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

Ročník XIX, 2010, letos Listy č. 10 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 160) z 24. 9. 2010. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 10/2010 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Nejstarší a nejkratší slova - „ano“ a „ne“- 

jsou ta, která vyžadují nejvíce přemýšlení. 
 

(Pythagoras) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
 

 

* MARTINSKÁ POETICKÁ JESEŇ. Ve dnech 17. – 19. září 2010 uspořádali naši slovenští 

literární přátelé další ročník tradičního setkání Martinská poetická jeseň… Jediný plzeňský 

vyslanec (Marek Velebný) jako fotograf na snímcích logicky chybí. Atmosféru se mu ale podařilo 

nafotit skvěle…  

 

     Od MARKA VELEBNÉHO:  
     Jeseň pro mne začala v pátek dopoledne srazem s Pavlem Urbanem a deštivou návštěvou 

zámku v Budatíně. Jak se blížil čas začátku sedmé Martinské poetické jeseně, počasí se 

umoudřovalo a v martinské knihovně nás už vítalo sluníčko. Nejdříve nám po registraci a kávičce 

Marcelka ukázala zrekonstruované prostory knihovny a podkrovní prostor pro děti. Vše prostorné 

a v každé části výstava -  např. dětských kreseb nebo snímků regionálních fotografů (fotografie 

zavěšené v nafouklých sáčcích). Po prohlídce jsme se shromáždili na slavnostním zahájení 

v prvním patře knihovny. Oproti dřívějším ročníkům byly povídky či básně vybraných autorů 

prezentovány dvojicí profesionálních recitátorů, což bylo vhodnější. Program dále oživilo kytarové 

vystoupení a pěvecký sbor, který zazpíval nejen slovenské a romské, ale i jihočeské a staropražské 

písničky. Poezie byla většinou smutná, a tak mne více zaujala próza. Vtipná byla povídka o konzumaci 

langoše a flirtování se servírkou nebo povídka Milana Gondy. Ale zlatým hřebem se podle reakce 

publika, respektive podle stavu bránic obecenstva, stal král Václav Franc I. se svou povídkou 

o literární soutěži. Zábavné byly také aforismy Ivana Stuchlíka. V 18 hodin jsme od KD Strojár 
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odjeli společně autobusem do penzionu v Jasenské dolině. Před odjezdem jsme u Strojára 

s Pavlem obdivovali krásně zrekonstruovanou Škodu 100 v růžovém retro stylu. Po ubytování 

v penzionu Jarabina a výborných haluškách jsme byli přesunuti do sousední koliby za účelem 

noční kuloárové zábavy.  

     Sobota pak byla vyhrazena převážně relaxaci. V 10 hodin jsme šli k lanovce, která nás vyvezla 

na kopec nad Jasenskou dolinou. Obdivovali jsme nádherně zbarvené muchomůrky, procházeli 

jsme se husím pochodem po mokrých loukách, krásném lese, sjezdovkách a zablácených cestičkách 

v mokrých botách a uvažovali, jak správně oslovit medvěda, pokud bychom se s ním setkali. 

Po obědě byla před chatou improvizovaná „čítačka“ z básní a povídek. Bodoval, myslím, opět 

Václav se svou sportovní, mírně sci-fi povídkou k 25. výročí vstupu do EU.  Na slunečné 

odpoledne byl naplánován po roce další mezinárodní turnaj v petanqu. Vítězem se stalo 

družstvo z Čech, respektive z Moravy, které porazilo Slováky, Maďary i Poláky. Byl jsem sice 

navržen na hráče za Čechy, ale domluvil jsem si s Pavlem a Sylvií návštěvu sauny ve vedlejším 

penzionu. Možná právě kvůli mé nepřítomnosti Moraváci vyhráli (párkrát před lety jsem totiž 

petanque hrál…). Ze sauny jsme se vrátili až po skončení turnaje. Po večeři jsme byli opět 

odsunuti do koliby, kde pro nás exkluzivně (jako loni) vystoupilo duo umělců s harmonikou 

a vozembouchem, hrající moravské a slovenské  písničky (např. repertoár skupiny Lojzo). Zdálo 

se, že v kolibě moravská sekce přezpívala tu slovenskou. Nejlepším zpěvákem byl Bob Vidura, však 

měl také průpravu, prý zpěv studoval. Ale ani Janko se do zpěvu nenechal příliš pobízet a jeho 

hlubokého hlasu byla plná koliba. Zpívalo se, povídalo i tančilo. Když jsem po kolibě vytáčel Sylvii 

při polce a čardáši, byl jsem vyhodnocen jako nejlepší tanečník. Pavel Garan s Janem z Mädokýše 

si na chvíli oblékli černou paruku. Tančil i král Václav Franc I. s Táničkou, George Figura 

a další. Někteří z místních přijeli jenom na skok, anebo na část víkendu - Fany, Andrej, Bibka, 

Peťka, Zuzka s dětmi a manželem a další.  

