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

Ročník XXV, 2016, letos Listy č. 9 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 225) z 3. 9. 2016. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 9/2016 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Vzpomínka je jediný ráj,  

z kterého nemůžeme být vyhnáni.“ 

  
(Jean Paul) 

 
 

* 

BYLO NEBYLO 

 
… Budeme na letošní léto vzpomínat jako na dny zalité sluncem? Asi jak kdo!  

 
     Knihovna města Plzně spolu s Pro libris ve čtvrtek 14. července nabídla tradiční literární výlet, 
tentokrát na Kutnohorsko a s názvem Od gotiky po empír… 
 
     Od STANISLAVA BUKOVSKÉHO: Jako každé prázdniny uspořádala laskavá Knihovna 
pro  zájemce kulturní výlet. Prázdniny mají ovšem jen někteří, například důchodci, jak známo, 
si už ani nepamatují, kdy to slastné nicnedělání zažili naposled. 
     Výlet se nadobyčej vydařil, jak už je s Knihovnou obyčej. Nebylo horko, šaty se účastníkům 
na těla nelepily, neb se ani trochu nepotili. Zatímco vloni, aby se toho stačilo co nejvíce, 
se vynechaly hygienické přestávky, letos se ze stejných důvodů nekonaly technické přestávky. 
Možná, že napřesrok se nebude zastavovat ani ke kontemplativně meditačnímu usebraní a v dalším 
roce ani k filosofickému rozjímání. V Bruselu budou mít z téhle jazykové korektnosti jistojistě 
náramnou radost. I když kdo ví, vždyť tohle názvosloví tam sami ani nevymysleli, ani svým 
rozhodnutím neposvětili a ani takové experimenty naší milé Knihovně nepovolili.  
     V Kutné Hoře v katedrále svaté Barbory se posluchači dozvěděli, že cesta ke zbožnosti vede 
přes potlačení opičích myšlenek. A že na cestách do 100 km nad námi drží ochrannou ruku svatý 
Kryštof. Nad 100 km pak svatý Petr. Když sv. Kryštof přenášel přes řeku pacholátko, ztěžklo mu 
náhle tak, že se málem utopil. To pachole byl totiž Ježíš a dal na chvíli Kryštofovi pocítit tíhu 
veškerenstva. Stejně jako tehdy ztěžkl Kristus Pán, ztěžkne kolikrát i kněz po vyslechnutí hříšníkovy 
zpovědi. Sotva se pak může hýbat a musí si jít rychle někam lehnout.  
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     Pak se ještě zvídaví účastníci zájezdu dozvěděli, že po Tridentském koncilu, konaném v polovině 
16. století, byly fresky v katedrále zabíleny. Zřejmě chtěli tenkrát vzít katolíci protestantům vítr 
z plachet a na čas dali částečně za pravdu ikonoklastům. V otázce přijímání těla a krve Páně praxe 
ukázala, že pod obojí moc dobře přijímat nelze. Mše by pak trvala moc dlouho, prý až 6 hodin.  
     Také bylo řečeno, že jezuité nedělali jenom špatné věci. Asi se osvícená veličenstva unáhlila, 
když řád Tovaryšstva Ježíšova zrušila. A se zrušením nevolnictví taky. Jak víme, co bylo ukradeno, 
musí být vráceno. Zrušením nevolnictví a posléze roboty vůbec byla církev a šlechta okradena 
o práci nevolníků. Napříště museli ti i oni za ni platit. Tím církvi a šlechtě vznikla náramná škoda 
a měly by za to dostat finanční náhradu. Ale nejen jezuiti, všichni chtěli vždycky dělat všechno 
jenom dobře. Ale pokaždé se to časem nějak pokazí, a co následuje, už dobré nebývá. Ignác 
z Loyoly poté, co se vybouřil, to každopádně vymyslel jen a jen dobře a coby zakladatel toho zprvu 
bohulibého řádu nemůže vůbec za nic.  
     Pak se ještě jelo do Kačiny za Josefem Navrátilem. Kupodivu tam už ale žádný jeho obraz 
nebyl. Přes všechen spěch tam kultury milovní výletníci dorazili už pozdě. Aspoň byli místní 
informováni, že jeden potemnělý obraz od jakéhosi Carla Spitzwega, jenž se shodou okolností 
s Navrátilem a taky s Mánesem v Praze přátelil, by se dal taky dobře prodat. Nemají se dát zmást 
tím, že na to ten obraz vůbec nevypadá. Možná, že právě proto tam taky až doposud visí. 
     Pak v autobusu, když všechno, co měli vidět, už viděli a kafe za žlutý lístek od Knihovny vypili, 
se účastníci zájezdu ještě dozvěděli, že Karel Havlíček měl s těmi jeho novinami tolik práce 
a starostí k tomu, že se nad ním císař pán slitoval a zařídil mu lázně. Šlo mu o to, aby si řádně 
odpočinul, a protože ho znal a věděl, že by se jinak nešetřil a samou prací by se možná uštval, 
zařídil to tak, aby měl už od novinařiny nadobro pokoj. Lidé sice měli Havlíčka moc rádi, 
i na ramenou ho nosili, ale tak dobrý a hodný přeci jen nebyl, aby mu tolik přízně sám císař pán 
věnoval. To si nezasloužil. 
     Jako vždycky došlo i na husity. Jejich hlavní chybou bylo, že se nepřiměřeně bránili. Jak víme 
i z dnešní doby, každá obrana, jež skončí vítězstvím, je nepřiměřená. Není se proto co divit, 
že horníci metali husity do šachty. Vždyť ti horníci to taky neměli lehké. Kolikrát si jich ženské 
musely postupně vzít za muže až osm, tak málo vydrželi, tak málo si ti chudáci světa užili. 
Na nějakou tu kratochvíli měli proto každopádně nárok. 
     V užším kruhu se ještě vybraní jedinci dozvěděli, že česká hymna je moc ufňukaná. Oč jen lepší 
byla hymna, jež bývala v našich končinách hrána ještě před nějakými sto lety. Připomeňme si ji 
a s ní i staré zlaté časy, po nichž leckdo dodnes marně vzdychá: 
 

