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

Ročník XXII, 2013, letos Listy č. 10 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 193) z 2. 10. 2013. Stran 8, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 10/2013 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

Není to divné, že já, který jsem napsal  

jen nepopulární knihy, jsem tak populární? 
 

(Albert Einstein) 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     Po teplém září zle se říjen tváří, praví lidová pranostika. S tváří plzeňské literatury (a ani s její 

popularitou) to ale nikdy není tak horké…  

     Literární klub Duria nás opět pozval do Turčianskej knižnice v Martine na už desátý ročník 

mezinárodního setkání autorů a literárních klubů. Jediný delegát Marek Velebný poreferoval: 

    „Již po osmé od roku 2004 jsem se letos zúčastnil tradičního setkání literátů ze Slovenska 

a okolních zemí MAPOJ, tj. Martinské poetické jeseně. Tradičně to byl třetí zářijový víkend. 

Z Čech se dále většinou účastní zástupci partnerského literárního klubu LIS z Jičína a frýdecko-

místeckého Literárního klubu Petra Bezruče. Je to příjemné spojení prezentace, poznávání, 

kultury, relaxace, legrace, zpívání u vínečka, tance apod. Organizátoři se ptali, proč nepřijelo 

z Plzně nebo Čech více lidí. Pokud by měl někdo zájem dozvědět se víc, rád se o zážitky podělím 

osobně. Fotografie jsou v mé fotogalerii na Rajčeti (http://velebny.rajce.idnes.cz/MAPOJ2013). 

Marek Velebný“ (Plzeň, 25. 9. 2013) 

     Autorské čtení spisovatelů v prostředí Zoologické a botanické zahrady města Plzně 18. září 

kvůli špatnému počasí prý nedopadlo. Zato křest sbírky básní Krypty Jana Sojky s ilustracemi 

Václava Maliny 27. září 2013 v divadélku Jonáš v Měšťanské besedě se (nejen podle fotografií 

na http://velebny.rajce.net/krestsbirky.JanSojka.Jonas.27.9.13) opravdu vydařil.         

http://velebny.rajce.net/krestsbirky.JanSojka.Jonas.27.9.13
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LISTOVÁNÍ 
 

VÍTÁME: 
     Výtvarnice a básnířka Iva Kučerová (*1957) z Klatov vystavovala své kresby a obrazy 
začátkem léta v Galerii Azyl u příležitosti vydání své druhé sbírky veršů Básničky z kouzelného 
hrnce (2012). Paní Kučerová pochází z Ústí nad Labem, kde se vyučila prodavačkou, hlavně se 
ale věnovala kresbě pod vedením akademického malíře Ladislava Lapáčka. Knižně debutovala 
sbírkou Zamyšlení (2004). Čtenářům Plže zaslala ukázky ze své tvorby… 
  

    

Iva Kučerová 

 

MLČETI 
 

Mrtvo je v řadách 

mezi hroby 

nad zem a k nebesům 

ční jenom sloupy 

 

Srdce mé jako ten hrob 

skok 

pauza 

skok 

 

Mlčeti sluší se v tichu 

mlčeti mám 

ač je to k pláči 

i smíchu 

 

Mlčeti snadné však není 

Mlčet? 

Srdce mé cítí 

ptá se, když neví  

 

 

DVA KVĚTY 
 

Dva květy vedle sebe stojí 

vánek jejich koruny spojí 

však každý sám za sebe 

život svůj mají 

lásku sobě vyznávají 

 

Ten jeden květ svou korunu kloní 

duši svírá temný stín 

pak druhý láskou svou ho pojí 

teplem ohřívá 

vláhou a něhou srdce spojí 

životy dva se nerozdvojí 

 

Jak jeden květ stát tu mají 

láskou svou světu zlou víru upírají 

čistota duší dvou jak pramen průzračné vody pojí 

časem je velká láska spojí 
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SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* MILAN ČECHURA HVĚZDOU TELEVIZNÍHO SERIÁLU. Plzeňský spisovatel Milan 

Čechura se díky podpoře čtenářů TV magazínu probojoval mezi šestici statečných, která dostala 

příležitost zúčastnit se natáčecího dne televize Prima family a „zahrát si“ v seriálu Cesty domů II. 