     Po půlnoci jsme ještě někteří pokračovali v zábavě na pokoji s Pavlem Garanem, který si 

rozpustil vlasy a připomínal mi Ježíše nebo „máničku“. V neděli ráno jsem pak obdivoval krásně 

upravená a usmívající se děvčata u snídaně (jak to dokážou?). Po snídani nastal čas k odchodu. 

Poslední polibky, objetí a loučení. A za rok snad na shledanou… Část cesty jsem ve vlaku Ex 144 

Detvan strávil mj. s Václavem Francem. Václav sledoval peróny nádraží a divil se, že na něho 

nečekaly davy poddaných, kterým by mohl státnicky kynout z okna. Alespoň jsem si v Lutyni 

vzpomněl na Ewu Farnu, jako její ctitel. MAPOJ - krásně strávené dva dny v příjemné a šťastné 

atmosféře s bezva lidičkami. 

     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/martinskapoetickajesen2010. (Plzeň, 21. 9. 2010) 
 

- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije 

v Plzni, externě spolupracuje s regionálními deníky. Je vedoucím neprofesionálního divadelního souboru 

SOFRANZA. V současné době je zaměstnán jako dokumentátor v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.  

 
 

 
* PLZEŇSKÁ EXPEDICE PROKOPSKÝM ÚDOLÍM PO STOPÁCH JAROSLAVA FOGLARA. 

 
     Od IVA FENCLA: V neděli 19. 9. jsme se s Josefem Kaslem z Plzně zúčastnili cyklovýpravy 

hlubinami „Prokopáku“, součásti to jižní Prahy. Pražané znají údolí až notoricky, nicméně má 

noha tamo nikdy předtím neťápla, a to mi bude 47. „I to se stane,“ omlouval jsem se, ale byl 

jediným podobně postiženým! Nebylo to nicméně těžké, protože se kromě Pepíka a mne expedice 

zúčastnil už jen jistý mladý oddílový vedoucí, když tedy nepočítám dva  čiperné důchodce, ale 

po právu je počítejme, i když se dostavili pod viadukt otvírající „kraj Foglarova dětství“ (sám to 

říkával) pěšmo! 

http://velebny.rajce.idnes.cz/martinskapoetickajesen2010
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     I když byla expedice (propagovaná kupř. zde: http://www.bohousek.cz/index.php) celý čas 

„ozvučena“ přímo mistrnými výklady sportovního Martina Rosola, neplatili jsme ani cent, a to se 

ujíždělo pod vedením dvou z nejznámějších českých foglarovců Slavomila Janova a Milana 

Alpína Lebedy. Tito dva věční kluci se nejméně toho dne přímo geniálně doplňovali, řekl 

bych, a zatímco druhý tíhne k vážnosti, první k legracismu. Oba jsou pravdomluvní a zodpovědní, 

ale Alpína se kupř. trochu dotklo, když se Slávek opřel do jeho staré kroniky a tropil si celý čas 

šašky z nebohého člena Alpínova oddílu, který je v knize zvěčněn jako IVAN Tleskač… 

     Údolí na mě udělalo dojem, takže se můžu leda dohadovat, o co silnější by ten dojem byl před 

čtyřiceti lety, kdy bych se sem prvně dostal jako Pražák (nejspíš). Kdopak ví a je pozdě, ale snad 

ne úplně: to máte jako se svatbami a taky o ženách bude kupodivu řeč. V tu kouzelnou neděli 

s námi oblast F zkoumala i jediná dáma, 83letá skautka, jejíž vitalita na mě učinila taky dojem. 

