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

Ročník XXII, 2013, letos Listy č. 11 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 194) z 30. 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. 11/2013 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÝ PŘÍTELI... 
 

Kdy čteš biografii, uvědomuj si,  

že skutečnost nikdy není publikovatelná. 
 

(George Bernard Shaw) 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     …Název měsíce listopadu je prý odvozen od padání listí? U nás docela určitě od popsaných 

nebo potištěných listů, které se na hlavy čtenářů a návštěvníků plzeňských literárních pořadů 

snášejí v tuto dobu každoročně v nebývalé míře. (Chtěli jsme tiskárně pana Kratochvíla ušetřit 

za drahý barevný papír, ale copak to jde? Pozvánky vydají na více než tři stránky. A jak by k tomu 

přišly Dny poezie, Styky s Jorikou, Jarmila…?)  

 

* 

LISTOVÁNÍ 
 

VÍTÁME: 

     V únoru 2005 přinesly Listy Ason-klubu následující stručnou zprávu: „Na samém sklonku 

listopadu se do Ason-klubu přihlásila Jarmila Flaková (*1985) z Plzně, bohužel na sebe ale vůbec 

nic neprozradila.“ Nyní se Jarmila vrací už jako „literární redaktorka“… Hovoří šesti jazyky, mezi 

nimi též arabsky, píše poezii i prózu, je autorkou článků pro řadu literárních portálů i tištěných 

časopisů (Časopis Jednoty tlumočníků a překladatelů, Opus arabicum, www.klubknihomolu.cz, 

www.e-kultura.cz, www.iLiteratura.cz, www.vaseliteratura.cz aj.). Poslala přímo strukturovaný 

životopis - až jsme se lekli, že se chce v redakci Plže hlásit o práci… 

  

http://www.klubknihomolu.cz/
http://www.e-kultura.cz/
http://www.iliteratura.cz/
http://www.vaseliteratura.cz/
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Jarmila Flaková 

 
 

ZAHRAJI TI PÍSEŇ  

V RYTMU DARBUKY 

 
Zahraji ti píseň v rytmu darbuky 

roztanči své tělo, já ti zazpívám 

melodii šitou přímo na boky 

ze kterých se stává ladná kurzíva 

 

Zahraji ti píseň v rytmu perkusu 

jako jarní skřivan tvoje šaty září 

ohnivá harísa v míse kuskusu 

vášeň vdechla do tvých rudých tváří 

 

Zahraji ti píseň na struny tvého srdce 

zastav se a dýchej mojí lásky tóny 

nenech v ústech víno rozplynout se trpce 

a počkej na mě večer, večer pod balkóny 

 

 

 

AŽ AZZÁN Z MINARETU  

SVÉ TÓNY DOHRAJE 

 
Až azzán z minaretu své tóny dohraje 

a stíny Orientu vítr rozfouká 

za okny náhle jaro dozraje 

a polštáře květů zavoní na loukách 

 

až dervíš naposled svou sukni roztočí 

až rytmy djembe pohltí krajina 

tisíce barev vdechne do očí 

příroda něžně nevinná 

 

až skončí týden milých radostí 

až se nový domov stane cizinou 

půjdeme spolu, kde nás pohostí 

příroda vůní sladce mámivou 

 

o arabské duze svěžích vzpomínek 

necháme si v teplých nocích zdát 

a za rok nás zas nilský pramínek 

rytmem darbuky nechá rozehrát 

NAPÍŠI TI BÁSEŇ  

SVĚŽÍ JAKO VÍTR 

 
Napíši ti báseň svěží jako vítr 

co se v dunách písku směle prochází 

napíši ti báseň svěží jako vítr 

tančící kol palem v nitru oázy 

 

Napíši ti báseň vřelou jako slunce 

které s ránem líbá tvoje polštáře 

napíši ti báseň vřelou jako slunce 

co ti moje slova vpije do tváře 

 