1. Zachovej nám, Hospodine, Císaře a naši zem! 
Dej, ať z víry moc Mu plyne, ať je moudrým vladařem! 
Hajme věrně trůnu Jeho proti nepřátelům všem; 
osud trůnu Habsburského Rakouska jest osudem!  

 

2. Plňme věrně povinnosti, chraňme právo počestně, 
a když třeba, s ochotností v boj se dejme statečně! 
Na paměti vděčně mějme slávu vojska vítěznou; 
jmění, krev i život dejme za Císaře, za vlast svou! 

 

3. Čeho nabyl občan pilný, vojín zbraní zastávej; 
uměním i vědou silný duch se zmáhej, jasně skvěj! 
Bože, račiš slávy příti, žehnej vlasti milené; 
Slunce Tvé nechť v míru svítí na Rakousko blažené! 

 

4. Stůjme k sobě každou chvíli: svornost jenom moci dá; 
spojené kde vládnou síly, snadno vše se vykoná. 
Když se ruka k ruce vine, pak se dílo podaří; 
říš Rakouská nepomine: sláva vlasti Císaři! 

 

     Ach jo. Stanislav Bukovský (Plzeň, 15. 7. 2016) 
- S. B. (*1944) je výtvarník, kurátor výstav aj., žije v Plzni. 
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     Po tři srpnové týdny byla v mázhausu plzeňské radnice k vidění už sedmá velká výstava 

k výročí městské knihovny. Po Bibliofiliích plzeňské provenience včera a dnes (2006) 

a Literárních i výtvarných harmoniích formy a textu (2011) se v rámci cyklu Plzeň – město krásné 

knihy tentokrát zaměřila na Čtvrt století publikační činnosti pod křídly Knihovny města Plzně 

a představila nejen vydané bibliografie, slovníky a katalogy, ale i Plže, Malé knížky Ason-klubu 

nebo edici Ulita. (Jak kdesi napsal básník Lubomír Brožek: „Optimismus je projít se památníkem 

písemnictví a odcházet s pocitem, že tam chybí právě vaše sbírka básní.“) 

 

     Od JANY HORÁKOVÉ: Výstava Plzeň - město krásné knihy - Čtvrt století publikační 

činnosti pod křídly Knihovny města Plzně skončila. Zajímavé je nahlédnout do návštěvní knihy. 