Ani teď vlastně neumím ještě jejímu věku uvěřit, a pokud se vy začnete v 83 chovat jako 

třiadvacetileté štěně, chci říct zvídavé děvče, bude to trapas, že. Jenže ona paní si naprosto na nic 

nehrála a dokázal bych s ní klidně chodit, i když bych jí, pravda, nestačil. A pokud si ťukáte nad 

Fenclem na čelo, zaťukejte to do dřeva, museli byste totiž paní vidět! Vpodvečer u piva v hostinci 

(foglarovci jenom neradi užívají slovo hospoda a nemluví sprostě!) se mě ptala, jak se prý dostanu 

zpátky do Plzně, a já se kasal, že i prostě na kole by to pro mě nebyl problém, ale pro ni možná 

ano. Dostavila se, pravda, s manželem (nebo synem?) pěšky a motorizovaný Slávek je tedy občas 

svezl (i když musel obchvaty) a dostali se tak všude. Prolezli jsme řadu lomů a pět skalních tunelů. 

Jeden ústí i do vápencového kraje vontské bitvy seriálu Záhada hlavolamu (1969) a my tu 

uspořádali Memoriál Roberta Komoura. Spočíval (trochu nefoglarovsky) v trefování se kamenem 

do Komourovy plechové „hlavy“, což jsem jako zázrakem zvládl první, na třetí ránu. Odměna? 

Řemínky na krk s umělými žlutými květy a kameny, které jednoznačně beru jako amulety. 

     Prokopák, to je údolí, kam se každý musí zatoužit vrátit. Stýkají se tu věky, geologické i ty 

kratší. Nad skalami se ještě pase stádo ovcí a koz a každou chvíli přeletí letoun. Tak nízko, že 

rozeznáváte jeho okna i nejmenší detaily. Rachot motorů dozní a panuje ticho. Hned ve vodě 

prvního lomu, kus od kříže Sv. Prokopa na vrcholu skály, mě foglarovci nechali slavnostně pokřtít 

(tedy s onou dámou) nejnovější turistickou známku „Prokopské údolí“. Nato jsme jinde 

zrekonstruovali dávný pád herce během natáčení filmu o pokladu Aztéků - Titekamův náhrdelník 

(1920). Foglar byl totiž svědkem události při své vůbec první skautské výpravě. V neděli 

letěla do propasti už jen papírová maketa muže stvořená známým výtvarníkem Milanem 

Teslevičem a doplněná velmi drahými botami Slávka Janova. Dotyčná, odepsaná už „perka“ 

a černý klobouk Martin přitloukl na rozbitou lampu nad potok a mezi artefakty jsme umístili 

i bílou ceduli připomínají tragédii. Dvanáctiletý Foglar tehdy asistoval při přenosu 

raněného k domku u trati (stále existuje) a při zastavení vlaku. 

     Do stavení U Kosů zase chodil za války pro vajíčka za dívkou „v krátkých sukních“, jak sám 

vzpomíná, a tady jsme udělali objev. Z novější stavby vedle domu U Kosů vyšla paní s dotazem, 

proč fotíme. „Bojím se bourání!“ Došlo k vysvětlení, že bydlí na poutním místě. Řekla: „Válku 

pamatuji, však je mi osmdesát a žiji tu pořád, ale žádný Foglar ke mně pro vejce nechodil a jak by 

moh? Slepice tady nikdy nebyly.“ 

     U piva - v nedalekém hostinci, kde už zase začíná město - jsem to s foglarovci řešil. Dáma, vím 

jistě, hovořila taky o dalších dvou statcích! Stojí ještě? Uzavřeli jsme diskusi konstatováním, že je 

každopádně „líp ukazovat něco než nic“. 

     Taky Alpín ostatně ukazuje „své místo“ v tzv. Lavóru. Roku 1980 tu poprvé viděl Foglara! 

Shora, z okraje údolí. Došli tam s oddílem. Mnozí kluci ani nevěděli, že Foglar ještě dýchá, a tak 

Alpín poslal jednoho Rychlonožku do hlubin kaňonu, sám se totiž styděl a nebyl si totožností 

osamělého šedesátníka jistý. Obavy se ukázaly plané a dnes je Foglarův podpis v kronice, kterou 

Alpín celým Prokopákem protáhl. Jak jsem ho zkoumal, bude pravý. (Starý Plzenec, 21. 9. 2010) 
 

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

http://www.bohousek.cz/index.php
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* 
SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* ZLATÁ ZEBRA 2010. 

 

     Od JANA VAVŘIČKY: Vyhrál jsem Zlatou zebru! 
     Na nedávno ukončeném mezinárodním setkání příznivců žáru sci-fi a fantasy Tricon byly 

vyhlášeny výsledky jedné literární soutěže. Pro nezasvěcené musím ale nejdříve vysvětlit, co 

znamená pojem Tricon. Tricon jsou vlastně tři setkání (z anglického convention) v jednom. 

