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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXI, 2012, letos Listy č. 12 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 184) ze 4. 12. 2012. Stran 8, 

náklad 500 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 12/2012 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Básník musí vědět, kde a jak skončit. 
 

(Štefan Žáry) 

 
… Mnozí básníci to, pravda, nevědí… Ale rok 2012 má v tomto směru naprosto jasno – odchází 
31. prosince a určitě se nás zeptá, co jsme přečetli, co jsme napsali… „Nebijte mne, otče, už nikdy 
nebudu psát verše.“ (Publius Ovidius Naso)  
 

* 
BYLO NEBYLO 

 
     Mezi 28. říjnem a 28. listopadem zažila Plzeň celou řadu zrození. Začalo to Literárním 
kalendářem Plzeň – Řezno 2013. Společný projekt západočeských a východobavorských 
spisovatelů byl představen v Masných krámech za přítomnosti nejen zastoupených autorů 
(http://velebny.rajce.net/krestceskobavorskehosborniku_28_10_2012). 
     V neděli 4. listopadu opět v prostoru galerie zazněl Mužský hlas. „Hodinoví básníci“ Václav 
Gruber, Milan Čechura a Jiří Hlobil tu ovšem nenabízeli osamělým ženám pomoc v domácnosti, 
nýbrž pomoc v duši. Herecká hvězda Divadla J. K. Tyla Andrea Černá tak trochu udělala reklamu 
i Plži (viz http://velebny.rajce.idnes.cz/galeriemasnekramy_muzskyhlas.4.11.2012). 
     V Malém sále Místní knihovny ve Strašicích byla 22. listopadu poprvé představena společná 
knížka literáta Tomáše Makaje a ilustrátora Vhrsti Pověsti Středních Brd. Za doprovodu 
rokycanské hudební skupiny PVE pověsti živě vyprávěli Tomáš Makaj a Petr Matějka. 
     Ve stejný den na jiném místě, totiž v někdejší legendární Kulturní kavárně Jabloň, probíhal 
asonklubí comeback. Mohla za to Martina Šimánková, která se do Jabloně vrátila jako kulturní 
manažerka. Původně měla na mysli autorské čtení úplně nových autorů, ale těm „starým“ se prý 
nebránila. V rámci osmého ročníku poetického festivalu Jednou nohou (nejen) v poezii a také 
v rámci tradičních Dnů poezie jsme pak diváky umlčeli prózou. Ivo Fencl vytrvale naléhal, aby se 
program jmenoval Možná přijde i Jorika, ostatní ovšem váhali. Nikoliv proto, že by konečně 
nechtěli spatřit slavnou neznámou imaginární Joriku, ale proto, že do poslední chvíle nebylo jasné, 
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kdo vůbec přijde. Vědělo se, kdo nepřijde. Jakub Fišer, který byl pozván na setkání autorů 
časopisu Divoké víno. Martin Šimek, který měl právě jiné trudné aktivity – školní aktivy a schůzi 
bytového družstva. Irena Velichová a Lucie Koutná, jež dlely v Praze, a Tamara Kopřivová, co dala 
přednost jiné akci. Těšili jsme se nadějí, že Marek Velebný a Daniel Mikeš přijdou… pozdě. A též 
muzika byla zahalena tajemstvím. Čekali jsme tam Jana Máchu z plzeňské bluesové kapely Stop 
time trio, na plakátech však stálo „hudební doprovod P.B.T.“, což podle Googlu mohla být 
makléřská pojišťovací společnost se sídlem v Třebíči, anebo značka plavek… Nakonec ale 
všechno dopadlo dobře. Jabloň nám sice s odstupem měsíců připadala tak nějak menší, ale Mácha 
tam byl a diváci byli a slova Radky Prokopové, Ley Schröpferové, Heleny Matějkové, Dagmar 
Hermannové, Iva Fencla, Marka Velebného a Daniela Mikeše zazněla prostorem. Helena 
Šlesingerová přečetla ukázku z ďábelské prózy opravdu nové autorky Evy Baslové a oznámila 
smutnou zprávu: „Jorika nepřišla…“                 
     Ve středu 28. listopadu se pomyslný literární kruh uzavřel. V Galerii Artamo Vladimíra Babniče 
představil spisovatel Václav Gruber Druhý dech chromého koně, pokračování románu o životě 
a smrti Zastřelte toho chromého koně, který vydalo nakladatelství MOBA…   
     Foto na http://velebny.rajce.net/krest.druhydechchromehokone.artamo.28.11.2012. 
 