Své vyjádření k prostorám mázhausu vpíší především zahraniční návštěvníci. Je neuvěřitelné, kolik 

jich asi letními prostory přízemí plzeňské radnice projde. Většinou se jedná o německé turisty, 

ale našli jsme i jiné vzkazy: Plzeň je krásné město - píší návštěvníci ze Stockholmu; spíše 

k dobrému pivu než ke knize se vyjadřují (pravděpodobně) mladí „from Hungary“. Inu, chutě 

netřeba překládat. „Boli sme tu a máte to tu pekné!“ od Maxíka a Majky také naštěstí ne. Dočkali 

jsme se i políbení: „Kisses from Belgium.“ - Možná to byla múza. Hello from ITALY! 

MARGHERITA.  A den před uzávěrkou - 25. 8. 2016: Amigos de Barcelona. Jednomu z těch, 

kteří výstavu zhlédli, vyvolala vzpomínky na mládí. Podpis nečitelný, třeba jeden z autorů 

někdejších Malých knížek Ason-klubu? Dnes jsou to většinou čtyřicátníci a doba básnění je dávno 

pryč, ale ejhle - stopa zůstala! Ale potěší také uznání z Olomouce i od známých Plzeňáků, 

příznivců knihovny: „…jsme překvapeni šíří a kvalitou publikační činnosti městské knihovny,“ píší 

manželé Nesvatbovi. K řadě díků je v pamětní knize také napsáno: „Děkuji za připomenutí, že je 

Plzeň městem krásné knihy už dlouho!“ Pavel Vespalec. 

     Uznání potěší, organizátoři výstavy také děkují. Jana Horáková (Plzeň, 26. 8. 2016) 
 

- J. H. (*1958) pracuje v Knihovně města Plzně, působí jako redaktorka Plže aj., žije v Plzni. 

 

 
 

     Jiří Č. Ulrich si trochu s předstihem udělal radost k osmdesátým narozeninám a představil hned 

dvě nová díla. Malou prezentaci knih mezi lidmi a zvířaty uvedl tiskový mluvčí Zoologické 

a botanické zahrady města Plzně Martin Vobruba. Fotoaparát Marka Velebného přistihl Ulricha 

v mladistvém culíku, kterak přes sklo vitríny přátelsky rozmlouvá se dvěma moudrými obrovskými 

želvami…     

        

     Od MARKA VELEBNÉHO: Můj přítel Jirka Ulrich vydal očekávaný román „Stíny 

za jevištěm“, kde jsem měl opět čest spolupracovat jako autor ilustračních fotografií. Jako 

divadelník mohu prozradit, že jeho román je mj. z prostředí divadla, ale nejen divadla. 

Je na zajímavé, aktuální téma.  

     Ve středu 24. srpna odpoledne proběhlo autorské čtení a prezentace knihy Jiřího Ulricha 

„Povídky z pouti“ a románu „Stíny za jevištěm“ v plzeňské ZOO za hudebního doprovodu písničkáře 

Michala „Willie“ Sedláčka (a klasického nezájmu členů Střediska západočeských spisovatelů).  

     Foto na http://velebny.rajce.idnes.cz/Knihyjirkyulrichavzoo.24.8.2016/.  

(Plzeň, 28. 8. 2016)  

- 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 

Orákulum (Osoby rádoby kulturně umělecké). V současné době je zaměstnán u firmy HLS. 

 

 
 

     Lubomír Mikisek se krásně přičinil románem Za obzorem jiný svět (Brno: Nakladatelství 

LYNX, 2016). Možno ho objednat přímo u autora na lumik3@gmail.com. Předmluvu napsal Ivo 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Knihyjirkyulrichavzoo.24.8.2016/
mailto:lumik3@gmail.com
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Fencl (http://www.webmagazin.cz/index.php?stype=all&id=15650), čtenářskou reflexi Marek 

Velebný:   

        

     Před několika dny jsem si koupil od Luboše Mikiska jeho novou knihu s názvem „Za obzorem 

jiný svět“. Těšil jsem se, neboť i dřívější jeho knihy se mi dobře četly a líbily se mi. Nejinak tomu 

bylo i tentokrát. Podobně jako u Jitky Prokšové nebo Vaška Grubera, i tuto relativně útlou knížku 

L. M. jsem přečetl skoro na jeden zátah. Byla fakt čtivá, zajímavá a těšil jsem se, jak na dalších 

stránkách bude příběh pokračovat. Věděl jsem dopředu jen to, že Luboš prý sbíral informace mimo 

jiné i v některé herně. Že Luboš píše, jsem věděl i od Jirky Ulricha – oba souběžně psali své 

romány ve skvrňanském sportbaru Alice. 