     Tricon v sobě spojuje tři nanejvýš významné cony: Eurocon ( Eurocon je nejprestižnější 

evropská SF akce, setkání přátel science fiction, fantasy a hororu, která se každým rokem koná v jiné 

evropské zemi), Parcon (tradiční setkání českých fanoušků) a Polcon (setkání polských fanoušků). 

Tricon se konal v Českém Těšíně a Ciezsyne ve dnech 26. - 29. srpna 2010 a účastnili se ho 

samozřejmě polské, české a slovenské sci-fi a fantasy celebrity jako Andrzej Sapkowski, Pavel 

Weigel, Miroslav Žamboch, Edita Dufková, Ondrej Herec, Františka Vrbenská, Wit Szostaka 

a další. 

     V rámci zmíněného Triconu byly vyhlášeny výsledky literární soutěže Zlatá zebra 2010. Soutěž 

(již 13. ročník) pořádá sci-fi klub Zebra a pod přímým dozorem rektorů Uniwersyteta Slaskiego 

byly oznámeny výsledky. A jak 13. ročník Zlaté zebry dopadl? V soutěži zvítězil Jan Vavřička 

s povídkou „Voholit, voškubat a spát!“. 

     Vítěznou povídku jste mohli slyšet na autorském čtení ve Stříbře v čajovně U Kocoura dne 28. 

srpna, kdy ani autor sám ještě netušil, že povídka se stane vítěznou. 

     Tímto článkem chci poděkovat všem fanouškům a přátelům, kteří mne v tvorbě podporují. 

Děkuji manželce za trpělivost a pochopení a děkuji malíři Petru Šrédlovi za ilustraci k vítězné 

povídce, díky které, podle mého názoru, získala navíc cenné body do celkového hodnocení. Autor 

(Stříbro, 6. 9. 2010) 
- J. V. (*1975) píše prózu zaměřenou zejména na sci-fi, žije ve Stříbře. 

 
 

 
* LITERÁRNÍ ČÁSLAV 2010. Literární klub Dr. Nadi Benešové, který působí při Městské 

knihovně v Čáslavi (http://www.cmuz/LKNB/index.htm), vyhlásil IX. ročník literární soutěže 

Čáslav 2010. Soutěžilo se v poezii a próze. Podle propozic „je soutěž určena pro amatérské autory 

od 15 let“… Při pohledu na výsledkovou listinu se nabízí otázka, kdo je podle nich vlastně 

amatér…?   

 
     Od IVA FENCLA: Zvítězil jsem v Literární soutěži Čáslav 2010  a 16. 10. ve 13:00 budu 

tudíž předčítat na čáslavském Žižkově náměstí ve výstavní síni z prózy Styky s Jorikou. Kolegyně 

Jitka Prokšová si loni z téže soutěže přivezla čestné uznání a letos dali Jitce Prokšové čestné 

uznání opět. (17. 9. 2010)  
 

 

 
     …Zdá se vám, že se autoři vytahují? Ó ne, sami je o to prosíme! Přímo je vyzýváme, aby se 

podělili o své úspěchy. Jedině tak víme, že Radka Ketnerová nedávno dostala pozvánku na 

slavnostní vyhlášení Literárních Strakonic, že prý je mezi vybranými autory, tak je zvědavá… 

(Zato novinku „Milan Čechura si vypsal v soutěži festivalu Literární Vysočina čestné uznání“ jsme 

si museli přečíst v Knižních novinkách…) 

http://www.toplist.cz/
http://www/
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 

* V úterý 5. října 2010 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně 

(B. Smetany 13) na večer s názvem Poezie, próza a dvě ženy. Se spisovatelkami Hanou 

Gerzanicovou a Marií Korandovou si povídá Viktor Viktora, klavírní doprovod: Tadeáš 

Forberger a Josef Štefan.  

 

* Ve středu 6. října 2010 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KMP (Plzeň, B. Smetany 13) na pořad s názvem Agrafy pro Pavla Vernera. Vzpomínkový večer 

na novináře, spisovatele a básníka. Účinkují: Jiří Brož (přednes), Jiří Šlupka Svěrák (pianino, 

zpěv) a Josef Kejha.   