* 
SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 
* LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2012. V sobotu 6. října 2012 byl v Městské knihovně Klatovy 
slavnostně vyhodnocen už XXII. ročník soutěže Literární Šumava. Ale nebylo to stejné jako 
obvykle. Přihlásilo se pouhých 26  autorů, z toho v kategorii do 25  let jenom tři. Kůrovec nezájmu 
vyhloubil chodbičky pod letitou šumavskou kůrou? Za tu dobu soutěží prošlo více než 1.128 
autorů… čísla za prvních pět ročníků bohužel dnes už podchycena nejsou. (Jména laureátů i porotců 
naštěstí zaznamenal Ústav pro českou literaturu Akademie věd v Praze – viz Databáze literárních 
cen: http://www.ucl.cas.cz/ceny/?c=36.) V Literární Šumavě bylo až dosud uděleno 272 ocenění, 
letos přibylo dalších 8, počet diplomů se tím zaokrouhlil na pěkných kulatých 280. Někteří porotci 
se časem ocitli v roli soutěžících (Ivan Nikl, Pavel Hubený nebo Tomáš T. Kůs). Miroslav Sulan 
se stal dokonce postupně pořadatelem, porotcem i soutěžícím. Nejvíce čestných uznání (7) bylo 
uděleno v roce 1992. Nejvíce diplomů získali autoři Ivan Klik (6 ocenění), Jan Pavel a Milena 
Písačková (po 5 ocenění), Jan Valeš, Štěpán Špád, Zdeněk Huspek či Delicie Nerková (po 4 ocenění)… 
Paní Božena Fousková se stala doživotní čestnou laureátkou LŠ, soutěžící Tereza Jandová se 
v Klatovech proměnila v Jakubu Katalpu, Libor Pinl se změnil v Šakala. Někteří z oceněných 
vydali knihy (Tomáš T. Kůs, Milan Šedivý, Jakuba Katalpa…). 
     Porota (Petra Hynčíková, Karel Mráz, Petr Skarlant a Helena Šlesingerová) pracovala 
v nezměněném složení už šestý rok (jen poprvé v roce 2007 byla větší o Vladimíra Novotného).  
Do roku 2002 pak byla soutěž širší o kategorii publicistiky. Od roku 2003 zas bohatší o Cenu 
za příspěvek vztahující se k Šumavě a Pošumaví a Cenu Františka Pravdy – cenu Čs. rozhlasu Plzeň. 
     Kdo letos vyhrál? Z mladších autorů nikdo. V kategorii nad 25 let to v poezii byli Štěpán Špád 
z Klatov (1. místo), Stanislav Dlouhý (2. místo), Vítězslav Kaprál (3. místo), v próze zvítězil 
Miroslav Sulan, druhý byl Pavel Svoboda. Karel Němeček si odnesl čestné uznání. Zvláštní cena za 
příspěvek o Šumavě připadla opět Štěpánu Špádovi, Cena Františka Pravdy pak Miroslavu Sulanovi. 
     A ještě sborník! Vítězné práce jsou pravidelně publikovány od roku 1997. Poslední sborník je 
rovněž ke stažení na http://www.knih-kt.cz/download/LS2012.pdf. (Možná úplně poslední?) 
 