Tu svou báseň vložím do holubích křídel 

a sám jako Madžnún budu v poušti stát 

nechám horký písek sálat do chodidel 

smutný osud, Lajlo, nelze odestát 

 
 

HIDŽÁB TVOU KRÁSU NESCHOVÁ 

 
Hidžáb tvou krásu neschová 

má sladká Širín z Fársu 

ukaž svá líčka nachová 

a přiviň se mi k pasu 

 

daruj mi pohled plný jasu 

před kterým měsíc zbledne 

zaplav mě řekou ze svých vlasů 

prameny neposedné 

 

rozprostři na své šíji 

nad kterou purpur se vpíjí 

do tvých rtů z květů mandloní 

ke kterým tak rád se nakloním 

 

pokud nás večer skryje světu 

a nechá mě říct jen jednu větu 

pro tebe Širín z Fársu 

co neskryje svou krásu 
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* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V pátek 1. listopadu 2013 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) 

na večer s názvem Zhudebněný Prévert. Představení jako stvořené pro milovníky poezie, hudby 

a divadla v podání divadelní skupiny „Cage de scène“. Herci slibují poodhalit slovní hříčky a výrazy 

hovorové francouzštiny, které Prévert dokázal tak bravurně a s humorem vetknout do svých básní. 

Vstupné: dobrovolné. 

 

* V pondělí 4. listopadu 2013 v 14:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní 

knihovny Doubravka (Masarykova 75) na Halloween. Strašidelná knihovna pro malé 

čtenáře i nečtenáře. Vstup volný. 

 

* V pondělí 4. listopadu 2013 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

(Plzeň, Smetanovy sady 2) zve na vernisáž výstavy Mileny Písačkové S foťákem čtyřmi 

kontinenty. Z Čech do Indie, Indonésie, Vietnamu, Laosu, Kambodže, Thajska, Keni, Brazílie, 

Argentiny, Toskánska a Anglie… „Výstava plná fotek, co nahradí tisíc a více slov.“ Úvodní slovo 

cestovatel Dan Přibáň, indické tanečnice, hudba Jiří Mucha. Výstava je otevřena v od pondělí do pátku 

8:00 – 19:00, v sobotu 9:00 – 12:00, potrvá do 30. 11. 2013.  

     Více na http://www.facebook.com/MPXphotography, http://www.500px.com/milenapisackova. 

 

* V úterý 5. listopadu 2013 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) 

na večer s názvem Bonjour, Plzeň. Alliance française uvádí navštívenku česko-francouzské 

spisovatelky a malířky Lenky Horňákové Civade. Vstup volný. 

 

* 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. 

 

* V úterý 5. listopadu 2013 ve 20.00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) 

na další Čítání lidu. Divadlo MY tentokrát na téma stáří (což ovšem neznamená, že čítání bude 

smrtelně vážné). Hudebním hostem Jiří Dědeček. Vstupné dobrovolné.  

 

* Ve středu 6. listopadu 2013 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KMP (B. Smetany 13) na večer s názvem Osobnosti Plzeňska: František Juřička. Medailon 

vzpomínek v režii Jiřího Ládra a Jiřího Blažka. Vstup volný. 

 

* V pátek 8. listopadu 2013 v 18:00 hodin zve primátor města Plzně Martin Baxa do Malého sálu 

Měšťanské besedy (Plzeň, Kopeckého sady 13) na slavnostní ceremoniál u příležitosti udílení 

ocenění v rámci I. ročníku Umělecké ceny města Plzně. Vstup na pozvánky. 

 

* V úterý 12. listopadu 2013 v 8:00, 10:00 a 11:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve 

do Knihovny Lobzy (Rodinná 39) na pořad s názvem Podzim není jenom chmura, máš-li 

poetického ducha. Hravé pásmo veršů s podzimní tematikou z pera českých básníků píšících pro 

děti. Žáčci mohou také sami něco zarecitovat. 

http://www.facebook.com/MPXphotography
http://www.500px.com/milenapisackova
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* Ve středu 13. listopadu 2013 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy 

síně KMP (B. Smetany 13) na křest publikace Karla Drhovského Kalendář plzeňský 2014: 

Utopená služtička a jiné pověsti. Autora, ilustrátora Antonína Lněničku a Viktora Viktoru uvádí 

Stanislav Bukovský. Vstup volný. 

