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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXII, 2013, letos Listy č. 9 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 192) z 8. 9. 2013. Stran 8, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 9/2013 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Vždycky ráno je všechno u řeky hezké, protože  

den ještě nezevšedněl a my si ho nestačili ještě otrávit. 
 

(Jan Werich) 

 

* 
BYLO NEBYLO 

 
…život plyne jak voda a literáti na Plzeňsku se kupodivu i o prázdninách pilně snažili udělat léto 
společně co nejhezčí…  
     16. července se na pozvání Občanského sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy v Srní 
a Střediska setkávání Karel Klostermann v Plzni sešli zástupci úřadu, škol, knihoven a veřejnosti, 
aby vzpomněli 90. výročí úmrtí Karla Klostermanna. Jeho hrob pod kaplí sv. Václava na Ústředním 
hřbitově v Plzni patří k čestným hrobům města, autory náhrobku, který je veden v seznamu 
kulturních památek ČR, jsou architekt Hanuš Zápal a sochař Otokar Walter. Jenom Knihovna města 
Plzně má ve fondu na 60 Klostermannových titulů o celkovém počtu 600 výtisků! Nejstarší 
(Odysseu soudního sluhy) z roku 1910, nejnovější (Vzpomínky ze Šumavy II) pak s vročením 2012. 
Klostermanna čtou fajnšmekři, nejvíce Črty ze Šumavy, které byly od roku 2001 půjčeny 260 x… 
     Básník Jakub Fišer se nebál situovat křest nové sbírky veršů Dlaně do doby dovolených. 
Uskutečnil se v Masných krámech Západočeské galerie v Plzni „mezi všemi Zrzavými, Čapky, 
Kupky, Filly a Špály“ jako součást autorského čtení západočeských spisovatelů 13. srpna. O dva dny 
později se pak „s radostí“ Jakub prezentoval s Vladimírem Babničem v rámci poetického talkshow 
v restauraci-galerii Artamo. 
     29. srpna 2013 zazněla autorská čtení regionálních autorů poezie i prózy na volné téma též na 
dvorečku Galerie „13“.  
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* 
OZNÁMENÍ 

 
* LEPŠÍ BÍLÁ PANÍ VHRSTI, NEŽLI HOLUB V TELEVIZI. Anebo jinak? Každopádně se 
po třech letech práce strašický výtvarník Vhrsti konečně dočkal – jeho sedmidílný kreslený 
večerníček Bílá paní na hlídání podle stejnojmenné knížky Pavla Brycze (Albatros, 2010) odvysílá 
nový program ČT: D (Déčko) od 10. do 16. října 2013, vždy v 18:45 hodin. Bílou paní Perchtu 
z Rožmberka totiž už nebaví každou noc strašit… 
 

* BLOG ZUZANY DOROGIOVÉ.  Klatovská pohádkářka a výtvarnice Zuzana Dorogiová 
oznamuje, že si zaktivovala blog a bude psát i tam (http://dorogiova.blog.idnes.cz). Bude ráda, když 
podpoříte její „karmu“…  

* 
 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 10. září 2013 v 18:00 hodin jste zváni do restaurace-galerie Artamo (Plzeň, 
Čelakovského 5) na pořad s názvem Možná přijde i Jorika aneb Poslední sklenka s barmankou, 
s podtitulem Pokus o strašidelný podvečer. Účinkují: Ivo Fencl (čtení dosud neslyšeného autorského 
příběhu o tom, jak opouští Joriku!), Vladimír Babnič (písně), Karolína Frühbauerová (klasická 
kytara). Diváky prý čeká parafráze známého thrilleru Stevena Spielberga Duel v úpravě pro cyklistu 
(oběť ostrakizace) a půvabnou cyklistku (v původním příběhu šlo, pravda, o kamion). 
 