Můžeme ho zahlédnout coby jednoho ze štamgastů v hospodě v 219. dílu seriálové řady, a to 

ve středu 30. října 2013. Objeví se též v reportáži TV magazínu s programem na 40. týden (od 5. října 

do 11. října 2013).   

 

* MOBELOVA CENA BÁSNICKÉ SBÍRCE ALENY VÁVROVÉ. V rámci slavnostního 

večera 13. září 2013 v pražské kavárně Čas byla odtajněna jména vítězů 5. ročníku poetické 

Mobelovy ceny. Letos ji, kromě Pražana Miroslava Huptycha, obdržela též Alena Vávrová 

z Františkových Lázní za sbírku Žena nesmí maso tygra (Plzeň: Pro libris, 2013). - Cenu od roku 

2009 uděluje básník Alois Marhoul z Čisovic „za takové básně, které by zasloužily Nobelovu 

cenu“ (nebo alespoň Mobelovo uznání, případně Mobelovu pochvalu)… Více informací na 

http://marhoul.eu/index.php?page=mobelova_cena).        

 

 

* 

OZNÁMENÍ 
 

* KNIHY JSOU JAKO TAŽNÍ PTÁCI. Tak jako ornitologové sledují let čápů a vlaštovek, 

vypouští Knihovna města Plzně vybrané knihy s pomyslným kroužkováním, tedy vlepeným 

průvodním dopisem, mezi čtenáře. Na webových stránkách pak bude možné sledovat jejich pohyb. 

Pro všechny tituly vybrané k tomuto experimentu vytvořila vedoucí Ústřední knihovny pro 

dospělé Pavlína Zemanová samostatný Facebook, na nějž mohou ti, kterým se označená kniha 

dostane do ruky, psát – jak se jim kniha líbila a kde v daný okamžik je. Po přečtení každý svou 

stěhovavou knížku předá zase dál. Dvacet knížek je připraveno i pro dětské čtenáře. Knihovnice se 

chystají jejich stopu sledovat po celý rok. Možná takový knižní pozdrav přiletí i k vám. Akce bude 

zahájena počátkem října - v Týdnu knihoven. Více informací na www.knihovna.plzen.eu. 

 

* VELKÝ KNIŽNÍ BAZAR „ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM“. V pondělí 30. září 2013 Obvodní 

knihovna Skvrňany KMP zahájila už 9. ročník populární akce Čtenáři čtenářům. Komu je líto 

vyhodit knihy, které už nepotřebuje a nechce, může je zanechat ve vstupní hale skvrňanské 

knihovny a zadarmo si z nabídky odnést, co se mu bude líbit. Scházejí se zde knihomolové z celé 

Plzně a širokého okolí, mnozí se na tradiční bazar těší už od léta, někteří dokonce přešlapují před 

knihovnou ještě před otevřením. Je z čeho vybírat a knihy se pěkně otáčejí. Pro každého je 

zajímavá jiná kniha, takže zmizí i tituly, u kterých by to málokdo čekal. Knižní bazar na adrese 

Macháčkova 28 bude otevřen až do konce října, každý pracovní den kromě středy od 9 do 18 

hodin, ve středu od 9 do 12 hodin. Více informací na http://okskvrnany.webnode.cz/news/knizni-

bazar-ctenari-ctenarum-po-cely-rijen a https://www.facebook.com/pages/Obvodn%C3%AD-

knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526.  

http://marhoul.eu/index.php?page=mobelova_cena
http://www.knihovna.plzen.eu/
http://okskvrnany.webnode.cz/news/knizni-bazar-ctenari-ctenarum-po-cely-rijen/
http://okskvrnany.webnode.cz/news/knizni-bazar-ctenari-ctenarum-po-cely-rijen/
https://www.facebook.com/pages/Obvodn%C3%AD-knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526
https://www.facebook.com/pages/Obvodn%C3%AD-knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526
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 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* 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. 
 

* Ve středu 2. října 2013 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 
Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na pořad Symboly staletí – církevní památky v západních 
Čechách. Připravili a účinkují Alena Jílková a Vladimír Nový (ZČU).  
 