* VLNY MODRĚHO DELFÍNA 2012. V neděli 11. listopadu 2012 byly v zbrusu nové 
Restauraci a galerii Artamo v Čelakovského ulici v Plzni vyhlášeny výsledky už VI. ročníku 
literární soutěže Vlny modrého delfína. Pořadatelé (Vladimír Babnič a Literární Vysočina, o. s.) 
tentokrát stanovili téma Zázraky se (ne)dějí… 
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     Od MARKA VELEBNÉHO: Letošní ročník obeslalo 46 autorů z celé republiky. Hodnotila je 
porota ve složení: Zora Šimůnková (předsedkyně), Alena Vávrová a Václav Gruber. Akci zahájil 
Jirka Hlobil společně se Zorou Šimůnkovou a Václavem Gruberem. Po slovech poroty zazpívala 
krásná děvčata z vokálního sboru Tutti Voci několik slavných melodií za doprovodu akordeonu. 
V první části akce bylo vyhlášeno a uděleno celkem pět čestných uznání, která získali Jiří Č. Ulrich, 
Magdaléna Krybusová, Anna Hlaváčková, Kateřina Vaněčková a Lucie Hrochová z Vysočiny 
(z přítomných oceněných přijela na vyhlášení výsledků soutěže z největší dálky). Jirka Č. Ulrich 
přednesl ukázku beatnické poezie z připravovaného projektu, který uvede 18. prosince v plzeňském 
Divadle Dialog, a pozval diváky i na novou premiéru Amcethu „Kosti pro Otta“. Některé 
z oceněných soutěžních povídek přečetla publiku herečka Kateřina Vinická. Třetí cenu získala 
za povídku „Ťapka“ Anna Mišurcová, druhé místo vybojoval Bohumír „Prochor“ Procházka 
z Literárního spolku při Knihovně Václava Čtvrtka Jičín a první cenu získala mladá plzeňská 
studentka a herečka Amcethu Tereza Čermáková za povídku „Hospoda u konce světa“. Ceny 
předávali Vladimír Babnič a Irena Velichová spolu se Zorou Šimůnkovou a Václavem Gruberem. 
Nakonec promluvili majitel galerie Vladimír Babnič a  Jiří Hlobil o budoucnosti nové Galerie 
Artamo. 
     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/Vlnymodrehodelfina_11.11.12. (Plzeň, 13. 11. 2012) 
 

- 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 u firmy HLS. 
 
* CENA BOHUMILA POLANA 2011. V pátek 23. listopadu 2012 v obřadní síni plzeňské 
radnice vyvrcholila zdejší literární žeň cenou nejvýznamnější – Cenou Bohumila Polana (a navíc 
v roce Polanova 125. výročí narození). Cena je udělována od roku 2001 za významné dílo spjaté 
se západními Čechami tematicky nebo osobou tvůrce a je dotována finanční prémií 30 tisíc korun. 
Už podruhé v historii CBP bylo ocenění rozděleno mezi dva autory. Čerstvými držiteli se stali 
Jaroslava Málková za sbírku básní Stopy v povětří a Karel Trinkewitz za poetickou prózu 
Jak jsem potkal básníky. Porota pod vedením PaedDr. Jiřího Staňka, CSc. rovněž udělila dvě čestná 
uznání – Romanu Knížeti za básnickou sbírku O čem jde řeč a Janu Sojkovi za prózu V srpnové 
žízni. (Přehled všech dosavadních CBP viz http://www.ucl.cas.cz/ceny/index.php?c=10.) 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 
 
* V sobotu 1. prosince 2012 v 9:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 
Doubravka (Masarykova 75) na Den pro dětskou knihu - výtvarné dílničky v předvánočním duchu. 
Vstup volný. 
 
* V sobotu 1. prosince 2012 v 9:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 
pro děti a mládež (B. Smetany 13) na Den pro dětskou knihu – Kouzelný kolovrátek přede pohádky 
bratří Grimmů. Vstup volný. 
 
* V pondělí 3. prosince 2012 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 
na druhou premiéru představení: Lia Bugnar – Kosti pro Otta. Dvě příslušnice nejstaršího řemesla 
na světě stopují kunčofty na kraji skotské silnice. Jejich drsné antagonistické vztahy se s časem 
mění tak, jak vzájemně poznávají svoje osudy a motivace. Hra rumunské autorky objevuje pod 
našminkovanými tvářemi citlivé lidské jádro, ony perličky skryté na samém dně. Hraje Amceth 
v režii Jiřího Č. Ulricha. Účinkují: Markéta Šebestová, Tereza Čermáková a pes Oskar. 
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* V úterý 4. prosince 2012 v 19:30 hodin Vás 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 zve do klubovny ve Vrchlického sadech 
na pořad s názvem Mé literární lásky – vyznání známého českého herce a režiséra Luďka 
Munzara. - V přísálí klubovny pokračuje výstava Tomáše Roháčika Skrytá přání (akryl, akvarel, 
plátno, dřevo, koláž). Výstava potrvá do konce roku. - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně 
Hifiklubu k dispozici: Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Aktuální program opery, činohry 
a baletu Národního divadla v Praze, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj. 
 