* Ve středu 11. září 2013 ve 20:00 hodin Vás mladá herecká i autorská dvojice Edita Jarošíková 
a Miroslav Herejk zve do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na reprízu autorské hry 
s názvem Pan Kačaba zasahuje. - O co autorům jde? Jarda má manželku. Jarda má milenku. 
Jarda má problém. Situační retro komedie, o tom, co se může během pátečního odpoledne 
odehrát v obyčejném bytě, aneb jak to dopadá, když (ne)odjedete na chatu. Dále hrají Božena 
Englerová, Barbora Formanová, Roman Gerhát a Marek Velebný. 
 

* V pondělí 16. září 2013 v 17:00 hodin jste zváni do M-klubu Obvodní knihovny Skvrňany 
KMP (Plzeň, Macháčkova 28) na zahájení výstavy s názvem Zadáno múzám. Fotografie Marka 
Velebného a peroskresby Václava Englera na téma žena inspirující a inspirovaná, doplněné 
lyrickými texty obou autorů. Hudební doprovod Karolína Frühbauerová.            
 

* Ve středu 18. září 2013 v 16:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve do 
Zoologické a botanické zahrady města Plzně na autorské čtení s tématem „zvířata“.  
 

* V úterý 24. září 2013 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) 
na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně, tentokrát s hostem Erazimem Kohákem. Vstup volný. 
 

* Ve středu 25. září 2013 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
KMP (B. Smetany 13) na pokračování cyklu Hrady a zámky, tentokrát Ani muk o Zelené hoře. 
Připravili a uvádějí Karel Drhovský a prof. Viktor Viktora. Vstup volný. 
 

* V pátek 27. září 2013 v 19:00 hodin jste zváni do divadélka JoNáš v Měšťanské besedě (Plzeň, 
Kopeckého sady 13) na křest sbírky básní Krypty Jana Sojky s ilustracemi Václava Maliny. 
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Knihu vydala Galerie města Plzně v roce 2013. Hostem večera bude básník Vít Slíva, který se 
podílel na redakci knihy. Hudební doprovod antidivadelní duet Němeček – Brabec. Vstup volný. 
 

* V pondělí 30. září 2013 v 17:00 hodin Vás KMP zve do Polanovy síně (Plzeň, B. Smetany 13) 
na autorské čtení Terezy Boučkové. Vstup volný. 
* V úterý 1. října 2013 v 16:30 hodin jste zváni do Kulturního centra na hradě v Kadani na premiéru 
pořadu Průvodce bezradného grafomana podle knih Jerzyho Wittlina. Účinkují Karolína 
Frühbauerová, Ivo Fencl a Marek Velebný. 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY 2013. Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlašují k 
Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 4. ročník česko-slovenského projektu pro základní 
školy s názvem Záložka do knihy spojuje školy: Namaluj mi svého oblíbeného literárního 
hrdinu. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora 
čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvoří záložky do knihy, na kterých 
libovolnou technikou ztvární svého oblíbeného literárního hrdinu, a vymění si je s partnerskou 
školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, 
kontaktů nebo poznání života dětí na Slovensku a zároveň jako průřezové téma do Školního 
vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu. Uzávěrka elektronických přihlášek 
je 25. září 2013 (přístupné z http://csk.npmk.cz/zalozka-prihlaska). Z českých a slovenských 
škol budou vytvořeny dvojice dle typu školy a počtu přihlášených. Do 1. 10. 2013 bude oběma 
školám zaslána kontaktní adresa přidělené partnerské školy ve druhém státě. Vzájemné zasílání 
záložek a další případné kontakty škol už budou probíhat mimo pořádající instituce. Projekt bude 
ukončen 31. 10. 2013. Informace a fotografie z průběhu projektu budou průběžně zveřejňovány 
na stránkách http://csk.npmk.cz. Závěrečné celkové vyhodnocení je plánováno do 30. 11. 
Kontaktní osoba: Radmila Indráková (Centrum pro školní knihovny), indrakova@npmk.cz.  
 