* V pátek 4. října 2013 v 10:30 hodin Vás Knihovna města Plzně (B. Smetany 13) zve do Ústřední 
knihovny pro děti a mládež na další pokračování cyklu Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 
 

* V pátek 4. října 2013 v 14:00 hodin Vás Obvodní knihovna Doubravka KMP (Masarykova 75) 
zve na pohádku a povídání v pořadu Čtení s babičkou. 
 

* V úterý 8. října 2013 v 13:00 hodin Vás Obvodní knihovna Doubravka KMP (Masarykova 75) 
zve na besedu se spisovatelkou a novinářkou Alenou Ježkovou na téma příchod Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu. 
 

* Ve čtvrtek 10. října 2013 v 16:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP zve 
do čítárny dětského oddělení (Plzeň, B. Smetany 13) na další Knihofon – čtení s dětmi a pro děti 
do mikrofonu. 
 

* Ve čtvrtek 10. října 2013 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve do Galerie 
Evropského domu (Plzeň, nám. Republiky 12) na pořad autorských čtení Oblázky z cest. 
 

* V úterý 22. října 2013 v 17:00 hodin jste zváni do budovy Českého rozhlasu v Plzni (nám Míru 10) 
na křest básnické sbírky Evy Kulované Sloky pro hudbu. Účinkují Martina Samková a Antonín Kaška 
(přednes), Frankie Zhyrov (saxofon), uvádí Jaroslav Kopejtko. 
 

* Ve středu 23. října 2013 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně KMP 
(B. Smetany 13) na pořad s knížkami s vůní medu O mléku a strdí. Večerem provází Jiří Hlobil.  
 

* Ve čtvrtek 24. října 2013 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně ve spolupráci 
s nakladatelstvím Mladá fronta zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) na představení nového 
„erotického“ románu spisovatelky Ivy Pekárkové Levhartice. Autorské čtení, autogramiáda. 
Vstup volný.    
 
* V úterý 29. října 2013 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na desátý díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně, tentokrát s hostem Otakarem 
Černým. Vstup volný. 
 
* Ve čtvrtek 31. října 2013 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 
Masné krámy (Pražská 18) na přednášku prof. Viktora Viktory s názvem Literární podněty v díle 
Mikoláše Alše. Doprovodný pořad k výstavě Mikoláš Aleš v Plzni.   
 
* V úterý 5. listopadu 2013 v 18:00 hodin jste zváni do restaurace - galerie Artamo (Plzeň, 
Čelakovského 5) na uvedení nového románu Václava Grubera Noc s ďáblem (MOBA, 2013), 
spojené s autorským čtením a povídáním o lékařích, léčitelích a pacientech. (Nová kniha je prý 
sice „taky tak trochu z lékařského prostředí, ale přece jenom prý je to lehčí čtení než Chromý kůň, 
i když úplná legrace to taky není - někteří jedinci opět nepřežijí!“) Hudební doprovod Vladimír 
Babnič. 
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(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* TALENT ZE ŠUPLÍKU 2013. Masarykova veřejná knihovna Vsetín vyhlásila VI. ročník 

literární soutěže Talent ze šuplíku. Soutěž je určena autorům od 15 do 30 let. Lze zaslat příspěvky 

poezie či prózy o max. rozsahu 10 stran A4. Uzávěrka je 31. října 2013. Adresa: 

lstrbackova@mvk.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 14. 11. 2013 za přítomnosti 

Adama Borziče, básníka, překladatele a šéfredaktora časopisu Tvar. Pro vítěze jsou připraveny 

lákavé ceny vč. možnosti autorského čtení a zveřejnění textu na webu knihovny. Více informací 

na http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-101957-talent-ze-supliku---2013---zmena.pdf. 

 
* LITERÁRNÍ CENA KNIŽNÍHO KLUBU 2014. Nakladatelství Knižní klub, člen společnosti 

Euromedia Group, k. s., vyhlásilo XIX. ročník Literární ceny Knižního klubu, jejímž cílem je 

podpora domácích autorů. Lze přihlásit původní, dosud nepublikovaný a v jiném nakladatelství 

smluvně nevázaný rukopis novely nebo románu, psaný v českém jazyce. Uzávěrka je 

31. prosince 2013.  Adresa: Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 32, 150 00 Praha 5. 

