran, ve čtyřech 

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: 

„Řeheč – obec nepohádky!“  Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, a to: 1. Práce na téma Pohádka-

nepohádka (očekávají se humorné příběhy z pohádkového světa, parodie pohádek apod.). - 2. 

Próza a poezie na volné téma „Život není pohádka“. 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 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 

mailto:soutez@vampire.cz
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zdařilé práce dostane zvláštní cenu - Řehečskou kraslici s právem používat titul kohout nebo slepice 

roku 2009. Dále bude udělena Cena řehečského čtenáře. Uzávěrka je 16. ledna 2009. 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 2009”. Vyhlášení výsledků se uskuteční pravděpodobně v dubnu 2009. Více 

informací na stránkách www.rehec.cz.  
 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* RADKA KETNEROVÁ: Šťastné a veselé … 2 (Listen, 2008):  
     Edici Česká povídka čtu hlavně proto, abych se „podívala“, jak píší profíci. V 
jedenácti povídkách s tematikou Vánoc mě nejvíc nadchla povídka od Pavla Brycze Nečekaný 

dárek. Vyprávění o neviditelném písmenkovém hadovi, židovském hřbitovu, neúspěšném spisovateli 
a zloději knih je podle mého názoru v této knize nejlepší. Jazykově blízká mi je i povídka Jiřího 
Hájíčka Anděl na půdě o nezvané návštěvě a čtyřicet let starém tajemství. Co mne naopak příliš 
nezaujalo, je povídka Mám to ve svých rukou Haliny Pawlowské; vyprávění o další nekonvenční 
rodině je sice zábavné, ale už trochu otřepané téma. V útlé knížce najdete příspěvky také od Ivana 
Krause, Petra Šabacha, Ireny Obermannové, Jaroslava Rudiše, Ireny Douskové, Daniely 
Fischerové, Věry Noskové a Jana Balabána. (Plzeň, 6. 11. 2008) 

- [R. K. (*1974) píše prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty a Fakulty humanitních studií ZČU, žije v Plzni, 

v současnosti je na mateřské dovolené.] 

 

* JANA TICHÁ: Hurá, píšu bestseller! 
     Blíží se konec roku a já si uvědomuji dosud nesplněný závazek vůči čtenářům PLŽ. Zhruba před 
rokem kdosi právě v časopise PLŽ doporučoval knihu „Jak psát bestseller“, v níž spisovatelka 
Celia Brayfieldová odhaluje tajemství úspěšného psaní. Bylo dosti obtížné knihu sehnat, a když se 
mi to povedlo, umínila jsem si, že se podělím s ostatními o tajemství, jak psát úspěšně bestsellery. 
Tak tady je recept: 
     Autor si musí nejprve ujasnit, o čem chce psát a udělat si osnovu budoucího románu v bodech, 
včetně všech postav, které budou v ději použity. K psaní bestselleru si má autor vyhradit jeden 
pokoj, kam bude vstupovat jen on sám, neboť postupně bude pokryt papírky s užitečnými 
poznámkami, týkajícími se budoucího románu, a na zdi bude velká mapa postav. Každá postava 
obdrží od začátku svoji barvu – k tomu bude veden i jmenný rejstřík barev. Doporučuje se pro 
kladné postavy použít barvy světlé, postavy záporné dostanou barvy tmavé, a podle toho, co s nimi 
autor do budoucna zamýšlí, se postavy v příslušných barvách pohybují po mapě v barevných 
čarách. To aby autor například nezapomněl, že žlutý Pepík má být hrdina kladný, zatímco zelený 
Franta záporný, a v postupujícím ději to nespletl. V pokoji bude ještě kartotéka, protože každá 
postava obdrží ještě kartu na způsob jakéhosi taháku, a tam o ní bude úplně všechno od začátku do 
konce heslovitě zaznamenáno. Kdyby třeba autor v průběhu psaní zapomněl, co zamýšlel s Pepou, 
podívá se do jeho karty. Pepa totiž nemůže být prvních patnáct kapitol šťastně ženatý s Amálií a od 
šestnácté kapitoly charakterním vdovcem, beznadějně tesknícím po své sestřence Amálii. I když by 
si toho čtenáři, zvyklí na bezduché, donekonečna připisované seriály, pravděpodobně nevšimli, 
protože lidem začíná být fuk, jestli to, co vidí nebo čtou, má hlavu a patu, nebo ne, a kdyby jim to 
náhodou fuk nebylo, mají smůlu. 
     Na přípravu bestsellerů tímto způsobem se doporučují asi tak tři roky, teprve pak můžeš začít 
psát načisto a šroubovat jednotlivé kapitoly do románu téměř s jistotou, že píšeš bestseller. 
     Pochopitelně je v knize autorky Celie Brayfieldové též zmínka o typicky americkém blbství 
zvaném autorská práva, když v Americe je na ně ustaven zvláštní soud pro množství souzených 
případů, ale protože roztomilou vlastností blbosti je rozlézat se postupně po celém světě jako mor, 
tak trochu zachvátila i českou kulturní scénu. Zatím to málokdo stoprocentně chápe, protože to 
nemáme tak dokonale vypiplané. Tak zatímco každému průměrnému Američanovi je jasné, že se 
jeho kocour nemůže jmenovat například Brad Pitt, já si nejsem jista, jestli bych mohla bez 