* ZLATÁ ZEBRA 2013. Sci-fi & Fantasy klub Zebra vyhlašuje XVI. ročník literární soutěže 
Zlatá zebra, letos (v roce 2013) na téma „Třinácté znamení zvěrokruhu.“ Lze zaslat původní, 
v oficiálním tisku dosud nepublikované povídky žánru sci-fi o max. rozsahu 50 normostran 
(toleruje se publikování ve fanzinech). V textu musí být alespoň jednou použito slovo „zebra“ 
v jakémkoli významu. Vaši šanci na ocenění může zvýšit ilustrace, nejlépe pérovka (takzvaný 
povolený lobbing). SFK Zebra si vyhrazuje právo na publikaci příspěvků – nesouhlasíte-li s publikací 
na webu, upozorněte na to pořadatele. Uzávěrka je 30. září 2013. Adresa: zlata.zebra@arbez.cz, 
případně SFK Zebra, Pavel Štarha, Stružinec 16, 582 63 Ždírec n. D., www.zz.arbez.cz. Hodnocení 
bude provedeno anonymně. Výsledky včetně předání cen přítomným autorům budou slavnostně 
vyhlášeny v průběhu Parconu & Fénixconu 2013 v Brně. Vítěz obdrží pamětní plastiku Zlaté zebry 
´13, sborník zdarma a několik knih. Autoři umístění na 2. a 3. příčce dostanou věcné ceny a sborník 
zdarma. Každý z dalších účastníků soutěže má nárok na jeden sborník za poloviční cenu. Ve 
sborníku budou otištěny minimálně první tři povídky, následující pak do celkového rozsahu 50 stran. 
 
* DRÁŽĎANSKÁ CENA LYRIKY 2014. Primátorka zemského hlavního města Drážďan 
vypisuje již podesáté na podporu současné básnické tvorby veřejnou soutěž o Drážďanskou cenu 
lyriky. Cena je dotována částkou 5.000,- EUR. Soutěže se mohou zúčastnit básníci z německy 
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mluvících zemí a rovněž z České republiky. Mohou se přihlásit osobně nebo být navrženi 
nakladatelstvími, redakcemi literárních časopisů, autorskými svazy či literárními sdruženími. 
Podmínkou účasti je vydání nejméně jedné publikace v samostatné knize, antologii nebo časopise. 
(Knihy vydané vlastním nákladem nejsou akceptovány.) Lze zaslat 6 až 10 básní psaných na stroji 
nebo počítači, v pěti vyhotoveních. Jako samostatnou přílohu autor připojí adresu, stručný 
životopis a bibliografii. Soutěž je anonymní. Práce nepodepisujte, každou textovou stránku vč. 
přílohy označte vlastním heslem. Uchazeči z České republiky mají stejné podmínky jako ostatní, 
tzn. porota prvního kola (složená ze tří českých literárních vědců a znalců moderní poezie) vybere 
z anonymních návrhů až 5 autorů do finále soutěže. Vybrané práce pak budou renomovanými 
překladateli přeloženy do němčiny. Každý z uchazečů by měl být připraven v případě své 
nominace v den předání ceny předčítat (cca 10 min.) před hlavní porotou a publikem v rámci 
festivalu lyriky BARDINALE 2014 v Drážďanech. Po veřejném čtení vynese hlavní šestičlenná 
porota, kterou budou tvořit tři Češi a tři Němci, verdikt a určí nositele ceny. Uzávěrka je 30. září 
2013. Adresa: Förderverein für das Erich Kästner Museum/ Dresdner Literaturbüro e. V., 
Literaturhaus Villa Augustin, Antonstr.1, 01097 Dresden. Tel.: +49 351 804 50 87, fax: +49 351 
804 50 66. (Neposílejte doporučeně! Na přihlášky doručené e-mailem nebo faxem nebude brán 
zřetel!) Jméno vítěze bude zveřejněno v tisku i na internetových stránkách www.literaturhaus-
dresden.de. 
 
* PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ 2013. Renomované neziskové organizace Post Bellum 
(www.pametnaroda.cz) a Pant (www.moderni-dejiny.cz) vyhlásily literární soutěž Příběhy 20. století. 
Soutěž nese jméno oceňovaného dokumentárního cyklu, známého z vysílání Českého rozhlasu 
a portálu iDNES.cz. Je určena všem občanům od 13 let a bude hodnocena ve věkových 
kategoriích: 13 – 15 let, 16 – 18 let a 19 a více let. Úkolem soutěžících je najít a zdokumentovat 
zajímavý příběh, který rozšíří naše vědění o událostech 20. století. Na kameru, na diktafon či 
pouhý mobil natočit vyprávění a vzpomínky rodičů, prarodičů, sousedů či známých, příběhy lidí, 
rodiny, vesnice nebo místa. Uzávěrka je 15. října 2013. Odměnou vítězům bude finanční prémie 
(podle věkových kategorií) ve výši 15.000, 20.000 a 50.000,- Kč a k tomu nejmodernější technika 
(chytré telefony, tablety) a vzdělávací kurzy SCIO. Všichni účastníci navíc získají DVD 
rozhlasových dokumentů Příběhy 20. století. Více informací na www.pribehy20stoleti.cz.      
 
* ZLATÝ ZMATLÍK 2013. Městská knihovna Dobříš vyhlašuje literárně výtvarnou soutěž pro 
děti i dospělé k 90. výročí narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové s názvem Zlatý Zmatlík. 
Úkolem soutěžících je vybrat si jakoukoli ilustraci H. Zmatlíkové a napsat k ní jiný příběh, nebo 
si vybrat jakoukoli knihu, ilustrovanou H. Zmatlíkovou, a vytvořit k ní jinou ilustraci. Souvislá 
řada obrázků je vítána, avšak stačí i jediný obrázek. Doporučený formát je A4 – A1. Cílem není 
napodobovat styl H. Zmatlíkové, právě naopak! Autor čitelně uvede jméno a příjmení, datum 
narození, adresu bydliště, telefon a e-mail. U dětí a mládeže do 18 let je třeba též jméno, adresa 
a e-mail zákonného zástupce. Uzávěrka je 31. října 2013. Adresa pro výtvarné práce: Městská 
knihovna Dobříš, Školní 36, 263 01 Dobříš. Adresa pro literární práce: knihovna.dobris@seznam.cz. 
Soutěžní práce zůstávají majetkem Městské knihovny Dobříš. V každé kategorii budou uděleny tři 
ceny v hodnotě 2.000,-, 1.000,- a 500,- Kč. Pořadatelé si vyhrazují právo některou z cen případně 
neudělit nebo rozdělit. Slavnostní vyhlášení vítězů obou částí soutěže proběhne na akci „Zlatý 
Zmatlík“ v Městské knihovně Dobříš 19. listopadu 2013 od 17 hodin. Vítězné literární i výtvarné 
práce budou prezentovány na této akci, nejlepší výtvarné práce pak budou vystaveny v knihovně. 
Více informací na www.knihovnadobris.cz.  
 



 5

* 100 LET BOHUMILA HRABALA 2014. Výstaviště Lysá nad Labem, Městská knihovna 
v Nymburce a časopis Nymburský pábitel Klubu čtenářů Bohumila Hrabala v Nymburce vyhlašují 
u příležitosti 10. ročníku Polabského knižního veletrhu a nadcházejícího 100. výročí narození 
Bohumila Hrabala v roce 2014 tradiční literární soutěž, tentokrát na téma „100 let Bohumila 
Hrabala“. Soutěž je určena všem autorům a bude hodnocena ve třech věkových kategoriích: děti 
do 15 let, studenti do 18 let a dospělí nad 18 let. Lze zaslat poezii a prózu libovolného žánru, 
o max. rozsahu jedné práce 2 normostrany. Jeden účastník může zaslat nejvýše dvě práce v každé 
kategorii. V záhlaví každé práce autor uvede jméno a příjmení, věkovou kategorii, adresu, telefon 
a e-mail. Jako název své práce nepoužívejte název tématu „100 let Bohumila Hrabala“, aby bylo 
možné díla jednotlivých autorů rozlišovat. Uzávěrka je 1. července 2014. Adresa: Jan Řehounek, 
Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk, e-mail: jan.rehounek@seznam.cz. Pořadatelé upřednostňují 
práce v elektronické podobě. Texty bude hodnotit odborná porota, vybraní autoři budou pozváni 
na slavnostní vyhodnocení a odměněni hodnotnými knižními cenami. Sborníček z oceněných prací 
bude v elektronické podobě uveřejněn na stránkách www.vll.cz a bude zařazen do jednoho z vydání 
časopisu Nymburský pábitel. Pořadatelé si vyhrazují právo v rámci programu oslav stého výročí 
narození Bohumila Hrabala vybrané práce použít libovolně v tisku či na internetu, bez nároku 
autora na honorář. 
 