     Zatímco dřívější knihy Luboše Mikiska byly primárně určeny hlavně ženské části čtenářstva, 

pro téma života na okraji, gamblerství apod. to tak úplně neplatí. Ale naděje, jiskřička 

do budoucna, pověstné světlo v tunelu, zde i výtvarně na jedné fotografii je přítomno. Oceňuji 

výborný vhled do problematiky, popisy pracovní pozice hlavního hrdiny, personální politiky 

ve společnosti, znalost problematiky gamblerství, životních návyků a postojů lidí bez domova, 

s nemocemi, hledáním zaměstnání, snahou začlenit se opět do společnosti. Podobně jako u knih 

Jitky Prokšové nebo Václava Grubera jsou v této knize dvě dějové a časové roviny, které 

se střídají. Kniha mě oslovila i osobně - některá z popisovaných témat se mne částečně dotýkají. - 

Téma hledání práce, svého místa, uplatnění ve společnosti. Anebo třeba popis hledání surovin 

v rozpadlých opuštěných budovách. Podobné objekty mě lákají z fotografického hlediska. 

Coby nový člen otužilecké skupiny jsem si se zájmem přečetl také pasáž o koupání v řece. 

Jako obvykle jsem měl při čtení příběh knihy, reálie a prostředí ve své fantazii přímo před očima. 

Při pohybu po Plzni se člověk také občas potká s různými typy lidí, možná i s těmi, kteří jsou více 

či méně podobní hrdinům knihy Luboše Mikiska. (Plzeň, 25. 8. 2016) 

 

 

 

     Největší událostí však v Plzni jistě bylo posezení v restauraci U Žumbery! U příležitosti 

dožitých sedmdesátin „Velkého Plže“ Vladimíra Novotného se tady 30. srpna jedlo, pilo 

a povídalo. Z příspěvků sedmnácti přátel-autorů vznikl k té příležitosti zvláštní sborník. Editor 

Martin Šíp slavnostně předal hlavní dárek – deset výtisků Vlno ´70 svázaných modrou lesklou 

stuhou. Ti co přispěli, také dostali. (To nejspíš byla chyba – podle fotografií si totiž pak až 

do konce večírku všichni jen četli, četli a četli…)   

     Foto na http://velebny.rajce.net/vlno70.zumbera.30.8.2016. 

 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V pátek 2. září 2016 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového sálu 

Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Listování v povídkách pánů Karlů – literárně-dramatický pořad 

zaměřený na dílo Karla Čapka a Karla Poláčka. Účinkuje Poetické divadlo, Diana Řeháčková 

a Vojtěch Frank. 

 

* V úterý 13. září 2016 ve 20:00 hodin jste zváni do prostor Moving Station (Nádraží Plzeň Jižní 

předměstí, Most Ivana Magora Jirouse 1) na program A co poezie? - „Jsou to jenom verše,“ řekla 

mi moje vlastní nadloutka. Účinkuje divadlo TYAN, CZ.    

 

* Ve dnech 15. – 17. září 2016 se v Přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni 

(Kopeckého sady 2) koná XX. Mezinárodní seminář Společenstva českých knihařů.   

 

http://www.webmagazin.cz/index.php?stype=all&id=15650
http://velebny.rajce.net/vlno70.zumbera.30.8.2016
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* Ve čtvrtek 15. září 2016 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Sálu beletrie (Smetanovy sady 2, 2. patro) na program Ve jménu poezie a fantazie. Pořad 

věnovaný Jiřímu Suchému a jeho tvorbě, zejména jeho básním a písňovým textům. Účinkuje 

Poetické divadlo – Andrea Řeháčková a Jiří Hlobil, hudební doprovod D. Řeháčková a V. Frank.  