 

* Ve čtvrtek 7. října 2010 v 16:00 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež zve 

do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) na slavnostní Pasování dětí na čtenáře s pohádkou 

Červená Karkulka. Účinkují: Přemysl a Jitka Kubištovi a Ludmila Bednářová.  

 

* V úterý 12. října 2010 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) 

na představení Srpnová neděle 2010 – k 100. výročí narození Františka Hrubína. Účinkují: Andrea 

Černá, Josef Nechutný, Miloslav Krejsa, Antonín Kaška a Ivo Pavelka (klavír). 

 

* Ve středu 13. října 2010 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KMP (Plzeň, B. Smetany 13) na další díl cyklu Hudební klenoty/Literární drahokamy III – 

Giuseppe Verdi: Rigoletto/ Victor Hugo: Král se baví. Uvádějí: Eva Hájková a Viktor Viktora.    

 

* Ve čtvrtek 14. října 2010 v 16:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež zve 

do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) na další Knihofon – veřejné čtení do mikrofonu 

s dětmi a pro děti. 

 

* Ve čtvrtek 14. října 2010 v 19:00 hodin Vás Tomáš T. Kůs zve do budovy Moving Station 

(nádraží Plzeň - Jižní předměstí) na regionální kolo celostátní soutěže v poezii na živo Slam poetry. 

 

* V úterý 19. října 2010 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) 

na pořad s názvem Prokletí básníci Rimbaud a Verlain - osudy, dílo, dokonalost překladů... 

Účinkují: Bohumil Švarc, Jiří Zapletal, Jiří Panzner, klavírní doprovod Lukáš Marek.      

 

* Ve středu 20. října 2010 v 19:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Dekadenci v literatuře. Autorské čtení básníka J. H. 

Krchovského. 

 

* V úterý 26. října 2010 v 19:30 hodin Vás divadelní soubor SOFRANZA zve do Divadla 

Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na premiéru hry M. Horníčka  Malá noční inventura v režii 

Františka Zatloukala. Laskavá komedie o tom, jak se muži baví o ženách, s citlivým humorem 

a hereckou představivostí. Účinkují: M. Velebný, K. Sladomelová, M. Herejk, E. Jarošíková, 

F. Zatloukal a M. Irová. 

 

* Ve středu 27. října 2010 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KMP (Plzeň, B. Smetany 13) na křest publikace Kalendář plzeňský 2011 - Černá ovce. Autorku 

Markétu Čekanovou  a ilustrátora Pavla Botku uvádějí, hrají a zpívají: Vilém Dubnička a Zdeněk 

Lahoda. Patronem publikace Karel Syka.                                                                                 
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* Ve středu 27. října 2010 ve 20:00 hodin Vás Antidivadlo zve do Divadla Dialog (Plzeň, 
Smetanovy sady 9) na derniéru hry Hřbitovní bytí. Vstupné 50,- Kč. 
 
* V sobotu 30. října 2010 v 15:00 hodin Vás divadelní soubor SOFRANZA v závěru 
návštěvnické sezóny zve na vodní hrad Švihov. Odpolední povídkové představení v režii Františka 
Zatloukala Hele, pojďme do divadla. Příběhy nejen o ženách a mužích, o chystání se do 
divadla, o setkání se starou láskou, o svádění, oslavě výročí svatby či o nevěře, doplněné 
hereckými forbínami. Hrají: M. Velebný, B. Formanová, M. Herejk, R. Gerhát, M. Irová, M. 
Peleška, F. Zatloukal, E. Jarošíková, T. Zatloukalová, K. Sladomelová / K. Koláčná.  
 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* SLAM POETRY 2010. Regionální kolo celostátní soutěže v netradičním přednesu poezie se 

uskuteční 14. října 2010 v 19:00 hodin v Moving station (Plzeň – Jižní předměstí). Soutěž v poezii 

na živo! Poezie versus show! Publikum jediným porotcem! Zájemci se mohou hlásit na e-mailu: 

slam.praha@centrum.cz (do předmětu uveďte „Přihláška Plzeň“!), nebo na tel.: 732 355 614 