* 
KDE PUBLIKOVAT, KDE SE PREZENTOVAT  

 
* JINÉ KNIHY. Publikační a prodejní internetová platforma Jiné knihy nabízí začínajícím i 
zavedeným autorům možnost publikovat text v podobě e-knihy. Rovněž slibuje pomoc všem, 
kteří se nevyznají v technologiích nebo se nechtějí zabývat redakčními pracemi, korekturami 
a formátováním dokumentů. Prý stačí jen poslat rukopis. Nakladatelství vybraná díla vydá, 
prodá a o příjmy se s autory spravedlivě rozdělí. Čtenáři budou peníze za e-knihy posílat přímo 
spisovatelům bankovním převodem, nakladatelství si časem naúčtuje provizi. Autorem projektu je 
Michal Chleboun. Ten chce motivovat nejen literáty, ale i majitele e-čteček a tabletů, kteří se tak 
budou moci dostat k novým obsahům za zajímavé ceny. Prostřednictvím serveru je rovněž možné 
publikovat knihu „na zkoušku“ – nabídnout text ke stažení zdarma. K bezplatnému stažení jsou 
zde rovněž e-knihy tzv. volných autorů (více než 70 let po smrti). Jiné knihy v současné době 
nabízejí téměř 300 e-knih. Více na http://www.jine-knihy.cz. 
 

 
* 

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

 
* LUCIE KOUTNÁ: 148 prvotin Milana Šedivého: 
     Vidím to úplně jasně. Jednoho krásného dne dostal veliký básník Milan Šedivý takový nápad 
a jal se ho realizovat. Bylo hezky a na zahradě v Chodouni u literárního kritika Vladimíra 
Novotného se sešli různí lidé, co mají co do činění s literaturou. Milan přinesl bednu svých prvotin 
Po zarostlém chodníčku a s ďábelským pohledem je házel do ohně. Všichni si pak na tom ohýnku 
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opekli poetické špekáčky, vdechovali ty básnické výpary a ještě si pochutnali. Marek akci 
zdokumentoval a MiŠ to dal na facebook, ať se tím pobaví i jiní, kteří se na happening nedostavili. 
A na knize ksichtů jsem to objevila i já. Postupně tam přibývaly různé reakce. M. Š. se vyjádřil, 
že už píše jinak a lépe, ale pak se pro jistotu opravil, že se stěhuje, a tak se nějak těch knížek 
potřeboval zbavit. Vyjevují se mi další obrazy: Vidím MiŠe, kterak si načeše patku a jde navštívit 
Katku Sachrovou, jde zkontrolovat její zásobu knížek. Už je u ní doma a důkladně si prohlíží 
krabice s knihami a knihovnu. Je zklamán tím, že Katka nekecala.1 Aby si spravil náladu, vezme 
ze své knihovny mou knížku Motýli a obřadně ji spálí. Při té příležitosti si na ní opeče špekáček. 
Hned má náladu o něco lepší. Ještě to nafotí a hodí na facebook. Stále poněkud zmatený pak 
směřuje k Markétě Jansové a vyžádá si od ní Nahou Godotku, prý jí zabírá půlku sklepa. Markéta 
se napřed mračí, ale pak mávne rukou a vydá mu výtisk své prvotiny Až i já, až i ty… i s podpisem. 
Milan se s úlovkem vrací domů, ale mezitím potká na ulici mě, a já ho zmlátím. Přijde domů, 
vlastně doplazí se domů a tam se zahlédne v zrcadle a nějak se nemůže poznat. Taky jsem 
nekecala.2 