 

* Ve čtvrtek 15. září 2016 v 18:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Galerie Evropského domu (nám. Republiky 12) na další pořad z cyklu MEETING 

LITERATURE. Vystoupí polská reportérka Lidia Ostałowska. 

 

* V pondělí 19. září 2016 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Sálu beletrie (Smetanovy sady 2) na pořad Píseň mladého samouka aneb Jiřímu Suchému 

k pětaosmdesátinám. Účinkují Přemysl Ruth, Jiří Hlobil a Markéta Potužáková.    

 

* V úterý 20. září 2016 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (33), tentokrát s Břetislavem 

Turečkem. Vstup volný! 

  

* V úterý 20. září 2016 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Galerie Evropského domu (nám. Republiky 12) na další pořad z cyklu MEETING 

LITERATURE, tentokrát autorské čtení s Hédi Kaddourem.   

 

* Ve středu 21. září 2016 od 10:00 do 13:00 hodin jste zváni do městských sadů v Plzni U Branky 

na Maraton čtení z díla Jiřího Suchého, proložená jeho písněmi v podání studentů SOŠ profesora 

Švejcara. 

 

* Ve středu 21. září 2016 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní síně „13“ 

(Pražská 13) na Listování -  komentovanou prohlídku výstavy Moderní knižní kultury ze sbírek 

Muzea umění Olomouc. Provází autorka Gina Renotière.  

 

* Ve čtvrtek 22. září 2016 v 16:30 hodin Vás Knihovna města zve do foyer Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na vernisáž malé výstavy Antonín Svojsík a plzeňský skauting. Připravil Stanislav 

Bukovský.     

 

* Ve čtvrtek 22. září 2016 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 

do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na pořad z cyklu Řeknu ti, co čtu (11) – Peter Mayle – 

Chuť Provence. Připravila a uvádí Jana Horáková. Vstup volný. 

 

* V pátek 23. září 2016 v 17:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na literární pořad o životě a díle Karla Čapka a Olgy 

Scheinpflugové Já jsem Čapek, slečno. Účinkuje Poetické divadlo.  

 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 
 

* BÁSEŇ TÝDNE. 

 

     Od MARTINA ZBORNÍKA: V srpnu jsme se domluvili s kulturními přehledy 

Cokdyvpraze.org, kteří obhospodařují různé regionální servery po republice, že jednou týdně 

na svých stránkách budou vydávat poezii básníkům, kteří vydali básnickou sbírku, nebo si jen tak 

píší do šuplíku. Akce se jmenuje Báseň týdne. Budu rád, když mi verše pošlete 

(zbornik.martin@gmail.com), neboť mám na starosti jejich shromažďování. Na ukázku se můžete 

mailto:zbornik.martin@gmail.com
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podívat na majovysvet.cz a cokdyvpraze.org. Podle mne jde o pěknou možnost, jak na básně 

upozornit. Martin Zborník Zuzaně Mišterové (Praha, 26. 8. 2016) 

 
- M. Z. (*1974) je dlouholetý organizátor festivalu Den poezie, spoluzakladatel kulturního magazínu 

Totem.cz aj. Více na http://www.martinzbornik.cz. 

 

* 

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

 
* EVA PROCHÁZKOVÁ: Literární soutěž „Pohádky a vzpomínky“:  
     „Pohádky a vzpomínky“ - to byl název soutěže, kterou jsme letos v květnu v knihovně Bolevec 

vyhlásili pro dospělé čtenáře. Obdrželi jsme dvanáct textů, od deseti žen a dvou mužů a všechny 

nám poskytly velmi zajímavé čtení. Odhalovaly atmosféru dob dávno minulých i pocity současné. 