(Tomáš T. Kůs). Pro vítěze opět na ruku 1.000,- Kč a postup do finále s možnou odměnou 

za vítězství 30.000,- Kč! Více informací na www.slampoetry.cz, www.facebook.com/slampoetry. 
 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * KRITIKY 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* DAGMAR HERMANNOVÁ: Díky – stokrát díky! 
     Když jsem viděla nastupovat do autobusu Lucii Koutnou a Marka Velebného, věděla jsem, že je 
o zápis do kroniky literárních výletů postaráno. Že oba se svědomitostí jim vlastní napíší, jaké bylo 
na výletě počasí, kolik lidí jelo, kdo s kým seděl, kdo s kým se cestou spřátelil a jaké problémy jsme 
způsobili paní hostinské. 
     Ale možná že i teď v říjnu, kdy vedra letošního roku jsou nenávratně pryč a vlády se opět ujal 
podzim plný kořeněné vůně padajícího listí, si leckdo rád přečte ještě jeden, trochu jiný pohled na 
letošní literární výlet, kdo se se mnou rád vrátí o pár týdnů zpět a usedne znovu do nezvykle plného 
autobusu, který nás odvážel směrem k Litoměřicím. 
     Když jsem si prohlížela obě světničky, kde bydlel v posledních dnech svého života (aniž tušil, že 
jsou poslední) Karel Hynek Mácha, bylo mi víc než smutno. Snad proto, že jsem ho tak důvěrně 
znala. Znala jsem jeho zádumčivou duši, jeho Lorinku, a dokonce i nešťastného malého Ludvíčka – 
díky přátelům Mirkovi Ivanovovi a Helence Sobkové. Kdyby byl v malém bytě kromě fotografií, 
obrazů a působivých popisek ještě i Máchův původní nábytek, asi bych byla musela odejít. Proč 
zrovna on – tak mladý? A pohříchu – proč zrovna on, vystudovaný právník, který ve své 
domácnosti dbal o každou maličkost, a dokonce měl i hmoždíř, se napil špinavé vody z řeky 
v době, kdy v zemi řádila cholera? ...a pak tam ležel k smrti vyhublý, umořený průjmy, s kůží 
po celém těle namodralou… Svou smrt si Mácha nezasloužil. A přece měl štěstí, že se stal literární 
ikonou všech dob bez poskvrnky. Úspěšně prošel všemi režimními změnami, zůstal opěvovaným 
básníkem a jeho Máj je symbolem jara a lásky pro všechny generace bez ohledu na oponu, kterou 
sem tam čas trhá a mění svět od základu. 
     Například Jiří Wolker, také nadaný, hezký a hodný chlapec, básník, který umíra l 
dlouho a mučivě v sanatoriu, než mu v jeho čtyřiadvaceti letech tuberkulóza rozežrala plíce, to 
štěstí neměl. A jestli snad na někoho nad jeho epitafem, který si před smrtí sám napsal, padne 
smutek a možná se zamyslí, zamýšlí se nad pomíjivostí života, lásky i slávy, neboť smrt se 
nezastavuje ani před talentem. 
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     Sotva se někdo dnes zajímá, která že světnička v jednom činžovním domě v Plzni v Prešovské 
ulici to byla, kde bez pomoci, nemocný a podvyživený, umíral hlady Josef Kajetán Tyl, který celý 
svůj nedlouhý a ubohý život obětoval divadlu. Kolem jeho sochy před divadlem se chodí jako 
kolem jakéhokoliv jiného kusu kamene a při současném zájmu dnešní mladé generace o historii, 
kulturu a literaturu let minulých málokdo ví, že má skromný hrob na plzeňském Mikulášském 
hřbitově. Právě zapomenuté hroby významných osobností svědčí o tom, že všechna sláva polní 
tráva. 
     Máchovu světničku jsem hrozně moc chtěla vidět, ale když jsem tam konečně byla, těžko jsem 
překonávala jakousi vnitřní tíseň, i když mé srdce, které jako by chtělo vyskočit ven, nakonec 
zůstalo na svém místě. Nepomohlo mi ani, když jsme předtím slyšeli, že jinak byl Karel Hynek 
rozverný a živý mládenec, který si do svého deníku psal lechtivé detaily ze svého milostného života. 
Naštěstí celá naše literární výprava do těchto smutných míst měla ke konci prohlídky po dlouhé 
cestě autobusem jiné, specifické starosti, a poté, co jsme vyslechli, že Karel Hynek pochopitelně 
používal ke svým potřebám nočník, úprkem jsme se všemi směry rozběhli zpět k autobusovému 
nádraží. „Království za WC!“ No – království být nemuselo, stačilo nám sedm korun na osobu, 
přestát nekonečnou frontu a přečkat nezvykle složitý obřad s  vypsáním účtenky za použití 