mailto:slepice@rehec.cz
http://www.rehec.cz/
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společenského úrazu psát třeba o své babičce. Kdybych totiž napsala, že moje babička vstávala 
v létě ve čtyři, v zimě v pět hodin, možná bych ani nemusela dodávat, že dvě hodiny šukala po bytě, 
a nějaký zanícený kritik by mě mohl obvinit z plagiátorství. 
     A ještě jeden problém jsem nepochopila, a ani v knize americké autorky zmíněn není. Pro jiná 
díla (například když budu šít šaty, vařit oběd nebo plést svetr) platí, že od prvního výrobku se 
zdokonaluji a každé další dílo bude lepší. Jak lze tudíž vysvětlit, že v literatuře snad všechno, co je 
připisované, je většinou horší? Typické jsou právě seriály, ale i u bestsellerů bývají dobré jen ty 
první, další už jen horší. Vysvětluji si to tak, že  možná autor, stižen slavomamem, píše už jen hůře. 
Tak například Kathleen Winsorová, autorka velmi úspěšného románu „Věčná Ambra“, který již 
téměř půl století září na nebi světových bestsellerů, napsala později jiný román  s názvem „Robert a 
Arabella“. Je to příběh šestnáctileté princezny, která utekla z paláce do maringotky se švarným a 
především sexuálně zdatným cikánem. Tím byla odstartována jejich společná pouť a také děj 
románu, v němž cikán princeznu noc co noc, a někdy i ve dne zasvěcuje v maringotce do různých 
možností a druhů souložení s naturalistickým popisem každého druhu na celou stránku i více, 
včetně ovšem styku se psy a dokonce i s oslem. A tak to jde dál a dál. Přestože při tom projíždějí 
spoustou různě zajímavých krajin  prchajíce před rodinou princezny, která ji chtěla mermomocí 
vyrvat ze spárů chlípného cikána, čtenář si toho prakticky nevšimne, neboť ději dominují převážně 
svíčky, lajntuchy, vrzání postele a spousta dalších, detailně popisovaných zvuků. Asi tak po pětisté 
stránce se autorka konečně nad čtenáři slitovala, anebo jí došel rejstřík bizarních souloží, protože 
nechala oba protagonisty současně probodnout mečem na mořském břehu kdesi na jihu sladké 
Francie, rukou bratra princezny, který jim byl neustále v patách. Nad jejich hrobem teď šumí 
palmy. Howg. 
     Možná, že jsou američtí nakladatelé neustále nadržení a celí říční, aby vydávali bestsellery, a 
třeba i chodí autorům  naproti s transparenty „vítáme vás“, ale o českých nakladatelích víme, že je 
to naopak. Přesto si myslím, že i českému autorovi může americký recept „jak psát bestseller“ 
hodně pomoci. Třeba k tomu, že když si vyhradí pokoj, založí kartotéku a pořídí mapu postav podle 
návodu, může si vsugerovat, že tentokráte určitě píše bestseller, než hodí hotové dílo do pověstného 
šuplíku k bestsellerům předchozím. A já nepochybuji o tom, že každý správný český autor a 
spisovatel takový šuplík někde má, a těm, kteří teprve psát začínají, bych poradila, aby si ho co 
nejdřív pořídili. 
     Tak šťastné psaní úspěšných a zdařilých bestsellerů v novém roce přeje všem Jana Tichá (20. 11. 
2008) 