 

* Ve středu 13. listopadu 2013 v 19:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, 

Krátká 2) na Kulturní revue. Hudebně-literárně-výtvarný večer se skupinou Plzeňské bluesové trio 

a plzeňskými básníky. Součástí vernisáž obrazů. Vstupné dobrovolné.  

 

* Ve čtvrtek 14. listopadu 2013 v 8:00, 10:00 a 11:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve 

do Knihovny Lobzy (Rodinná 39) na pořad s názvem Podzim není jenom chmura, máš-li 

poetického ducha. Hravé pásmo veršů s podzimní tematikou z pera českých básníků píšících pro 

děti. Žáčci mohou také sami něco zarecitovat. 

 

* Ve čtvrtek 14. listopadu 2013 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na autorské čtení J. H. Krchovského, jednoho z nejvýraznějších představitelů 

české neodekadentní poezie. Vstup volný. 

     

* Ve středu 20. listopadu 2013 v 8:00, 10:00 a 11:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve 

do Knihovny Lobzy (Rodinná 39) na pořad s názvem Podzim není jenom chmura, máš-li 

poetického ducha. Hravé pásmo veršů s podzimní tematikou z pera českých básníků píšících pro 

děti. Žáčci mohou také sami něco zarecitovat. 

 

* Ve středu 20. listopadu 2013 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy 

síně KMP (B. Smetany 13) na večer s názvem Jindřich Krátký vzpomíná na Karla Hausenblase. 

Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 v 18:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu „13“ 

Západočeské galerie v Plzni (Pražská 13) na večer s názvem Byli mezi námi. Komponovaný pořad 

osobních a literárních vzpomínek autorů Střediska západočeských spisovatelů uvádí Jiří Hlobil. 

 

* Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 v 18:00 hodin jste zváni do Galerie města Plzně (nám. 

Republiky 40) na slavnostní prezentaci knihy Josefa Hrubého Milost. Autorské čtení a hudba. 

Uvádí Václav Malina. 

 
 

* Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, 

Krátká 2) na další Kratochvíle, hudební a literární večer se členy Ason-klubu a Plzeňským 

bluesovým triem. Vstupné dobrovolné. (Jan Mácha tento večer sám označil za „vzpomínku 

na Kratochvíle“ a zve všechny bývalé účinkující. - Také my připravujeme „vzpomínku na Ason-

klub“ a zveme všechny členy už po 19:00 hodině do Jabloně na výroční shromáždění, které 

rozhodne o budoucnosti sdružení (zda se v souladu s novým Občanským zákoníkem 

přetransformuje v tzv. zapsaný spolek, anebo jako samostatná právnická osoba zanikne a vrátí se 

ke své původní formě – neformálnímu uskupení pod hlavičkou Knihovny města Plzně…)  
 

 

* V pátek 22. listopadu 2013 v 10:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední 

knihovny pro děti a mládež (B. Smetany 13) na další pokračování cyklu Čtení pro nejmenší. Vstup 

volný. 
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* V pátek 22. listopadu 2013 v 15:00 hodin bude v obřadní síni plzeňské radnice slavnostně udělena 

Cena Bohumila Polana. Vstup na pozvánky.   

 

* V pátek 22. listopadu 2013 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 Blízký východ – čeho se bát, co obdivovat? O životě v zemích výbušného 

regionu (Izrael, Írán aj.) bude vyprávět a obrazem dokumentovat novinář Břetislav Tureček, autor 

tří knih o Blízkém východě, který strávil posledních pět let v Jeruzalémě jako zpravodaj Českého 

rozhlasu. - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Magazín Klubu Vltava, 

Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj. 