* Ve středu 5. prosince 2012 v 17:00 hodin zve Kruh přátel knižní kultury své členy do Polanovy 
síně KMP (B. Smetany 13) na výroční shromáždění.  
 
* Ve středu 5. prosince 2012 v 17:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KMP (B. Smetany 13) na Luzné Lužany – další díl cyklu Hrady a zámky. Uvádějí Karel Drhovský 
a prof. Viktor Viktora. 
 
* V pátek 7. prosince 2012 v 10:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 
pro děti a mládež (B. Smetany 13) na další Čtení pro nejmenší. 
 
* Ve středu 12. prosince 2012 v 18:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) 
na křest publikace Hany Gerzanicové a Miloslava Krista Crha a Strachota krajem jdou. Uvádí 
Jaroslav Terč, hudební doprovod studenti Konzervatoře Plzeň. 
 
* Ve čtvrtek 13. prosince 2012 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 
pro děti a mládež (B. Smetany 13) na další Knihofon – čtení do mikrofonu s dětmi a pro děti. 
 
* Ve středu 19. prosince 2012 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu Západočeského 
muzea v Plzni (Kopeckého sady 2) na veřejné představení knihy Katedrála sv. Bartoloměje. Jedná 
se o první knihu v historii o katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. 
 
* Ve středu 19. prosince 2012 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy 
síně KMP (B. Smetany 13) na Dárek pro Ježíška – tradiční vánoční večer Jiřího Hlobila a jeho hostů. 
 
* V úterý 18. prosince 2012 v 19:00 hodin jste zváni na premiéru představení: Keneth Fearing - 
Noc na Manhattanu. Poetické melodrama s použitím stínového divadla podle úryvků textů 
amerického beatnického básníka Kenetha Fearinga. Čtyři osamělí lidé  v zapadlém  baru hledají 
světýlko naděje i cestu k sobě. Jejich psychologicky   pojaté osudy jsou načrtnuty 
v kritickém  ironickém kontrastu s absurdním prostředím anonymního velkoměsta, v kterém jsou 
nuceni žít. Hraje Amceth v režii Jiřího Č. Ulricha.  

 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* JAK BUDU ŽÍT ZA DVACET LET? Byla vyhlášena literární soutěž na téma Jak budu žít 
za dvacet let? Soutěž je určena studentům všech typů středních škol v ČR ve věku 15 – 20 let. Lze 
zaslat texty v žánru povídka (max. 5 stran A4), poezie (1 – 2 básně) a esej nebo novinový článek 
(max. 5 stran A4), psané na PC, v 5 vyhotoveních. Autor uvede jméno a příjmení, telefon, e-mail, 
adresu školy, kterou navštěvuje, a soutěžní kategorii. Uzávěrka je 5. ledna 2013. Adresa: 
Hotelová škola Radlická, Radlická 115, 158 00 Praha – Jinonice, kontakt: PhDr. Běla 
Popovičová, tel.: 251 172 162, 725 679 954, e-mail: bela.popovicova@seznam.cz. Příspěvky se 
nepřijímají elektronickou cestou! Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v rámci vyhlášení 
vítězů Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka – pravděpodobně 25. 2. 2013, tj. v den Filipových 
narozenin. Všichni účastníci obdrží pozvánky e-mailem, případně pozvánky na adresu školy. 
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* CENA JIŘÍHO ORTENA 2013. Svaz českých knihkupců a nakladatelů opět přijímá přihlášky 
na Cenu Jiřího Ortena. Tato prestižní literární cena se uděluje mladému autorovi prozaického 
či básnického díla, napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání díla nebylo více než třicet 
let. Letos bude udělena již po šestadvacáté a je spojena s finanční prémií ve výši 50.000,- Kč. 
Kandidáty mohou nominovat nakladatelé, veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, 
rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením. 
Podmínkou nominace je knižní vydání díla během roku 2012. Uzávěrka je 31. ledna 2013. 
Přihlášená díla je třeba v šesti výtiscích spolu s přihláškou (ke stažení na webu) zaslat poštou 
na adresu: Sekretariát SČKN, P. O. Box 177, 110 01 Praha 1, nebo osobně doručit do sekretariátu 
SČKN (Mariánské nám. 190/5, Praha 1). Nový laureát Ceny Jiřího Ortena bude vyhlášen během 
knižního veletrhu Svět knihy Praha 2013. Více na www.sckn.cz. 
 