     „V roce 1939 začala válka, to nebyl čas na pohádky…“ napsala paní L. Špirková. Paní 

J. Bohuslavová zmiňuje svá válečná předškolní léta: „…bylo málo divadelních či jiných zábavných 

představení pro děti, žádná televize…“ Pan J. Špirk popsal v souvislosti s titulem Rychlé šípy své 

zkušenosti se skautingem: „Náš vedoucí si říkal Šivo a po válce, když jsme šmejdili v budově 

gestapa naproti „Bohemce“, našli jsme tam tři jeho záběry… než ho zatkli, zřejmě ho sledovali.“  

Paní J. Skuhrová se pochlubila schopnostmi svého tatínka: „Ve válce bylo velmi obtížné dostat 

i pohádkovou knížku, a přesto můj tatínek to dokázal.“ 

     Pozdější doba, doba „socialismu“, se odráží v textu paní B. Hrubé: „Kvalitní knihy se tehdy 

sháněly velmi těžko. Každý týden vycházely… novinky, a pak, myslím, že to bývalo vždy ve čtvrtek, 

stávaly před prodejnami knih dlouhé fronty. Knih vycházelo omezené množství a těch šťastných, 

na které se dostalo, bylo poměrně málo.“  

     Širší rodina a její sounáležitost je společným tématem většiny prací. „Hlavním zdrojem zábavy 

a poučení byly písničky, říkadla, drobné básničky a pohádky z úst starších rodinných příslušníků. 

Nejvíc se mi věnovala moje babička…“ (J. Bohuslavová). „Bydlel u nás bratr mojí maminky a ten 

se mně věnoval a pohádky mně každý večer vyprávěl. Nebyly to jen pohádky, ale i příběhy 

ze života. Dědeček byl lesník, a proto jsem brzy poznala, jak žijí zvířátka… (J. Morová). „Bydleli 

jsme ve společném bytě s rodinou sestry mé maminky… četla nám buď moje maminka, nebo teta… 

Když k nám přišel dědeček… vyprávěl nám vymyšlené pohádky…“ (H. Täglová). „Já s rodiči jsme 

bydleli až do mých deseti let pohromadě s babičkou a dědečkem a večery doma vypadaly téměř 

pravidelně tak, že celá rodina seděla kolem stolu a poté, co si sdělili všechny novinky a důležité 

věci, si dospělí členové rodiny vzali každý svoji knihu a četli si, my s dědečkem jsme se přesunuli 

na gauč, abychom nerušili, a dědeček mi četl pohádky.“(B. Hrubá). „Pohádky před spaním nám 

četla babička nebo maminka, a později mi je předčítaly obě mé starší sestry.“ (M. Bulínová). 

„První pohádka, alespoň jak si ji vybavuji nyní, byla o Rýbrcoulovi a před usnutím mi ji vyprávěl 

děda… Ne vždy jsem se dozvěděl konec, někdy to skončilo chrápáním, které nepřestalo, ani když 

jsem se pokračování dožadoval hlasitě šeptaným „dědo!“ (J. Procházka).  

      Všimli jste si? Pohádky nevyprávěly jen babičky a maminky, jak v současnosti při besedách 

tvrdí většina děvčátek a chlapců, ale často také dědečkové. 

     Sounáležitost je pro účastnice soutěže mnohdy protipólem technických vymožeností. „Za mého 

dětství nebyla televize, většina domácností neměla ani rádio a lidé spolu víc komunikovali, byli 

soudržnější.“ (B. Hrubá). „…nebyla televize, což bylo velmi přínosné pro nás, děti, protože jsme 

se musely zabavit… a to nejlépe s knihou.“ (V. Procházková). Jak vidí současný vztah dětí 

k pohádkám, nám napsala paní J. Morová: „Pohádkám se usmívají a sedí jen u počítačů, mají 

tablety, mobily, v televizi sledují jen moderní postavičky… Přináší to doba.“ Optimističtější pohled 

prezentuje paní M. Bulínová, když píše o vnukovi své sestry: „I když vyrostl na televizních 

večerníčcích, na pohádkách na videu, starý diaprojektor s pohádkami ho zaujal mnohem víc. 

Při dalších návštěvách vždy promítání vyžadoval. Vyprávění jsme zdokonalili rozdělením rolí 

http://majovysvet.cz/
http://cokdyvpraze.org/
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a zapojili se všichni.“  A paní E. Průchová zaslala na závěr textu důkaz dětské nespoutané 

fantazie, pohádku svého desetiletého vnuka.  