 

* V pátek 22. listopadu 2013 ve 20:00 hodin jste v rámci tradičního festivalu Jednou nohou v poezii 

zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na Malé divy novotruhnismu. Literárně – 

divadelní Skupina 22 z Českých Budějovic, která razí vlastní umělecký směr novotruhnismus, 

se po pěti letech vrací do Plzně. Scénky a videoklipy k básním, přednes novotruhnistické poezie 

v češtině, němčině, angličtině a švédštině, tanec na remixy básní s hudbou. Účinkují: Ivan Bartoš, 

Luboš Rákosník a palmový list. Vstupné: 22,- Kč. 

 

* V úterý 26. listopadu 2013 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cz – Aktuálně (11), tentokrát s hostem Liborem 

Dvořákem. Vstup volný. 

 

* V úterý 26. listopadu 2013 v 19:30 hodin jste zváni do Kaple sv. Barbory (Plzeň, Františkánská 

11) na pořad Ach, jak mě svět se vším mrzí… Barokní kázání A. Koniáše a O. de Waldt, poezie 

jezuitského básníka F. Bridela v podání Marcely Šikové a Ireny Pulicarové, za doprovodu loutny 

Jana Krejči.     

 

* Ve středu 27. listopadu 2013 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu „13“ Západočeské 

galerie v Plzni (Pražská 13) na křest románu Václava Grubera Noc s ďáblem. Uvádí Jiří Hlobil. 

 

* Ve středu 27. listopadu 2013 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na autorské čtení Petra Kukala z populární knihy Deník muže ve středních 

letech. Beseda, autogramiáda. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu „13“ 

Západočeské galerie v Plzni (Pražská 13) na Ono se letělo. Literární a hudební setkání autorů 

Střediska západočeských spisovatelů u příležitosti nedožitých 90. narozenin básníka Miroslava 

Holuba.    

 

* Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 v 19:00 hodin jste zváni do Klubu Vodnář (Plzeň – Bílá Hora, 

Zručská cesta 69) na Africké legendy a pohádky – Ali Farka Foure, Toumane Diabete. Hudebně 

literární pořad uvádí Tomáš Hudec. 

 

* Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 ve 20:00 hodin jste v rámci tradičního festivalu Jednou nohou 

v poezii zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 2) na pořad s názvem J. H. Krchovský 

& Krch-off band. Autorské čtení slavného básník spojené s koncertem. Účinkují: J. H. Krchovský 

(zpěv, kytara), Jiří Michálek (bicí), Tomáš Skřivánek (basová kytara), Tomáš Schilla (violoncello) 

a Pavel Cigánek (housle).   

mailto:hifiklub.klatovy@seznam.cz
http://www.hifiklub.uhlava.cz/
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3832682318&to=http%3a%2f%2fwww.hifiklub.klatovynet.cz
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* V sobotu 30. listopadu 2013 v 9:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci Dne pro dětskou knihu 

zve na besedu k 60. výročí České televize do Ústřední knihovny pro děti a mládež (B. Smetany 13) 

a na předadventní výtvarné dílny do Obvodní knihovny Doubravka (Masarykova 75). Vstup volný.   

 
* Ve středu 4. prosince 2013 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu Obvodní 

knihovny Lochotín (Kralovická 22) na besedu se spisovatelem Ivem Fenclem. Součástí bude též 

křest jeho posledních knih Rok Joriky, Styky s Jorikou a Gotická kobka aneb Třináct milionů 

způsobů jak zemřít. Hudební doprovod Karolína Frühbauerová (kytara). Vstupné 30,- Kč. 

 

* 

DNY POEZIE 

 
* XV. ročník festivalu Den poezie proběhne zhruba od 10. do 25. listopadu 2013. Letošní téma 

„Vášeň a popel“ slibuje nevídané. Podle pořadatelů bývá podzim každoročně spjat s odletem 

vlaštovek do teplých krajin a s pálením ohýnků. Nápad spočívá v zapálení podzimního ohýnku 

a v recitaci veršů kolem něj. Z papíru s verši lze složit vlaštovku a pustit ji do teplých krajin – do ohně. 