* DRÁPANDA 2013. Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje X. ročník literární soutěže Drápanda.  
Soutěž je určena dětem staršího školního věku a bude hodnocena v kategoriích: 6. a 7. třída ZŠ, resp. 
1. a 2. třída víceletých gymnázií; 8. a 9. třída ZŠ, resp. 3. a 4. třída víceletých gymnázií. V každé 
kategorii bude hodnocena zvlášť poezie a próza. Lze zaslat původní, neopsané a dosud 
nepublikované básně (3 - 5 textů), povídky nebo reportáže (max. 3 strany A4), psané na počítači, 
případně čitelně rukou. Fantazii se meze nekladou!  Autor uvede jméno a příjmení, datum 
narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, školu a třídu, kterou navštěvuje. Obálku označte heslem 
„Drápanda“. Uzávěrka je 28. února 2013. Adresa: Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 
407 47 Varnsdorf.  Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v červnu 2013 v Městské knihovně 
Varnsdorf. Nejlepší soutěžící budou odměněni cenami a jejich práce budou zveřejněny. Více 
na http://www.mkvdf.cz/index.php/cs/soute/381-drapanda-2013. 

 
* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  
Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
* IVO FENCL: Cestovatel Zikmund i spisovatel Hakl aneb „Líbí se mi tvořit obrazy“: 

(Rozhovor s Milenou Písačkovou) 
 

Do jaké míry fotografuješ profesionálně? 
     Je to tak půl na půl. Základ jsem získala v pražském Fotoinstitutu, ale pořád se učím něco 
nového. Je to jako se sportem. Člověk to musí pořád trénovat a postupně se zdokonaluje. 
 

Dneska ale je fotografování z technického hlediska lehčí než dřív, ne? 
     Já myslím, že focení vyžaduje dost široké spektrum dovedností. Rozhodně kreativitu, cit pro 
kompozici, technické know-how, odolnost, přizpůsobivost… Nehledě na to, že v dnešní 
digitalizované době je kromě pořízení fotek neméně důležitý tzv. postproces, a tedy úpravy fotek 
v grafickém editoru. Co se ale týče vlastního focení, před časem jsem si vymyslela takovouto věc: 
Tajné samostudium na bázi takzvaných fotoguruú (skloňuje se to tak?) pro každé odvětví fotografie. 
A tak mám jednoho na reportáž, dalšího na portrét, ještě jiného na sport, dále na krajinu, na makro…  
 

To zní zajímavě, můžeš to vysvětlit podrobněji? Kdo je to fotoguru? 
     No, prostě jsem si vybrala profesionální fotografy, jejichž tvorbu v daném žánru nejvíc 
obdivuju a kteří mají takový precizní až virtuózní styl, a průběžně sleduju jejich tvorbu na netu i jinde, 
čímž se inspiruji a učím, co jo a co ne. Nejsou to ale žádná obecně známá a profláklá jména a pokud 
jde o moje profi-focení, tak doufám, že mě to jednou uživí. Ideálně již brzy. 
 

A zaznamenala jsi nějaké ohlasy a úspěchy? 
     No, nejvíc mě v poslední době potěšilo, že moji tvorbu kladně ohodnotily dvě osobnosti 
nemalého formátu, kterých si velmi vážím – legendární cestovatel Miroslav Zikmund a spisovatel 
Emil Hakl. A to je pro mě větší ocenění, než vyhrát nějakou fotosoutěž. 