 

* JANA TICHÁ: Smutný duch: 
     Bez sebetrýznivých emocí připouštím, že jako žena nemám takové parametry, které by mohly 
v mužích vzbuzovat pocity vizuálně libé (přičemž doufám, že ani nelibé), a tak se dívám na věci 
natolik objektivně, abych dílo svého známého autora nezatratila jen proto, že by mně sžíravě vadil 
prostor, který v něm věnuje jiné ženě. 
     V říjnovém čísle PLŽ představil pan Fencl svou novou knížku a nejspíš se snažil vysvětlit, proč a 
na základě jakých pohnutek svoje povídky napsal. Ale pohříchu! 
     Kdo četl jeho povídky před časem zveřejňované v periodiku PLŽ pod názvem „Triko paní 
Ivany“a později jeho knížku „Smíš zůstat mrtev“, po chvíli zjistí, že za působivou obálkou a názvem 
jeho nové knížky „Američan zemře v Brdech“ se skrývá zase jen další óda na Ivanu, autorovu 
marnou a nikdy nenaplněnou poštovní lásku. Právě kvůli ní toužil zemřít, což si pak splnil v knížce 
„Smíš zůstat mrtev“, kde si dal příležitost změnit se na všetečného ducha Lorence, aby mohl být své 
lásce kdykoliv nablízku, dokonce se morbidně trýznil pod stejnou dekou, kde se právě milovala 
s manželem Ivanem. Ubohý duch chvílemi toužil též prolézat jejími útrobami a kdo ví, zda po tom 
netoužil už v době, kdy byl ještě živý. 
     A tak to Lorenc Ivaně vykreslil až v povídce „Sešla jsem se Lorencem“, kde jí nejprve vylepšil 
íkvé, již věrněji vystižené v knize „Smíš zůstat mrtev“. Tady z ní udělal novinářku, aby ji mohl 
masochisticky doprovázet po obludáriu plném voskových figur. Tam ji ovšem novinářský čich 
dokonale zradil a zahnal do potupné pasti, kde se dobrácký Lorenc změnil v jakéhosi Edwarda 
Střihorukého a své lásce odstřihl nosánek, ouška, a povídka naštěstí skončila těsně před tím, než jí 
vypíchl očička. Ivana zkrátka nedostala žádnou šanci, protože kdyby ano, mohl například autor 
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povídky usoudit, že do společnosti plné zločinných Samuelů, Jacků Rozparovačů a chlípných lordů 
se jméno Ivana jaksi nehodí, a udělal by z ní dejme tomu Perchtu. Ta by se jednak hodila lépe, a 
hlavně by mohla v nejdramatičtějším okamžiku překazit Lorencovi-Edwardovi jeho střihačskou 
práci, když (již ležíc pod hrůznými nůžkami) by se uchechtla a s poznámkou „máš smůlu vole, jsem 
Perchta“ by zmizela a nechala Édu zuřivě bodat do dřevěné desky. 
     Ale Ivana just nemohla být Perchtou, protože autor se zřejmě potřeboval verbálně pomstít i za 
to, že se nechal pitomě zpráskat jakýmsi Luděčkem přímo přede dveřmi své krásky v povídce 
„Pronásledování paní Ivany“. Ke konci povídky se její autor ovšem zbytečně rozčílil, protože 
Luděček měl vlastně pravdu. Když uvážíme řadu let, uplynuvších od poštovního románku, je už 
Ivaně dobře přes čtyřicet, a holky přes čtyřicet to vůbec nemají jednoduché, zvlášť, když si potrpí na 
zajíčky, byť atletické. Ivana se asi měla spokojit, jak jí přeje autor povídky, s obecným zájmem 
úplně všech mužů, kteří samozřejmě žasnou nad jejím zlatým ohonem, kdekoliv se objeví (autor, 
Luděček, všichni policisté, policejní kapitán) a neriskovala by tak lichotku „moje stará“. 
     Povídka „Hvízdající chatrč“ mohla čtenáře dovést k extázi a zvýšenému tlaku příslušnými 
hororovými efekty, jakými jsou zpustlá zahrada, zpráchnivělá chatrč, mravenci, kteří v zlověstných 
čtyřstupech prolézají očními důlky šklebící se záhadné masky, nebo šicí stroj, který šije sám, kdyby 
byl autor i sem nenainstaloval Ivanu, tentokráte mezi dva muže, z nichž jeden je její důvěrný přítel, 
a druhý, Ellery, shodou okolností též spisovatel, po ní nepřetržitě, zběsile, a ovšem marně touží. 
Takže všechny popisované hrůzy jsou jen kulisou k hlavní postavě Ivany, aby mohla žvatlat, mínit, 
smát se, vystrkovat bílé zoubky, naklánět hlavinku, broukat, roztomile se vrtět na židli, žasnout a 
nevěřícně kroutit hlavou. Když už děj konečně dostal nějaký spád a proradná Ivana se vypařila 
s prahnoucím Ellerym právě do zpráchnivělé chatrče dělat společnost samošicímu stroji, čtenář by 
očekával, že je tam její slídivý přítel načape v nejstarší poloze na světě a eventuálně se zachová 
jako zoufalý hliněný Golem ve zkarikované podobě …a jme se párek mlátit pohrabáčem, …ale 
nestalo se tak. Čtenář se v podstatě nedozvěděl, proč se Ivana do chatrče vypařila, jestli šlo o 
nějakého bobříka odvahy, kam zalezli všichni mravenci, proč maska, která měnila vizáž a skotačila 
chvíli na zemi a chvíli na své skobě, se při tom tak posupně chechtala, a co nakonec udělal Ivanin 
zhrzený kámoš. 
     V díle autora jsou samozřejmě i další povídky, v nichž se Ivana nevyskytuje, ale těch je spíše 
málo. Jedna moje kamarádka, ať říká cokoliv, při řeči stále výrazně gestikuluje a mává rukama, 
takže je téměř nebezpečné být při hovoru blízko ní, ale když jsme jí pohrozili, že než začne mluvit, 
svážeme jí ruce za zády, přiznala se, že v takovém případě by neřekla vůbec nic, protože bez 
gestikulace a pohybů rukama mluvit nedokáže. Jde tedy o to, jestli pan Fencl dokáže vymýšlet 
povídky, které by nebyly současně dekorací k postavě Ivany. Ovšem že je každého věc, jestli se chce 
celý život užírat a trápit vzpomínkami, ale jako autor nemůže předpokládat, že jeho pocity 
v povídkách mohou jeho čtenáři sdílet a stále shovívavě přehlížet. 
     Závěrem bych ještě připomněla, že jsem dílo pana Fencla četla více pozorně, tedy mi neuniklo, 
že Ivana je blondýna, nikoliv bruneta, jak ve své nelichotivé kritice píše paní Kuncová (PLŽ č. 11). 
Kdyby si paní Kuncová kritizované dílo nejprve pořádně přečetla, mohla si toto faux pas ušetřit. 
Jana Tichá (Plzeň, 21. 11. 2008) 