Tak dojde k přeměně verše v dým, který bude stoupat výš a výš, aby si k básni mohl v nebi přivonět 

i Karel Hynek Mácha, k jehož poctě narození (* 16. 11. 1810) se každoročně festival koná… 

Tentokrát na 58 místech po celé České republice. Západní Čechy reprezentují města Chodov, 

Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Plzeň (programy viz výše) a Stříbro.  

     Více na http://www.denpoezie.cz/.  

 
 

* Ve dnech 10. – 25. listopadu 2013 v 12:00 – 13:00 hodin jste zváni do Gymnázia Stříbro a okolí 

(Soběslavova 1426) na cyklus Vzhůru do oblak. Veršování, tvorba básní a básniček různého 

rozsahu, skládání vlaštovek z vytvořených textů, předčítání venku v přírodě u ohýnku a následné 

vhazování básní do ohně – poselství k oblakům – pocta K. H. Máchovi. 

 

* Ve dnech 10. – 25. listopadu 2013 v 10:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00 hodin jste zváni do obchůdku 

Od Františka ve Františkových Lázních (Národní 13) na čtení z nového rukopisu Aleny Vávrové 

Harlekýn na římse. Probíhá kdykoliv na požádání. 

 

* Ve středu 13. listopadu 2013 v 18:00 hodin jste zváni do Městské knihovny Chodov 

(Staroměstská 55) na program s názvem Poezie a jazz – Václav Havel. Komponovaný pořad 

v podání Lucie Domesové, Dalibora Chuma a Leona Havlíčka (přednes veršů), hudební doprovod 

skupina Jazz Apetit ve složení Pavel Horych, Ivan Pelc a Dalibor Pelc.  

 

* V sobotu 16. listopadu 2013 v 17:00 hodin jste zváni do Krajské knihovny Karlovy Vary – 

pobočky Lidická (Lidická 40, Drahovice) na pořad s názvem Vášeň a popel, Evropa romantická. 

Seznamte se s evropskými romantickými básníky. Motto: „Jaká slast, když překonal/ jsem svou 

hříšnou smyslnost;/ když jsem ji však nezdolal,/ užil jsem si také dost.“ (Heinrich Heine) 

 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* LITERÁRNÍ CENA VLADIMÍRA VOKOLKA 2013. Statutární město Děčín a Městská 

knihovna Děčín vyhlašují jubilejní XVII. ročník soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka. 

Cílem soutěže je objevovat nové básnické talenty a připomenout tak významného děčínského 

básníka a esejistu Vladimíra Vokolka (*1913 - †1988). Soutěž je určena mladým autorům, kteří 

http://www.denpoezie.cz/
http://www.denpoezie.cz/?p=1095
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trvale žijí v ČR, a bude hodnocena ve věkových kategoriích: 15 – 18 let, 19 – 24 let, 25 – 35 let 

včetně. Lze zaslat poezii o max. rozsahu 10 textových stran, ve třech vyhotoveních. Soutěž je 

anonymní. Práce nepodepisujte. Na zvláštní list papíru uveďte jméno a příjmení autora, datum 

narození, adresu trvalého bydliště, školu či zaměstnání, případně mobil a e-mail. Připište souhlas 

se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. 

Uzávěrka je 3. prosince 2013 (rozhoduje razítko pošty). Adresa: Městská knihovna Děčín, p. o., 

ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, K. Čapka 3, 406 55 Děčín I, tel./fax.: 412 530 728, 412 530 976, 

e-mail: reditel@dcknihovna.cz, http://www.dcknihovna.cz. Obálku označte heslem „LCVV 2013“. 