     Výjimkou z kritiky technických vymožeností je rádio: „Když maminka koupila rádio, no to bylo 

víc než výhra v loterii.“ (H. Fruhwirthová). „Patřím ke generaci rozhlasových her a pohádek. 

Jak jsme se na ně těšili! V neděli po obědě rychle sklidit ze stolu, umýt nádobí a pak se usadit jako 

slepičky na hřadě na pohovku. Kdo? Celá rodina – babička, děda, tatínek, maminka a my tři 

holky.“ (M. Bulínová). A paní L. Špirková vzpomíná: „V rádiu jsme poslouchali Hajaju, synovi 

jsme se znělkou zpívali: Járo, jdi spát.“ 

     A jaké pohádky měli naši soutěžící nejraději? 

     Na první příčce se umístily pohádky Boženy Němcové, ty se objevují téměř ve všech textech. 

Paní J. Morová je četla dokonce pod peřinou při baterce. Paní J. Bohuslavová vyžadovala: 

„…vždy znovu a znovu předčítání Karafiátových Broučků.“ Paní V. Procházková právě tuto knihu 

získala v roce 1946 jako odměnu za 1. místo v soutěži v přednesu při akci „Město svorně 

s venkovem“. H. Täglová milovala a zvláště v období nemoci četla Malého Bobše. Paní 

H. Fruhwirtová  tvrdí, že Sekorovy tituly „O stromech a větru“ a „Štědrý večer“ by mělo mít 

i dnes každé dítě. Pan J. Procházka píše o pohádkách W. Hauffa, které mu napověděly: „že štěstí 

a bohatství nemusí být vždy pohromadě.“ Starší děti četly mnohdy „foglarovky“. 

     V textech se občas objevují i zmínky o knihovně. Tak např. pan J. Špirk zavzpomínal: „Jako 

kluk jsem chodil do knihovny, ale několikrát mě z ní vyhodili, protože jsem nevracel knihy 

v termínu.“  Paní E. Průchová takový problém neměla, knihovnu si tedy mohla užívat: 

„Ale nejraději jsem měla chvíle, když jsme se sestrou a otcem chodili do knihovny a večer si každý 

vlezl do postele a četl.“ Paní B. Hrubá chválí existenci knihoven: „Proto je skvělé, že existuje tolik 

knihoven, kde si lze dát záznam na každou požadovanou knihu za pakatel.“ Paní J. Skuhrová píše 

o svých potomcích: „…mladší syn je velký čtenář a naučil to i své tři dcery. Všechny mají 

legitimace do knihovny a jedna… si to (knihovnictví) zvolila i jako povolání…“ 

     A co se soutěžícím na pohádkách líbí? To, že podněcovaly jejich fantazii (J. Bohuslavová, paní 

Bulínová), ale také fantazii jejich vnoučat či jiných potomků (E. Průchová, paní Bulínová), 

že vítězilo dobro nad zlem, což by mohl být návod (H. Fruhwirtová). Na závěr slova pana 

J. Procházky: „Miloval jsem pohádky se šťastným koncem. A miluji dodnes. A nejen pohádky… 

ovšem, že v pohádkách někdy přiletí drak, ale ten vždy najde svého přemožitele a černý flór je 

nahrazen červeným a potom je důvod k oslavě. A proto děkuji, pohádky.“ 

(Plzeň, 8. 7. 2016) 
 

- E. P. (*1961) píše básně, povídky, písňové texty a divadelní hry, žije v Plzni,  

po absolvování Fakulty humanitních studií ZČU pracuje v Knihovně Bolevec KMP. 

 
* IVO FENCL: KAROTKA A ZOO čili JAK VYPRÁVĚT PRVÁKOVI (a nejen jemu): 

     Šestileté dítě mých časů (šest mi bylo roku 1970) se úplně nepodobalo dětem dnešním. 

Technologie člověka mění a obávám se, že dnes už hodně dětí ani nechce vyprávět. A to ani dobře 

vyprávět nechtějí. Ale mohu se mýlit. Následujících pár vět by mělo pak přece smysl. 

Obecně není sporu, že jsou vypravěči a jsou spisovatelé. Ne všichni spisovatelé jsou dobří 

vypravěči, bohužel (výjimky, kdy to nevadí, jen potvrzují pravidlo), a ne veškeří vypravěči jsou s to 

psát. Někdy se nepřenesli přes úskalí pravopisu a jindy ani papír zaplňovat netouží; stačí jim 

vyprávět. 