     Nuže Milan má z toho totálně zkaženou náladu, protože se mu v životě nestalo, aby ho takhle 
surově zmlátila víc jak třicetiletá ženská a literátka k tomu. A tak si sedne do kouta a pláče. 
Ačkoliv lepší by to bylo takhle: Jak je z toho tak konsternován, nejde se vyplakat do kouta, ale jde 
nakonec do hospody a tam do sebe lije jednoho panáka za druhým. A osloví ho Vláďa Hřebíček, 
který tam shodou okolností zrovinka vstoupí. „Ty vole, co děláš?“ ptá se a udiveně si Milana 
prohlíží. „Že sem já debil ty knížky nevrazil k tobě do sklepa, nemusel sem bejt v takovýmhle 
průseru.“ A později se mu třeba se vším svěří. Vláďa ho chlácholí a společně pak vyrazí 
za kmotřičkou Helenou Š. Ta se na Milana soucitně podívá: „No, ale příště už to nedělej. To je 
škoda knížek…“  

 
1 záznam z fb – Katka Sachrová napsala:  „Oblečení mám v jedné skříni (jednoduchý trik, jak 
si udržet stále stejné množství - koupíš jedno nové triko, jedno staré jde do charity), knihy 
v knihovně a po krabicích, neboť se mi nikam nevejdou. Můžeš se přijít podívat, knihy považuji 
za svůj nejcennější majetek. Včetně těch špatných...“ 
 
2  záznam z fb - Milan Šedivý napsal: „Na Markétinu odpověď: Je dobře, že nějaká žena chápe 
mužský akt. Muži taky chápou ženský akt. Nechceš se jedné Nahé Godotky zbavit? Možná že by 
se mi vešla do knihovny. Spálím místo toho jednu Lucčinu knížku.“ A já na to odpověděla: 
„Potom si mě ale nepřej potkat. Jestli tak učiníš, tak tě zmlátim tak, že sám sebe nepoznáš.“ 
(Plzeň, 12. 7. 2013) 
 

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

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

 
 

 
* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Připodotknutí: 
     Vize Lucie Koutné se mi líbí, jen si dovedu představit, že by kmotřička Helena Š. byla schopna 
Milanovi Šedivému toho poradit víc, například: „Možná bys mohl, Milane, zkusit si nebesa 
usmířit. Vydej buď dotisk, nebo reedici své prvotiny v nákladu spálených sto čtyřiceti osmi výtisků 
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na svoje náklady. Snad ti pak bohové odpustí a bude ti to i nadále psát stejně obstojně jako 
dosud.“ (Plzeň, 22. 7. 2013) 

- V. G. (*1943) žije v Plzni, působí jako zástupce šéfredaktora Plže.)  
 
 
* MAREK VELEBNÝ: Ivo Fencl – Styky s Jorikou:  
 