Příspěvky lze rovněž vložit prostřednictvím formuláře na stránkách www.lckk.cz. Texty bude 

anonymně hodnotit odborná porota ve složení: Pavel Brycz (prozaik, předseda poroty), Tereza 

Brdečková (publicistka a filmová kritička), Petra Soukupová (prozaička), Pavel Janáček (literární 

kritik a historik) a Jiří Seidl (člen představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů). Důraz 

bude kladen na uměleckou hodnotu díla, nikoliv na možnou komerční úspěšnost. Výsledky 

soutěže budou oficiálně vyhlášeny v září 2014, autoři o nich budou již na jaře informováni. Vítěz 

obdrží peněžní prémii ve výši 100.000,- Kč a bude mu garantováno knižní vydání.  

 

*  LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O CENU FILIPA VENCLÍKA 2014. Hotelová škola Radlická pod 

záštitou Hlavního města Prahy a ve spolupráci s Českým rozhlasem 2 a Nadačním fondem Filipa 

Venclíka vyhlašuje ve školním roce 2013/2014 už XIV. ročník Literární soutěže o cenu Filipa 

Venclíka, tentokrát na téma Mamma mia. - Pořadatelé si vypůjčili název letní komedie Mamma 

mia, v níž svobodná matka chystá svatbu dceři. Ta chce mít na své svatbě otce, ale neví, kdo jím 

je, proto pozve všechny tři možné kandidáty na otcovství. Touží po tom, aby ji k oltáři vedl její 

vlastní táta, ale nakonec o tuto čestnou úlohu požádá svou matku, která ji vychovala sama. 

Uvědomí si, že to byla právě její maminka, která jí vždy pofoukala rozbité koleno, která jí chystala 

svačiny do školy a byla tady vždy, když ji potřebovala. Příběhy jiných matek však mohou být jiné. 

Jedna musela hledět do hrobu svého syna, druhá své děti týrá… Být matkou je nejkrásnější role 

ženy, je to absolutní smysl života. Očekávány jsou „maminkovské story“, upřímné příběhy o tom, 

jak svou mámu milujete a oceňujete, jak mnoho pro vás znamená. – Soutěž je určena všem 

studentům středních škol ČR ve věku 15 – 20 let. Lze zaslat povídku (max. 5 stran A4), poezii 

(max. 2 básně), esej nebo novinový článek (max. 5 stran A4), psané na PC, v pěti vyhotoveních. 

Neposílejte elektronickou poštou! Autor uvede jméno a příjmení, telefon či e-mail, adresu školy 

a žánrovou kategorii. Uzávěrka je 5. ledna 2014. Adresa: Hotelová škola Radlická, Radlická 115, 

158 00 Praha – Jinonice. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční pravděpodobně 4. března 

2014 v kině Lucerna. Všichni účastníci budou pozváni e-mailem. Kontakt:  PhDr. Běla 

Popovičová, tel.: 251 172 162, 725 679 954, e-mail: bela.popovicova@seznam.cz. Více informací 

na http://www.literarnisoutezocenufilipavenclika.cz.   

 

 

mailto:lstrbackova@mvk.cz
http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-101957-talent-ze-supliku---2013---zmena.pdf
http://www.lckk.cz/
mailto:bela.popovicova@seznam.cz
http://www.literarnisoutezocenufilipavenclika.cz/
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* SOUTĚŽ FACE2ART 2013. Projekt virtuální galerie Face2Art s podtitulem Nové tváře 

umění, jehož původcem je sdružení Hudební mládež ČR, je určen mladým tvůrcům ve věku 

14 – 23 let včetně. Ti se zde mohou uplatnit v sedmi soutěžních uměleckých disciplínách. Vedle 

hudební skladby, písně, fotografie, filmu a choreografie sem patří též kategorie básně a povídky. 