     Vyprávěním rozumějme pokud možno spontánní příběhy tvořené bez předběžného plánu. Zjistil 

jsem přitom, že je to naštěstí jako jezdit na kole. Umění vyprávět nelze zapomenout. 

     Máte třeba v životě i dlouhou pauzu – a vida, jde to pořád. Je to dar; ovšem je třeba mít 

dostatečně vnímavého posluchače. Vyprávět sám sobě si nemůžete - a vyprávět idiotovi smysl taky 

nemá. 

     Ten posluchač může být dospělý, ale bývalo charakteristické, že víc prahly po příbězích děti. 

V určitém věku byly děti dokonce jako vnímatelé a posluchači ideální.  
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     Vyprávění je - teoreticky vzato - nahratelné - a lze je dodatečně zaznamenat zapsáním, 

ale v praxi se to povede málokdy. Dají vám prostě dítě, vy začnete mluvit a... Vás by napadlo 

zapínat nějaký záznamník? 

     Aha. Napadlo. Já to, pokud si vzpomínám, neudělal ještě nikdy. Někdy pak lituji, ale nejsem 

prostě praktik. Zapíšete-li totiž až dodatečně příběh (a jen po paměti), už to nebývá ono. 

     Hodně efektu je navíc v tónu, pauzách a rytmu; to kniha nevydá a nepřenese. Některé sekvence 

také intuitivně podáte zhuštěně, v jiných se naopak z legrace pitváte dlouho a jsou tu i další mody, 

a to prvořadě modus „třikrát“. Ten nikdy nezklame. Nebo modus „plnění úkolů“. 

A neselhávajících „mustrů“, které dát do vyprávění, je moc, psal o nich už Mark Twain. Intuice tu 

přitom má mít absolutní přednost, improvizace je její sestra a pokaždé, když už jen tak tak lapáte 

po logické niti, ejhle! Některá se vždycky vynoří, čemuž minimálně já říkám štěstí. Blizounko tomu 

jsou i klasické pohádky Miloše Macourka, které ostatně jako živé povídání dítěti nejspíš vznikaly. 

     Vždycky v těchto případech zabírá i strašidelnost, to se nikdy nespálíte, ale charakteristikou 

pravého vyprávění je především to, že se bezprostředně řídíte reakcemi posluchače. - Závěrem už 

jen příklad takového příběhu, a sice jsem ho nikdy nevyprávěl, ale psal jsem jej takřka bez 

přemýšlení a takříkajíc automaticky. Výsledkem se možná nestal vrchol literatury, nicméně 

povídka má, řekl bych, charakter spontánně nahozené historky: 

 

     „Karotka byla pes a musela chodit do parku před dům sama. Bibi se leda tak dívala někdy 

z okna a jednou vidí, jak Karotku v sadech někdo obtěžuje. Pes? Člověk? Na tom nezáleží, Bibi 

hned seběhla před dům, utíkala se svého psa zastat a od té doby chodili jen spolu, a to i k rybníku 

Šídlováku nebo do nákupního centra pro potraviny nebo do kina. - V rybníce se ale Bibi jednou 

začala topit a Karotka ji tedy chytila za vlasy a zachránila. Na oplátku. 

     „Tys mi ale zatopila,“ řekla své paní, když se otřepávala. 

     „Jé, ty mluvíš?“ 

     „Jen ve stresu.“ 

     Jindy šli do multikina Plaza na „Legendu o Tarzanovi“, a jak shledali, ten film spíš připomíná 

zoo. Až Karotka nevydržela, začala štěkat, byla právem vyvedena jednou dívkou a solidárně ji 

následovala jak její majitelka, tak veškerá zvířata z filmu. Větší i malá. 

     „Jenže jak vás uživím?“ rozhlédla se po té zoo Bibi teprve doma. 

     (Pokračování příště?)                                                                         (Starý Plzenec, 30. 8. 2016) 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 9. 2016. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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

KONTAKT: 

Ason-klub při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, 

tel.: 378 038 200, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

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

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

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