 6

Jak k tomu ocenění došlo? 
     Oba pány jsem reportážně fotila a oba pak projevili zájem o moje fotky. Pan Zikmund mi napsal, 
že žasne nad svým portrétem ode mě a zda by si ho mohl vytisknout. On má i ve třiadevadesáti 
letech strašně energetizující úsměv, ohromně mu to přemýšlí, o všechno se zajímá a prostě je to 
úžasný a inspirativní člověk. 
 
I Emil Hakl? 
     Emil Hakl mi napsal, že by rád oživil mými fotkami svůj web. Že mu přijdou „výjimečně 
zajímavé“ - a vůbec i jinak nešetřil chválou. No, a pro mě jsou zase výjimečně zajímavé jeho knížky.  
 
Odkdy to ale děláš? To jsi fotila už jako holčička? 
     Jo. Když mi byly asi čtyři roky, dostala jsem v jednom východoněmeckém kempu vynadáno 
od rodičů, že jsem cvakla pána s velikým břichem lezoucím mu z nátělníku a ještě jsem se tomu 
smála. Ohromně mě totiž zaujal jako objekt vhodný k fotografování. To je taky asi moje první 
vzpomínka spojená s foťákem v rukou. A následně jsem se v tom kempu ztratila mamince a tatínkovi 
a neuměla ani slovo německy. A sice jsem brečela, ale pak je zase nějak našla. A to by zas mohl 
být prazáklad mých cestovatelských dobrodružství.  
 
To je pravda, ty vedle focení hodně cestuješ a vlastně to je propletenec: Cestuješ, abys fotila. 
Kolik zemí a které jsi už navštívila? 
     Nemyslím, že hodně zemí, ale když je příležitost, určitě nesedím doma jako pecka. Na internetu 
jsem jednou objevila aplikaci, která mi spočítala, že jsem už navštívila asi jedenáct procent všech 
zemí světa. Nevím, nakolik je to přesné, a stejně si myslím, že důležitější než kvantita je kvalita, 
a tak považuju za nejnezapomenutelnější cesty svoje mimoevropské expedice do těchto zemí: 
Indie (2008), Indonésie (2009), Vietnam + Laos + Kambodža + Thajsko (Expedice Mekong 2010) 
a Keňa (2011). Přitom zastávám názor, že by z cest měly vzniknout vždycky nějaké tvůrčí 
výstupy, a tak z nafoceného materiálu postupně vytvářím cestovatelské přednášky. 
 
Přihodilo se ti na cestách i něco nebezpečného? 
     Přílet do Dillí právě v tu noc, kdy tam došlo na bombový teroristický útok. Obratem jsme 
vyrazily se spolucestovatelkou pryč a vlakem na sever, ale protože jsme neměly rezervovanou 
místenku, zbylo na nás pouze místo v úzké chodbičce s dveřmi na obou stranách dokořán a kolem 
nás bylo nalepeno asi padesát Indů. Zkrátka, devět hodin na stojáka až do Amritsaru. V jednu 
chvíli z vagónu vypadlo dítě a viselo na schůdkách. V Indii je zapotřebí určitá psychická odolnost. 
Nebezpečná však byla i příhoda, při které do nás v italských Dolomitech uhodil blesk. 
 
Do vás?  
     Tedy do skály s ferratou, po které jsme lezli. Cítila jsem elektrický výboj až po lokty, asi jako 
když tě někdo přetáhne silnou holí přes ruce, ale přežili jsme to, což je hlavní. 
 
I foťák? Kolikrát už jsi jej ztratila? 
     Naštěstí zatím ani jednou a naopak jsem jeden našla v lesíku u Versailles. 
Ale obávám se, že nějaká ztráta, resp. ukradení mě v budoucnu potká. Bohužel. Tomu riziku je 
člověk na fotoexpedicích vystaven prakticky pořád. A někdy i jinde. 
 