pro každého jednotlivce. 
     Přiznávám, že jsem náš literární výlet v jednotlivostech trasy, kudy náš autobus jel, příliš 
nevnímala, proto také nevím, kudy přesně vedly silnice po obou stranách lemované překrásnými 
třešněmi plnými plodů, některé s olámanými a uboze dolů visícími větvemi. Do černa zralé, veliké 
třešně byly úplně všude – na stromech, dole v trávě jak naseto a spousta rozmačkaných na silnici 
v době, kdy jich kilo na trhu koštovalo šedesát devět korun českých – ale kdo by se s tím tady trhal, 
že jo? 
     Každou pozornost jsem věnovala jako vždy sugestivnímu výkladu pana profesora Viktory, 
na této cestě ještě doplněného výkladem pana inženýra Drhovského, známé osobnosti v oblasti 
českých památek. Ale po prohlídce hradu Houska jsem byla zase o něco zklamanější – panu 
Drhovskému se nelíbil kastelán hradu, ani jeho působivý výklad, ba ani sám Ďábel. 
     A tady bych si dovolila trošku polemiky – jak jsem již zmínila, čas sem tam cloumá 
oponou a českou oponou se cloumá hodně. Když se jí trhne, svět se změní vždy z gruntu. Co bylo 
několik generací nesmyslné a absurdní, je náhle obráceně, a naopak. 
     Kdo by například dnes jel řadu hodin a pak vystál nekonečnou frontu na drahé vstupné, jen aby 
zahlédl zpěvačku, která zpívá? V žádném případě. Musí být oblečena jako šašek nebo napůl nahá, 
kolem ní planout ohně a hřmít hrom, mezi zpěvem musí vylézat na kříž nebo tak něco. Kdo by dnes 
jel obdivovat obyčejný hrad jako kamenný monument minulosti a němý odkaz předků? Bez legend, 
středověkých mordů, podivných jevů a ďábelských rejdů? Ani náhodou. Každá památka musí být 
naopak zatraceně hlučná, v noci nasvícená, rytířské turnaje, dobová divadla, památné bitvy, čím 
bizarnější podívaná, tím více návštěvníků a vyšší vstupné. Zde přidám vlastní autentickou 
zkušenost z doby, kdy jsem pracovala jako průvodkyně v Plzeňském historickém podzemí. Sice 
v době, kdy ještě patřilo pod Esprit a ještě se tolik neblblo, ale přece! Myslíte, že někdo chce za své 
peníze poslouchat, jaké měli Plzeňané ve středověku důmyslné a funkční třípatrové sklepy, byť 
dokonale oddrenážované proti vodě ze soutoku čtyř řek a vydlabané kutnohorskými havíři? Omyl! 
Zejména pak návštěvnímu lidu ze zemí, kde jsou běžnou kulturní podívanou akční krváky nebo 
přitroublé komiksy, v  ponurých temnotách chodeb historického podzemí města výklady  
o důmyslných sklepech a jejich užitečnosti rozhodně neuspokojovaly zjitřenou fantazii. Žádali 
chmurné hrůzy, mučení, kvílení, strašidla a oběti, v lepším případě jakýsi Dekameron. Zkrátka 
chtělo se po mně něco ef-ef, a tak jsem si bleskově vymýšlela příběhy šité na míru morbidnímu 
gustu každé výpravy – mnohdy příběhy, nad kterými by i tygr udělal strachy loužičku. A kupodivu! 
Právě ty se zájmově ujaly a noví návštěvníci mně pak i připomínali: „…ale paní průvodkyně,vy 
jste nám ještě neřekla to o té černé studni, kde se našly… ty zlaté knoflíky…“ 
     Dokonale rozumím kastelánovi hradu Houska, není to jen úředník jakéhosi památkového 
úřadu, který za dobrý peníz mzdy hradem odkudsi kamsi chodí. Hrad Houska má štěstí na 
kastelána, který pro „svůj“ hrad žije. Už to dobové oblečení, ve kterém provází – vždyť mohl 
chodit v montérkách. A že si právě hrad Houska vybral Ďábel? Konečně, proč ne. 
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     Když jsme procházeli místy, kde podle pověsti prováděl Ďábel své rejdy nejčastěji, stála jsem 
chvíli tváří v tvář jeho ohyzdné siluetě – a on na mne náhle spiklenecky mrkl. Nikdy nezapomenu 
na ten den a na tu hodinu, byl to čtvrtek, a následující den, v pátek, jsem v tutéž hodinu nečekaně a 
náhle dostala telefonem tak ohromnou pracovní a profesní nabídku, ve kterou bych byla nedoufala 
ani ve snu. Tak přece – peklo a Ďábel je na světě údajně pro zlo, ale koho si vybere, tomu pomáhá. 
Mě si vybral. 
     Díky organizátorům za hezký, místy dobrodružný, napínavý, mentálně působivý literární výlet, 
díky za návštěvu hradu Houska. Budu se těšit napříště. (Plzeň, 21. 9. 2010) 