     V červenci jsem byl požádán Ivem Fenclem, zda bych mu nepomohl vyzvednout a přivézt náklad 
jeho nové knihy z nakladatelství. Jelikož vydal knihu v Příbrami a já měl auto i čas, tak jsem svolil 
k výletu, který jsme uskutečnili 23. července. Nakladatelství Periskop znám z vydávání novin i knih, 
tiskl jsem u nich před lety brožurku o historii židovského Ghetta v Březnici. V Příbrami se vyznám, 
chodil jsem zde na gympl. Sice toto byla moje první cesta na Příbram autem, ale vše dopadlo 
dobře. Chvíli jsme marně zvonili a volali paní redaktorce v sídle Periskopu ve staré Příbrami, 
ale nakonec se to prozaicky vyřešilo, neboť zrovna vysávala a neslyšela zvonek. Po zaplacení 
a prohlídce redakce se balíky knih usadily na zadních sedadlech a stačilo jen zavelet „na Plzeň, 
Vávro, na Plzeň“. Když jsme večer knihy vyložili Ivovi před domem v Plzenci, jeho matka jen 
spráskla ruce. 
     Knihu jsem se zájmem přečetl během jednoho dvou dnů. Dokonce jsem si podtrhával některé 
věty, které mne víc zaujaly. Hned první citát od Škvoreckého v úvodu bych označil za velmi 
pravdivý. Přiznávám, že se mi Fenclovy Styky s Jorikou četly dost dobře, když to srovnám s Rokem 
Joriky, který mi přišel zmatený a kde jsem ztrácel smysl. Četl jsem také Gotickou kobku, i když 
nejsem velký fanda fantasy literatury. Zde jsem byl opravdu „mimo mísu“. Gotická kobka mi 
připadala jako úplný blábol, zbytečně vyhozené peníze. Zde jsem fakt nenašel smysl, co tím básník, 
respektive Ivo chtěl říci. Ale opravdu žánru fantasy nerozumím. Knihu jsem věnoval jednomu 
pošťákovi, příznivci fantasy, ale již ho nevídám, tak nevím, jak byl s knihou spokojen.  
     Každopádně se mi Styky s Jorikou líbily. Nejspíš proto, že se dovedu dobře vcítit do autorova 
vztahu k ženám. Jsem příznivcem Fenclova povídkářského stylu a interpretace. Znám jeho knihy 
z různých autorských čtení, vím, co od Iva Fencla mohu čekat. Dřív to byla fascinace Ivanou, teď 
je to fascinace Jorikou. Knihu dokonce věnoval svému dívčímu idolu. Je to již více než pět týdnů, 
co jsem knihu četl, takže ji nechci podrobně rozebírat. Je to Fenclův styl, prolínají se pasáže 
reálné a snové či virtuální. Děj se odehrává převážně v Západočeském muzeu a bezprostředním 
okolí, třeba při divadelním létě, jelikož to bylo Fenclovo pracoviště. Budovu muzea znám, také 
jsem tam krátce působil (na stejné pozici jako Fencl) a rád do ní chodím. Navštívil jsem i divadelní 
představení „Král jelenem“, které se před Západočeským muzeem odehrávalo, jen jsem tehdy 
netušil, že tam obsluhovala Jorika. Proto se do knihy mohu dobře vcítit a pochopit autora. 
Obdivuji jeho píli, rozumím mu jako přítel, rozumím mu ve vztahu k Jorice, k ženám, respektive si 
dovedu představit, co autor asi cítí a proč to tak napsal. Také mám svou platonickou „Joriku“, 
i když se jmenuje jinak, nebo jich je vlastně víc. Ale já nemám ten „sicflajš“, abych si psal 
takovýto „deníček platonických styků“, ze kterého vznikne kniha. Já jsem spíš na povídku, kratší 
útvar. I když Styky s Jorikou jsou složeny vlastně z povídek nebo krátkých kapitol. Podtrhal jsem si 
několik myšlenek a postřehů ohledně chování Joriky k autorovi, případně i Ivany, protože o té tam 
také něco je. Některé popsané „styky“ či spíše „nestyky“, jakými charakterizují muže, znám také 
od holek velmi dobře. Kniha mi připadala dost čtivá, dokonce jsem se od druhé půlky nemohl 
v posteli odtrhnout a byl jsem zvědav, jak se příběh bude odvíjet dál. Pouze ke konci knihy mi 
to trochu přestalo dávat smysl, jako by tam některé již třeba otištěné povídky, které Ivo četl 
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na autorských čteních, tam byly dodatečně „přilepeny“. Měl jsem pravdu, Ivo mi to potvrdil. 
Povídky ke konci tam jsou s ohledem na splnění určitého počtu normostran „přifařeny“ jaksi 
navíc. Asi si knihu přečtu ještě jednou. Vím, že Ivo není žádný „literární vědec“, což byla 
od autora doslovu asi trochu nadsázka, která byla spíš kontraproduktivní. Jen informace na zadní 
straně knihy mi přišly takové až moc zavánějící wikipedií, „odfláknuté“. To asi autor 
nerecenzoval.  Ale jinak díky, Ivoši. (Plzeň, 3. 9. 2013) 
 

- 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. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 9. 2013. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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

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  
 

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