Nefilmuješ taky - vedle fotografování? 
     Natočila jsem na cestách pár videí právě kompaktním foťákem. Z Keni mám jeden sestřih 
i s hudebním podkresem, ale teprve nedávno jsem se dopracovala k zrcadlovce s videofunkcí, což 
je velká výhoda - a prý se tím dá natočit i celovečerní film. Což ale neplánuji. Víš, já se asi budu 
vždycky víc zaměřovat na statické obrázky. Líbí se mi takto tvořit obrazy, které si může člověk 
pověsit na zeď a mít je denně na očích. 
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A co psaní? Jak se vyvíjel tvůj vztah k němu? A připomeň prosím rovnou, co se ti už podařilo 
uveřejnit. 
     Psala jsem ještě před tím, než jsem si dokázala vydělat na první pořádnej foťák, ale pak se obojí 
začalo těžko stíhat. Navíc jsem zjistila, že mi víc vyhovuje fotit, protože je to akčnější a člověk 
tráví u počítače jen polovinu tvůrčí doby – při už zmíněných úpravách.  
     Vydat se mi ale povedlo, jak víš, pár sbírek poezie, i když všechny celkem maličké. Kdyby se 
to ale jednou dalo dohromady, už by z toho mohla být slušná knížka.  
 
Vraťme se ještě k cestování, Mileno. Jak jsi na tom s jazyky? 
     Z angličtiny mám státnice a necelý rok jsem pracovala ve Velké Británii. Ve španělštině jsem 
pak už dlouho jakýsi falešný začátečník. A má němčina je velmi, ale velmi pasivní.  
 
Na které místo by ses vrátila nebo kam se i vracíš? 
     Pěkná je Orccha v Indii, Vang Vieng v Laosu a řada míst v Indonésii, ale líbí se mi i Benátky, 
kde jsme dvakrát fotili tradiční karneval. Do mimoevropských zemí se ale jen tak nevrátím. 
 
Proč ne? 
     Protože je napřed v plánu celá řada zemí dosud nenavštívených. Leda že by mě tam někdo 
vyslal pracovně.  
 
A kam už bys nechtěla? 
     Na velice nudný, nicméně Angličany velmi oblíbený ostrov Isle of Wight, který se nachází asi 
dvacet minut jižně od Portsmouthu. V roce 2006 jsem tam pracovně strávila tři týdny a projela ho 
celý na kole. Nudnější krajinu by člověk pohledal. Nicméně aspoň u pobřeží byly zajímavé závody 
plachetnic. Ve vnitrozemí jsem ovšem nic pro sebe zajímavého nenalezla. 
 
Plánuješ kromě přednášek i nějakou další výstavu fotografií? 
     Ráda bych vystavila fotky z jihovýchodní Asie, ale leze to do peněz, a tak bych potřebovala 
sponzora nebo grant, což však zrovna nestíhám moc řešit, takže to asi bude muset ještě nějakou 
dobu počkat.                                                                                                                   (13. 11. 2012) 
 

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

- M.  P. (*1980) je básnířka, prozaička a fotografka, absolventka Pedagogické fakulty ZČU v Plzni,  
nyní je zaměstnána v reklamní, vzdělávací a komunikační agentuře Grafia, s.r.o., Plzeň. 

 
 
 

 
 

* JAN GREGOREK: Těch několik metrů: 

 
     Byl už starý. A na tváři měl mnoho vrásek. A nejen na tváři. A dlouho se k té cestě připravoval. 
Bylo to vlastně jen několik metrů. Byl tu sám. Nikdo nikde a volat sestru nebude. Na první hůl 
dosáhl celkem v pohodě. Druhou hůl si přitáhl první holí. Pomalu vstával. Opíral se o hole. 
Sledoval podlahu a zdálo se, že se pohybuje. A ta chvíle mu najednou přišla povědomá. Vždycky 
si pamatoval pocity. Poprvé se zastavil u prvního stolu a odpočíval. Pořád nikde nikdo. Už zbývá 
jen metr. Natahuje ruku a… 
 

- J. G. (*1985) píše básně a prózu, studoval na SOŠ obchodní v Nerudově ulici v Plzni (obor knihkupec),  
v Ason-klubu vydal malou knížku prózy a poezie s názvem A venku bylo hezky (2004). Žije v Kněževsi  

na Rakovnicku.  
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* IVO FENCL: Je člověk starý, jak se cítí?  
 
