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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 
Ročník XXVI, 2017, letos Listy č. 6 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 234) z 31. 5. 2017. Strany 4, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 6/2017 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Nepoužívejte příliš velká slova pro vaše téma. 

Nepište nekonečně, když chcete říct velmi,  

jinak nebudete mít slovo, když budete chtít 

mluvit o něčem opravdu nekonečném.“ 
 

(C. S. Lewis) 

 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

     …Z nekonečné řady velmi úspěšných květnových literárních programů v Plzni je třeba určitě 
zmínit Noc literatury… Ve středu 10. května od 18.00 do 23:00 hodin se zde tentokrát četlo 
na šesti místech – v Hudebním kabinetu Studijní a vědecké knihovny, kde četl Lumír Olšovský, 
v Bibliobusu Knihovny města Plzně (Anatol Svahilec), v Archivu města Plzně (Vlasta Korec), 
v Loosově interiéru v Bendově ulici (Petr Vizina), v Petákově sále na radnici (Pavel Horváth, 
Martin Baxa) a v Západočeském muzeu (Pavel Batěk). Zda v souladu se zadáním pořádajících 
Českých center byla ta místa „atraktivní a běžně nedostupná“, musí posoudit návštěvníci. 
Například v Knihovně Západočeského muzea ale podmínka nedostupnosti rozhodně splněna byla. 
– Kdo se opozdil, prý nebyl vpuštěn. Ani ten, kdo si odmítl odložit batůžek v šatně…  Knihovna 
města Plzně tentokrát nabídla čtení v pojízdném provozu. Na mimořádném stanovišti U Branky 
se během večera vystřídalo rekordních 307 posluchačů, největší nával byl v 19:00 hodin, kdy přišlo 
70 lidí. Pochopitelně by se do vozu nevešli, počasí bylo ale vlídné, židlí a laviček v městských 
sadech dostatek. Předčítač Václav Šindelář alias Anatol Svahilec byl skvělý (viz 
https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/fotogalerie-akci/galid_9935/noc-literatury-2017.aspx). 
 

     Plzeňští literáti však ani nedospali, nazítří v Praze začínal mezinárodní knižní veletrh a literární 
festival Svět knihy…   
 

https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/fotogalerie-akci/galid_9935/noc-literatury-2017.aspx
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     Od IVA FENCLA: Za píšící zápaďany vpadlo roku 2017 na Svět knihy minimálně sedm es: 
     Ivo Hucl, Václav Gruber (s chotí Alenou), Tamara Kopřivová, Vlasta Toman (ale žije v Praze), 
Jitka Prokšová, Ivo Fencl a Daniela Kovářová; a ta mě také hned ráno v sobotu 13. 5. seznámila 
(po svém pořadu) s Uzlem. Tedy, promiňte, s dr. Radimem Uzlem; i vepsal jsem mu do své 
novinky Lektorka z galerie na rohu věnování „S díky za radu,“ a až po pauze jsem rádoby vtipně 
dodal „Čekám.“ „Na radu?“ „Já bych těch rad potřeboval,“ ujelo mi, ale vždy přeháním. 
     Můj nakladatel bohužel trávil ty dny v Číně (jako i nejbohatší Čech Petr Kellner či Miloš 
Zeman), ale šlo prý o náhodu, řekl mi. Okupoval jsem v jeho nepřítomnosti stánek NAVY asi až 
moc, neboť má autogramiáda byla v programu jen mezi 11:15 a 11:45. 
     Sám jsem si, pravda, tu půlhodinu stanovil a snil: Kdo přijde? Prvá se vynořila Martina 
Košanová ze „Studijní a vědecké“. NAVA, jen dodám, věnovala po recenzním výtisku nejen 
dr. Vrbenské, ale i Vojtovi Němcovi, který mi zrovna předtím představil hezkou dívku. Anžto 
jsem oplýval vřelou náladou, sdělil jsem dotyčné na rozloučenou: „Do 14 dní, prorokuji, se vy dva 
rozejdete. Jak lze chodit s kritikem?“ Byl to ovšem vtip a další hrdý Západočech Hucl (kdysi mi 
takřka sbalil mladší sestru Evu) vedl zatím v Lapidáriu dialog s čínským autorem Liao I-wuem a já 
zas v Literární kavárně skoro hodinu besedoval s Petrem Bílkem, Janem Štolbou, Vladimírem 
Křivánkem a Miroslavem Pavlem z Literárek, do nichž v posledních letech píši tak pilně, že mne 
i Jitku P. vpustili ráno do areálu zdarma. 
     A co jsme viděli ještě? Vedle oné Literární kavárny zrovna vystupovali Kaiser a Vokatá. O kus 
dál Žbirka. Inu, veletrh nedělají jen psavci… A koupil jsem i empétrojky, na nichž právě Kaiser 
mluví snad každou postavu Švejka jiným hlasem, a přibral (cenou věnčený) nosič 5x Tom Ripley 
alias adaptaci románů, jež (s výjimkou prvého) česky nikdy nevyšly. Co víc, mám dík Olympii 
i nový sborník o Foglarovi (S Jestřábem v srdci) a dík nakladateli Vybíralovi vlastním zrovna tak 
první samostatné vydání Součkových komiksů Desetioký/Kraken. Lze ho získat ve fascinujícím 
formátu a právě tak obří ty kultovní příběhy kdysi kreslil geniální Milan Ressel. Ten dokonce 
přijel. Krátce jsem s ním hovořil. A posledních pár postřehů? Setkal jsem se i s Pavlem 
Vespalcem, předsedou Čapkovy společnosti, zatímco Stingl mi unikl; vynořil se teprve v neděli. 
A Klaus? Když podepisoval svou novou knihu Neškodí oteplování, ale boj s ním, sice vygeneroval 
frontu, x-krát delší se ale táhla na Svěráka. - A předloha titulní hrdinky mé modré knihy? Žije 
v Plzni, a když jsem se jí už jen pár dnů před festivalem v tramvaji přeptal (na oko ledabyle):  
„Pojedete?“, vrtěla hlavou. „A jsem v Lektorce idealizovaná,“ řekla. To se však mýlí se.  