Lze zaslat 3 básně na libovolné téma ve formátu *.doc,*.docx,*.rtf nebo *.txt; 1 povídku o délce 

cca 1,5 normostrany A4 ve formátu *.doc, *.pdf nebo *rtf (normovaná strana představuje 1.800 

úhozů vč. mezer, tj. cca 30 řádků po 60 úhozech). Zaslaná díla nelze po přihlášení měnit. Každá 

z kategorií má svého patrona – respektovanou tvůrčí osobnost, která z došlých příspěvků ve věkových 

kategoriích 14 – 18 a 19 – 23 let vybírá tři nejlepší. Pro poezii je jím Jiří Žáček, pro prózu Daniela 

Fischerová. Práce jsou prezentovány na webových stránkách http://www.face2art.cz. Zároveň 

probíhá divácké hlasování a jednou měsíčně jsou oceněni tři favorité z každé kategorie. Uzávěrka 

je 24. listopadu 2013. Adresa: info@face2art.cz (do předmětu napište název soutěže Face2Art 

a zvolené soutěžní kategorie).  Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, 

název a krátký popis díla a prohlášení o souhlasu s podmínkami („Souhlasím s pravidly soutěže.“). 

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční 7. prosince 2013 v Praze (čas a místo 

konání budou upřesněny). Vítězná díla budou vydána v multimediální knize, jež bude 

v elektronické i tištěné podobě k dispozici všem soutěžícím i široké veřejnosti. Vítězové ji obdrží 

zdarma. Oceněné práce pak budou prezentovány na autorských čteních, koncertech a multimediálních 

výstavách. Kontakt: e-mail: info@face2art.cz, tel.: 777 010 250 (Eva Matušková, manažerka 

projektu). 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* IVO FENCL: Knižní sklad Iva Fencla u distribuční firmy Kosmas (a jiná fakta) 

     Marek Velebný zde minule vyprávěl, jak svým „super“ autem zn. Daihatsu vezl z Příbrami 

ke mně domů náklad nákladu (byť ne celého nákladu) románu Styky s Jorikou. A líčil, jak nad těmi 

balíky knížek tady v Plzenci spráskla ruce zdejší kronikářka, má matka. Což se stalo. Skutečně. 

Pominul´s ovšem skromně, Marku, že´s mě téhož dne vzal na úžasnou návštěvu k vlastním 

noblesním rodičům v Březnici, jimž ještě jednou děkuji za láhev maďarského Tokaje (a máma 

taky)! Udělali na mě dojem, ale nebyl to jen dojem. 

     A vzpomněl jsem tam i na první vlastní poautoškolní jízdu jízd rodinným vozem po otcově boku, 

neboť městem startu byla právě Březnice (kde žili známí), tenkrát. A dnes? Auty disponují jak táta, 

tak sestra, i omlouvám se Marku, že z tebe dělám taxíkáře, byť... Snad taky Marek si říká, že to - 

i s milou paní redaktorkou Ditou Vykysalovou - bylo letos v červenci bezva odpoledne. A doplním 

už jenom detail. 

     Knihy (nejen tuhle) mi distribuuje firma Kosmas! S níž jsem taky (a speciálně kvůli Stykům) 

uzavřel „smlouvu o zřízení konsignačního skladu“. Proč? Protože Styky vnímám jako dílo 

výjimečné, Joričin předobraz jsem hluboce miloval (a miluji) a... Jedná se o jediný román o tomhle 

nenaplněném, a jak zkroušeně čítám, i nenaplnitelném vztahu! A za druhé? 

     Stalo se i to, že během dvanácti měsíců roku 2012/13 došlo na vydání hned pěti  mých knížek, 

a protože se o distribuci zbývajících čtyř bohapustě nestarám, chtěl jsem vyzkoušet i „chamtivější“ 

cestu, i když... Uznáte, že ne tak chamtivou, když jsem si na Styky přispěl! 

http://www.face2art.cz/
mailto:info@face2art.cz
mailto:info@face2art.cz
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     A Gotická kobka, již mi vydal moravský Akcent? Nu, podle smlouvy mám dostávat dalších pět 

tisíc korun vždy za každých pět set prodaných výtisků, ale asi tušíte, že jako Michal Viewegh 

na odbyt nejdu! A Marek? 

     Hovoří v Listech o Kobce jako o „fantasy“, avšak spíš jde o surreálně gotický a „iniciační“ 

román o putování za obrovským pokladem, kterým se ve finále stane místo klenotů láska (asi), 

a osamělý vypravěč toho románu, poutník Rinaldini, nám stránku po stránce odhaluje, že prastará 

lidová balada představuje vlastně „jinotaj“ i šifru - a funguje co důmyslný plán cesty vedené skrze 

úklady... A hlavní nerozluštěná otázka? Je ta, zda se Rinaldini nemá hledané krásky a jejího přítele 

spíš ukrutně bát. 