 

* IVO FENCL: O knížce Mileny Písačková Jeden víkend v říši čistého snu: 

     „Jedna babička mi umřela u mě v pokoji na infarkt,“ sdělila mi Milena. „Našla jsem ji v pěti 

letech - po návratu z Boleváku - a napřed myslela, že jen tak spí na zemi. Druhá mi umřela teď, 

když jsem byla v Indii. Jak už je život někdy ironickej, tak v den jejího pohřbu jsem se naprostou 

shodou náhod ocitla na tzv. spalovacím ghátu v posvátném městě Varánasí, kam hinduisti jezdí 

umírat, aby dosáhli spásy. Kdo nezažil, netuší...“ To M. dořekla - a já teprve potom přečetl první 

část její sbírky nazvanou Zákusky aneb Poezie k sežrání a... A svedl si udělat pouze tyto poznámky. 

Nic víc: Houby. Tak tato báseň líčí pomyslné utkání veršotepkyně s jejím redaktorem. Všichni tam 

musíme. Krásně o nevyhnutelnosti smrti, ale autorka naznačí i vzdálenost, již vnímá mezi tou smrtí 

a sebou. Dyfenbachie. Pocitovka o okamžiku prázdna před vstupem do ordinace. Opět se vracející 

motiv jedu, kterým už začíná celá kniha. Poslední dny na Korsice. Další „pocitovka“. Teď z 

reklamního Středomoří. Trajekt do Livorna. O lidech lidověji a taky o Potterovi. O sýru. Důležitost 
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volby. Ke komu si přisednu ve vlaku? Může to přece ovlivnit celý můj život! O něco víc vody. 