(Starý Plzenec, 15. 5. 2017) 
- I. F. (*1964) píše básně, prózu i publicistiku, žije ve Starém Plzenci. 

 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve čtvrtek 1. června 2017 v 17:00 hodin jste v rámci festivalu Letnice umělců zváni do kaple 
sv. Barbory v Muzeu církevního umění (Plzeň, Františkánská 11) na autorská čtení členů Střediska 
západočeských spisovatelů. Hudební doprovod Quattro Formaggi. 
 

* V pátek 2. června 2017 od 9:00 do 12:00 hodin Vás Knihovna Kardinála Berana v Plzni zve 
do Vzdělávacího centra Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2) na třetí 
blok z cyklu přednášek Historie nejen literární, tentokrát s podtitulem Literatura, sociologie, 
politologie a teologie – výzvy poloviny 20. století. Přednášky: Pavel Šaradín: Demokracie a politika; 
Michal Pehr: Dějiny politického katolicismu, stranictví; Stanislava Vodičková: Josef kardinál 
Beran; Jan Rückl: Zdeněk Bonaventura Bouše aj. 
 

* V pondělí 5. června 2017 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 
Skvrňany (Macháčkova 28) na další Koncert mezi knihami, tentokrát s Honzou Křížkem, 
zpěvákem skupin Walk Choc Ice a Blue Effect. Vstupné 100,- /140,- Kč. 
 

* V úterý 6. června 2017 v 18:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 
do Galerie Evropského domu (Plzeň, nám. Republiky 12) na Fenomén ženy v grafickém románu 
a komiksu. Ve francouzštině, tlumočeno do češtiny. Vstup volný. Přednáší Morgane Buhr, hostem 
Štěpánka Jislová.  
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* Ve středu 7. června 2017 v 16:30 hodin jste zváni do Pivovarského muzea v Plzni 
(Veleslavínova 6) na čtení Markéty Maškovské, autorky výstavy a knihy Staré plzeňské hostince 
aneb Kde se v Plzni jedlo, pilo a veskrze dobře žilo (Plzeň: Ševčík, nakladatelství a knihkupectví, 
2014). - Autorka je pracovnicí Knihovny města Plzně. 
 

* Ve středu 7. června 2017 v 19:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 
Masné krámy (Pražská 18) na slavnostní představení knihy Naděždy Morávkové Václav Čepelák 
a katedra historie plzeňské pedagogické fakulty (Praha: viaCentrum s.r.o., 2016).  
 

* Ve čtvrtek 8. června 2017 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 
do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na pořad z cyklu Řeknu ti, co čtu (20) – Plzeňské stopy 
Franze Werfela. Připravil a uvádí David Růžička. Vstup volný. 
 

* Ve čtvrtek 8. června 2017 v 18:00 hodin jste zváni do prostor DEPO2015 (Plzeň, Presslova 14) 
na vernisáž nevšední výstavy komiksů Texty pro otrlejší aneb Tatínek psychiatr. Komiksy 
a ilustrace vystavují studenti FDU L. Sutnara. Součástí zahájení bude veřejné čtení Bronislava 
Kotiše a Berlíňana Matthiase Bachmanna. Vstup volný. Výstava je otevřena od 6. do 30. června.   

 
* Ve čtvrtek 8. června 2017 v 19:00 hodin jste zváni do kulturního prostoru Plzeň Zastávka 
(Přeštická 4) na vystoupení trojice autorů: Jitky N. Srbové (*1976), jež žije v Hořovicích a už vydala 
tři básnické sbírky, a Plzeňanů Jana Sojky (*1973) a Davida Charváta (*1975). Hudební doprovod 
František Kučera. 