     A Rok Joriky? Sestává pro změnu z veršů a pěti povídek, tří delších. První delší (Romance s 

Jorikou) pracuje s motivem klasického románu Ztracený obzor od Jamese Hiltona, předvádí 

komunikační bariéru a její poslední věta (Potom se nezastřelil) neguje poslední větu Salingerovy 

povídky „Banánové rybičky“ (Potom se zastřelil). Tyto tři delší povídky přitom chronologicky 

představují 1. tragickou realitu, 2. ozdravný sen (povídka Vynalezení Facebooku) a 3. realitu 

romanticky idealizovanou (v povídce Nápojový lístek) a uvozeny jsou 42. Shakespearovým 

sonetem. Dozajista adekvátní motto, řekl bych. (Starý Plzenec, 14. 9. 2013)  
 

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

 
 

 

 
 

* VERONIKA PECHOVÁ: Kristina potká lásku: 

      „Jej, Tino, ty dnes vypadáš báječně,“ pochválí Kristinu, které kolegové neřeknou jinak, než 

Tino, kolega Jordán. „Díky, Jordáne, tebe také sekne ta košile,“ řekne mu Kris a jde za šéfem. 

„To jsem rád, Tino, že jsi už tady. Právě nám volali z galerie Poslední tah, kde je právě výstava 

obrazů malířky Ice Mac, že dva z nich byly ukradeny,“ řekne Kris šéf Robert. „A už se ví o tom 

něco více, o jaké jde obrazy?“ ptá se Kris. „Já přesně nevím, ale ty jsi odbornice na výtvarné 

umění, takže je to tvůj případ a hodně zdaru,“ řekne šéf a Kris zavolá Jordána a spolu se pustí 

do případu vyšetřování ukradených obrazů, jejichž hodnota je kolem dvou milionů.  

     Když dorazí do galerie Poslední tah, Kris se ve vchodových dveřích srazí s novinářem z deníku 

Poločas, Danielem Koliokim. „Pardon,“ řekne Kris a pohlédne na sympatického muže. „Nic se 

nestalo,“ odpoví Dan a usměje se na Kris, která v  ten moment zrudne, srdce se jí rozbuší 

a podlomí se jí kolena. Tato skutečnost ji velice zaskočí, ale snaží se vypadat tak, že se nic neděje 

a jenom se srazila s „nějakým“ tím mužským. Moc se jí to nedaří, protože si toho všimne Jordán. 

„Tino, co se s tebou děje? Jsi celá rudá, i lalůčky na uších máš barvy růže. Aha,“ řekne Jordán, 

který si všimne Dana. „Už je mi to jasné,“ řekne Jordán. „Co ti může být jasné,“ ozve se Kris. 

„No to, že se ti ten novinář z Poločasu asi líbí, řekl bych,“ nenechá se Jordán. Kris na Jordána 

pohlédne koutkem oka a zavrtí hlavou. „Ale mám pravdu, že jo, Tino?“ opět do ní rýpne Jordán. 

Kristina nic neřekne a jde za šéfem galerie Poslední tah, panem Kamilem Pravským. Opět se srazí 

s Danem, který se na ni mile usměje a řekne: „My máme na sebe ale štěstí.“ „Promiňte,“ zmůže se 

jen na toto slovo Kris. „To jsem rád, že jste již přišla,“ přivítá ji slovy ředitel galerie, který je celý 

nesvůj, že právě jeho galerii si vybrali lupiči.          

     „Tak vy jste z pojišťovacích událostí?“ vloudí se do debaty Dan. „Ano, paní Kristina 

Berenschazy a její asistent Jordán Ptáček jsou z pojišťovny Vaše zelená,“ řekne pan Kamil. „Já jsem 

Daniel Kolioki z deníku Poločas,“ představí se Dan a s každým si podá ruku a Kris řekne: „Bylo 

mi ctí.“ Ona se pousměje a jenom řekne: „Mne taky.“ „A je to tady,“ řekne Kristině Jordán. 