Trochu opilý příběh z Marseille. Na srazu třídy po třiceti letech. Zřetelně matná vzpomínka na 

školní strachy. Originál. Sněhově psí básnička, která připomene Čapkovu šlépěj. Ruka. I 

Maupassant napsal dva horory na tohle téma! Pokračuj... Přehradní zážitek čtyřleté s 

pomalovaným pánem. Kontrast. Pomyslný zápis v galerijní návštěvní knize. Irská expedice na K2. 

Přizná anglosaský horolezec strach? Kdysi na praxi. A ještě něco angličtiny! Příjemná povinnost. 

Okouzlení mužem-klavíristou. Umělec vaří. Kapusta je jako žena... Sunbathing. Ach, pročpak se 

jezdí v Anglii vlevo? Weekends and Week Days. Verše vytvořené s Jiřím Č. Ulrichem. A pak... jsem 

přečetl i druhou část sbírky Mantinely aneb Tady a teď a k té mi chybí slova. Má by zde byla 

rozhodně zbytečná... (Starý Plzenec, 25. 11. 2008) - I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci.                                                                                                                      
 

 
 

* RADKA KETNEROVÁ:  Ježíšek přijde: 
     Moje dětské vzpomínky na Vánoce se poněkud rozcházejí s tvrzením, že jsou to svátky klidu a 
míru. Místo romantického mihotavého světla svíček si vybavuji hořící stromeček, který vzplál 
jasným plamenem po tom, co opatrná maminka položila na zem noviny, jen aby se jí od prskavek 
nezničil koberec. Bohatost štědrovečerní tabule zase zachránila pohotová první pomoc poskytnutá 
kaprovi, který už šel na bok atd. 
     Snad od té doby inklinuji k tomu, aby rodinné Vánoce proběhly bez zbytečných karambolů. Ale 
jak správně tušíte, moje snaha se pravidelně míjí  účinkem. 
     Vloni nás převezla pošta. Vlastně spíš nedovezla; vánoční a novoroční pozdravy. S manželem se 
zuby nehty držíme klasické tradice, koupit hezký pohled, napsat milé přání, nalepit známku 
s vánočním motivem. I učinili jsme tak a doufali, že termín odeslání v polovině měsíce je dostatečný. 
Už také proto, že dodavatel poštovních služeb každoročně se smutkem v hlase konstatuje, že lidé 
pohlednice neposílají, ale raději esemeskují nebo mejlují. A po Novém roce pak zdraží služby, asi 
proto, že lidé na Vánoce koupili těch známek málo a je třeba někde tu ekonomickou ztrátu dohnat, 
že?  
     Do Štědrého dne nám dorazily pohledy tři. Do silvestra další čtyři a největší úrodu čítající šest 
kusů jsme zaznamenali v prvním lednovém týdnu. Což o to, z rukou psaného přáníčka mám radost 
vždycky, ale když ony ty vánoční stromečky, svíčky, zasněžené chaloupky prostě působí na začátku 
roku přeci jen trochu nepatřičně.  
     I letos jsem nějakou dobu žila v napětí, co nás zase potká. A od minulého týdne můžu říct: „Už je 
to tady!“ 
     V rámci rekonstrukčních prací jsme povolali truhláře a pověřili je výrobou a následnou instalací 
nových skříní. Pánové dorazili a dali se do práce. Dílo bylo velkolepé až na to, že po jejich odchodu 
máme doma i něco navíc. V čerstvě vymalované ložnici popraskanou omítku a ve zdi díru velikosti 
tenisáku. Truhlář sice nabízel satisfakci, ale jediná, která by odpovídala mému zoufalství a vzteku a 
která mne v danou chvíli napadla, byla: „Půjdeme k nim a uděláme jim to samé v obýváku.“ 
     Každoročně, když se nám stane nějaká podobná věc, říkám si,  že Ježíšek bude i tak. Přijde 
přesně 24. 12., i když máte spálené cukroví a nevykynuly vám vánočky, i když jste nesehnali všechny 
klíčové dárky a nestihli umýt okna. Tak šťastné a veselé a nezapomeňte, že 

 

JEŽÍŠEK PŘIJDE! 
(Plzeň, 21. 11. 2008) 

 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 21. 12. 2008. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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