     Někdo to řekl. A je. I když jsou meze. Příklad? 
     Uveřejnil jsem v Literárních novinách básničku U Jakuba a Moniky. O přátelství. A jednou 
jsem pak Moniku zahlédl a věnoval jí pohotově autorský výtisk Literárek. 
     Stála zrovna v hale hlavního nádraží s nějakým klukem (nebyl to Jakub) a já radši rovnou 
zdůraznil, že by vypravěče mého veršovaného příběhu neměla v žádném případě ztotožňovat se 
mnou jako autorem, a ať si ho radši představí jako mladíka. 
     Pár dní nato jsem ráno zase cestoval do Plzně - a čekal předtím na nádraží. Za chvíli přišla 
Monika (alias Jakubova holka) a už předtím stály u kaštanu její kamarádky (anebo spolužačky). 
Monika se k nim hned nepřidružila a já bych se jindy styděl, ale měl jsem náhodou dobrou náladu, 
ten den, a tak jsem k Monice popošel, usmál se, i ona se usmála, a já řekl: „Omlouvám se za tu 
básničku! Jsem holt spisovatel, no, tak se propaguju.“ 
     Čímž jsem vlastně zbaběle zlehčil vlastní dítě. A tím i své city, jak ubohé! Ale Monika se zase 
usmála! „Není zač, vždyť byla hezká.“ 
     A TOHO jsem se i měl chytit a držet. A tématu. Jenže ono je pro mě tak strašně citlivé! 
Nekonečně. A já to nedokázal. Místo toho jsem vyndal jednu svou starší knížku a pořád stejně 
ironizujícím a zlehčujícím tónem pravil: „Co tenhle můj bestseller?“ A zda už jej viděla. 
     Zavrtěla hlavou - a já položil prst na obrázek milenců na obálce a řekl: „Monika, její kluk, 
radar. Ne?“ A nabídl jsem Monice onen výtisk. Automaticky zavrtěla hlavou. 
     „Ale je tam i strašidelná povídka,“ dělal jsem reklamu, ale ani nechtěl otravovat, zvlášť ne před 
spolužačkami, už se stejně hihňaly, i pustil jsem knihu do aktovky, odvrátil se k železniční trati 
a nezávazně a napůl pro sebe jsem prohodil: „Ach jo, zas do tý školy. Počkat, anebo jedu do práce?“ 
Nebylo to nejlepší pokračování. Monika mě opustila a oslovila jednu z kamarádek: „Pudeš s námi 
dnes kupovat ty šaty a látku, tedy ještě s Jakubem?“ 
     „A vy pak pudete domů?“ reagovala záhadně oslovená. A neumřel jsem, ale nešlo si nepředstavit, 
že jsem teprve kluk. Což jsem i duší byl. Nepatřila by snad Moničina otázka v takovém případě 
mně - a rovnou mně? Anebo i mně? 
     A již ve vlaku mě napadlo, že jsem měl chrabře popojít za Monikou a říct: „Taky bych šel.“ 
Jistě, odmítla by, ale aspoň bych to zkusil – a nebyl srab. Jenže mi to plným právem připadalo 
krajně nevhodné a já zkrátka neuměl uvěřit, že by Monika mohla odpovědět: „Proč ne?“ Anebo: 
„Proč vlastně ne, a přijď tam a tam, když tě to tedy baví.“ A poučení? 
     Nejsme staří, jak se cítíme, ale jak vypadáme, i když tu poučku občas smete naše 
belmondovské sebevědomí. Mně však chybělo. A abych se aspoň trochu vzpamatoval, napsal jsem 
následující textovku:  Od agenta 007 Jakubovi. Mluvil jsem ráno s nějakou Monikou a vypátral 
jsem, že máš jít odpoledne nakupovat nejen s ní, ale i s její kamarádkou. Ta nebyla 
prověřena! Bond. P. S.,“ připojil jsem později: Asi půjdu s vámi, ale zatím nevím. Ještě to 
zvážím. 
     Na reálné existenci mezigenerační propasti to ovšem nic nemění. (Starý Plzenec, 2. 12. 2012) 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 18. 12. 2012. Těšíme se na Vaše příspěvky! 
(V elektronické podobě potěší…) 

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