„Co?“ zeptá se ho Kris. „Co asi, už to vidím. Tina a Dan,“ pokračuje dále Jordán. „Ale Jordáne, 
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co to plácáš, dobře víš, že pro mne už žádný mužský neexistuje, pro mne je jedinou láskou moje 

práce,“ řekne mu Kristina. „Dobře, Tino, ale oči nelžou a,“ v tom jim do řečí vběhne pan Kamil 

a odvede je na „místo činu“. „Tak, odsud zmizely dva obrazy – Dáma s náhrdelníkem a Zrcadlový 

odraz,“ říká pan Kamil. Kristinu obrazy velice zaujmou a zvláště ji nadchne obraz staré ženy, 

který jí někoho připomíná, někoho koho znala, ale neví koho. „To jsou úchvatné obrazy. To dokáže 

opravdu jenom Ica Mac,“ říká Kris Jordánovi a prohlíží si další. „To je něco úchvatného. Vidíš, 

Jordáne, jak jsou ty postavy vystižené. Jaké mají živé oči, vidíš jím ve tvářích mimiku a v rukou 

gesta. Nádherná rodinka. Připomíná mi to vlastní dětství. A tento kosí táta jak krmí mláďata. To je 

tak milé, a vypadají, jako by chtěly z toho obrazu vyletět. A tento s jiřičkami, a ta jejich 

špendlíková očička. Nádhera. Tento, nazvaný Tři holčičky, má kouzlo letních prázdnin. My jsme 

také byly tři. Jako kdybych tam byla sama. To jsou obrazy skutečnosti. Něco nádherného, co chytá 

za srdce,“ říká Kris a ani nepostřehne, že má po pravém boku Dana, a ne Jordána, kterého zaujal 

obrázek dvou divokých koní za východu slunce.  

     „Vy se tak dobře vyznáte v obrazech?“ zeptá se Kris Dan. Kris se poleká, když uslyší Danův 

hlas, a prudce se na něj otočí a jejich oči se setkají a rázem vpijí do sebe. „Mohu říci, že ano. 

Studovala jsem malířství. Umění starých mistrů jako i moderní, ale oslovují mne obrazy, v nichž je 

míchaná realita s nitrem samotného malíře. Tehdy vidím duši obrazu. Cítím, jak obraz žije,“ řekne 

mu Kris. „To je zajímavé, řekl bych, že na tom něco je,“ odpoví Dan. „To víte, že je,“ mluví dále 

Kris a Dan jí visí na rtech a hltá každé její slovo. „Tak koukněte se na tento,“ ukáže na obraz, kde 

stojí holčička, v ruce drží flintu a vedle ní je v podřepu mladá žena v podobě kovboje. „Co vidíte? 

No, co? Já vidím hru, hru na kovboje,“ říká Kris. „Máte pravdu, je to hra. Zajímavé, nikdy jsem 

se na obrazy tak nedíval, že bych v nich hledal příběh nebo vzpomínku,“ řekne jí Dan a usměje se 

na Kris, které se při pohledu na něho v očích objeví jiskřičky. Danovi oči také mají takový zvláštní 

lesk, takový ten povlak něčeho, co se rodí kdesi hluboce v srdci a ještě se o tom ani nemusí vědět, 

ale přece se něco děje, co se odráží právě v očích, do nichž se vpisuje všechno to hezké, jako i to 

smutné a bolestné.     

     „Také malujete,“ řekne Dan. „Maluji, ale nejsem tak dobrá jako Ica Mac, kterou velice 

obdivuji, protože její obrazy žijí svoje životy,“ odpoví mu Kris. Hlas má sice pevný, ale celá se 

třese. Dan si toho povšimne a zeptá se jí: „Je vám zima?“ Kristina na něho pohlédne svýma 

velkýma zelenohnědýma očima a pihovatý nosánek jí zrudne a jen řekne: „Promiňte, ale čeká mne 

hodně práce,“ a odejde za Jordánem. (Plzeň, 2. 7. 2013) 
 

- V. P. (*1965) žije v Plzni, pracuje jako novinářka a píše prý zejména profily filmových a televizních herců.  

 
   

 

 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 10. 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  

 

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

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