- D. H. žije v Plzni, píše básně a jiné drobné formy, je pravidelnou čtenářkou Plže. 

 

* LUDĚK GASSELDORFER: Chtěl bych upozornit 
     na jednu drobnou chybku Lucie Koutné v jejím zářijovém textu o Máchovském putování - a sice, 
že z Nostalgické myši v Šemánovicích se vysílají pořady pro Český rozhlas s Jiřím Suchým. Nikoli, 
jde o mladšího bratra Ondřeje. Zdravím vás i ji. (Plzeň, 23. 9. 2010) 

 

* MARKÉTA BALCAROVÁ: Moji blízcí: 
     Můj táta mi kdysi řekl: „Jestli mi jednou přivedeš domů černocha, tak poletíte oba.“ 
     Přítel mojí tety nečte ruskou literaturu: „Už když vidím všechny ty jména, co končí na „ov“, 
zvedne se mi žaludek.“ 
     Moji spolužáci z gymnázia se mi posmívali, když mě na gymplu bavila němčina, a říkali mi 
ironicky: „Ty jedna germánko. Jsi germánka, víš o tom?“ 
     Zaměstnanec mého otce řekl jednou svým hostům za barem: „Teplouše nemůžu ani cejtit, kdyby 
nějakej přišel ke mně do hospody, nenalil bych mu ani jedno pivo.“ 
     Budoucí tchýně mojí sestry, vážená paní doktorka, se mě při našem seznámení zeptala: „Proč 
studuješ zrovna germanistiku? Nějak mi nejde na rozum, proč sis vybrala zrovna tenhle 
jazyk. Na světě je tolik jiných jazyků…“ 
     Můj táta řekl jednou mojí sestře, která kamarádila na gymnáziu se svým vietnamským 
spolužákem: „Jestli mi jednou přivedeš domů Vietnamce, tak poletíte oba.“ 
     Moje krásná, chytrá kamarádka, která dostudovala zubařinu, jednou prohlásila: „Kdybych šla 
pracovat do Německa, vydělala bych si mnohem víc peněz, než tady. Já tam ale nikdy v životě 
nepůjdu, nemám ráda Němce.“ 
     Přecitlivělý černoch, se kterým jsem se krátkou dobu scházela, mi jednou bezdůvodně řekl: 
„Víš o tom, že jsi rasistka? Dávej si pozor na jazyk.“ 
     Můj strýc pohrdá svým věřícím synem a pořád do něj ryje: „Můžeš mi nějak vysvětlit, proč 
ztrácíš tolik času v kostele?“ 
     Moje teta jednou zaklapla dveře před arabským přítelem mojí sestřenice. A neřekla při tom ani 
jedno slovo. 
 

     Zeptala jsem se přítele mé tety: „Co bys dělal, kdyby ses narodil jako Rus?“ 
     Zeptala jsem se mojí kamarádky: „Znáš vůbec nějakého Němce?“ 
     Zeptala jsem se budoucí tchýně mojí sestry: „A proč studuje vaše dcera latinu?“ 
     Zeptala jsem se přecitlivělého černocha: „Myslíš, že jsem rasistka, když se s  tebou ukazuju 
ve městě, kde se zná každý s každým? 
     Zeptala jsem se táty: „Vadí ti černoši a Vietnamci. A to ti nevadí, že tvoje mladá, krásná 
přítelkyně má v hlavě piliny?“ 

- M. B. (*1984) píše básně a povídky, žije v Plzni, právě úspěšně ukončila studia germanistiku. 

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 22. 10. 2010. Těšíme se na Vaše příspěvky! 
******************************************************************************* 

KONTAKT: Ason-klub o. s. při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 305 94 Plzeň,  
tel.: 378 038 200, 378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

e-mail: asonklub@plzen.eu; http://www.knihovna.plzen.eu 

http://www.knihovna.plzen.eu/