Pětičlenná odborná porota bude hodnotit zejména tematickou a formální úroveň, styl textů a jejich 

myšlenkovou naléhavost. V každé kategorii budou uděleny 3 ceny, případně čestná uznání. 

Soutěžící, který v minulých ročnících již dvakrát za sebou získal ocenění, nebude opětovně 

zařazen mezi vítěze. Všichni účastníci budou na přelomu ledna a února 2014 pozváni na slavnostní 

vyhlášení výsledků do děčínské knihovny, kde budou oceněné texty reprodukovány a rovněž k této 

příležitosti bude tradičně vydán tištěný sborník nejlepších prací.  

 
 

* 

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

 

 

* IVO FENCL: Ivo Fencl a Marek Velebný vystoupí 26. 11. v 17. 00 v Knihovně Jana Drdy 

v Příbrami… 

 

     Je to město, kde Marek absolvoval gymnázium a Ivo vydal nevinné Styky s Jorikou. 

     Nevinné? Jistěže! Už titul je žert. Všimněte si: Styky obnášejí jen tré polibků. 

     První hrdina (ke své škodě) ani nevnímá (ovíněn). 

     O druhém sní. A třetí? Jím román končí. Jako klasická pohádka. Copak Iva nezajímá následné 

manželství Lorence s Jorikou? 

     Radši ne. A obě knihy o Jorice i román Gotická kobka autor pokřtí (za zvuku kytary Karolíny 

Frühbauerové) 4. 12. v 17. 00 v L-klubu. Petr Vrobel, jeho soused a spolužák, ho doprovodí jen 

den poté v Galerii 13 při křtu Domku pana Stilburyho. Vystoupí i prof. Viktora, autor doslovu. 

A Ivo? 

     NENÍ na rozdíl od VV literárním vědcem, pěkně prosím, a NEMYSLÍ SI TO O SOBĚ, jak mu 

bylo předhozeno. Ale! Už jsme to nakousli, i připomeňme subžánr „románu ztracených iluzí“. 

O co jde? 

     Hrdina úvodem umírá, obvykle, a retrospektiva sleduje jeho život. Ó, kletbo! Začal iluzemi! 

Jak končí? Devastací iluzí. Za absence vyhlídek. Santa Lucia Viléma Mrštíka je modelovým 

příkladem modu. Ale i Smíš zůstat mrtev sem patří, míní Ivo. 

     Literární teorie ovšem definuje i žánrovou variantu „románu o bloudovi“. To jest? Hrdina tápe. 

Bloudí. Neznámem. Do chvíle, kdy přijme hru. Kdy se víc či méně vědomě zhostí role. Don 

Quijote? Ano. A Gotická kobka aneb Třináct milionů způsobů jak zemřít. 

     Konečně známe tzv. iniciační román. Mistr zde zasvěcuje hrdinu. Ten se pod tím vlivem 

přerodí, což odpovídá jak syžetu Smíš zůstat mrtev, tak Kobce. Aby však nedošlo k omylu! Ivoš se 

nechválí. Jen sám sebe škatulkuje. A uznal i následující odlišnosti: 

     Smíš obsahuje retrospektivy, to jistě, ale příběh nám líčí mrtvola. Vypráví jej muž zabitý už na 

řádku jedna, při veřejném čtení. A Kobka? 

http://www.dcknihovna.cz/
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     Bloud má mistra, ano, ale v první třetině se mistrovi přihodí totéž, co hrdince v Hitchcockově 

Psychu. Padne. A bloud musí dál sám. A hra? 

     Tou je v kraji po staletí známá lidová píseň. Ve strofách najdeme jinotaj a návod, kudy k pokladu, 

a právě při hledání klenotů a vlastní identity zjistí hrdina, že cíl bude nejen hmotařský. Jenže to 

ještě bohužel neznamená, že bude i dobrý! 

     Jako ani Fencl netvrdí, že jsou mistrné jeho knihy. 

(Starý Plzenec, 9. 10. 2013) 

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

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 11. 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/