 
* V úterý 13. června 2017 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 
do Sálu beletrie své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na další setkání Klubu knihomilců. – 
Tentokrát čtení z knihy Markéty Pilátové S Baťou v džungli. 

 
* Ve čtvrtek 15. června 2017 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní 
síně Masné krámy (Pražská 18) na pořad Z oka do ucha a zpět. Písně o obrazech, obrazy ze slov, 
slova jako hudba. Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire, Nezval, Seifert, Biebl, Kolář, Hiršal 

Grögerová, Juliš, Novák, Havel a Suchý. Přednes a zpěv Přemysl Rut a Markéta Potužáková.  

 
* Ve čtvrtek 15. června 2017 v 19:00 hodin jste zváni do kulturního prostoru Plzeň Zastávka 
(Přeštická 4) na autorské čtení Tomáše Křenka.  

 
* V úterý 20. června 2017 ve 20:00 hodin jste zváni do Zach´s Pubu (Plzeň, Palackého nám. 2) 
na již tradiční básnické klání Slam poetry.  

 
* Ve středu 21. června 2017 v 18:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 
zve do Café Regner (Plzeň, Bezručova 7) na Meeting Literature: Dawid Mateusz. Setkání 
s představiteli české a polské poezie. Překládá Alex Sevruk. 

 
* V pondělí 26. června 2017 ve 20:00 hodin jste zváni do Café Papírna (Plzeň, Zahradní 2) 
na Autorské čtení vol. 7. Sedm statečných. Výstavka lokálních pisálků už po sedmé. 

 
* V úterý 27. června 2017 od 16:00 do 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského 
kraje zve do Evropského domu (Plzeň, nám. Republiky 12) na komentovanou prohlídku oddělení 
zahraničních knihoven pro veřejnost. Sraz zájemců ve vrátnici hlavní budovy SVK PK 
(Smetanovy sady 2). 

 
* Ve středu 28. června 2017 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 
„13“ (Pražská 13) na pořad o Janu Skácelovi a jeho tvorbě Básník báseň nalézá. Účinkuje 
Poetické divadlo a hosté. 
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* 

ROZHOVOR  
 

* IVO FENCL: Ason-klub vyzvídá u Karoliny Tetzeli: 
 

Smím ti tykat, i když se v rozhovorech obvykle vyká? 
 

Ano. 
 

Která literární pole jsou tvou doménou? 
 

Nejvíce inklinuji k povídkové tvorbě a ráda bych postupně směřovala k románu, začínala jsem však 
jako autorka poezie a písňových textů. K obojímu se čas od času vracím. Psaní básní pro mě 
představuje formu vyjádření nejintimnějších, často velmi vyhraněných pocitů a emocí. Mám to 
podobně jako K. H. Borovský, který své epigramy označil jako „malinké nádoby, do kterých vztek 
svůj nalévá, aby mu srdce nežral“. Pro mě však je psaní básnických textů motivováno nejen 
vztekem, ale ještě častěji prožitkem euforické radosti nebo naopak smutku, a nalévám do pomyslné 
nádoby veškeré silné emoce v širokém spektru prožitků.  
 

Změňme téma. Podezírám Kunderu, že kdysi využil svou aféru z let padesátých jako reklamu, aby 
okolo sebe čeřil vodu. Skoro nic přece tehdy neprovedl. 
 

Kundera se měl své údajné viny dopustit před 67 lety. V českých médiích však, tuším, až v roce 
2008 vznikla velká antikunderovská kampaň, ačkoli chyběly důkazy a obvinění nebylo prokázáno. 
Vůči takovému postupu se ohrazovali i zahraniční novináři, nejsem si však jistá, zda aféru opravdu 
využil reklamně. Vnímala jsem to spíš tak, že byl causou rozhořčen. Jak to tenkrát bylo, ví jen on, 
a vina či nevina proto zůstává především v rovině jeho svědomí. 
 

Bohemista Novotný se mnou hovořil o Kunderově tajné adrese. Tu jistě zná třeba exministr Šedivý, který 
je předlohou jednoho kunderovského hrdiny. Ale co napsat povídku či esej, kde byste tu adresu znala? 
 

Vy máte nápady. Zatím takový text nevznikl, ale kdo ví? Musím však podotknout, že Milana 
Kunderu navštěvuji velmi často, aniž bych jeho tajnou adresu znala, nebo ji dokonce mámila 
z bohemisty Novotného. Avšak není radno podceňovat ani literáta Kunderu, ani bohemistu 
Novotného, a myslím, že právě „Vlno“ je jedním z mála lidí, kdo jsou s to tu tajnou adresu vypátrat 
(pokud ji již nezná), aniž by se museli spojit s tajnou službou. 
 

Četl jsem novou knihu Japonce Murakamiho, kde radí, jak psát. Hned v první kapitole tvrdí, 
že spisovatel musí často být „trochu hloupý“, chce-li u psaní vydržet, a že normální člověk většinou 
zvládne tak dvě knihy a jde dělat něco rozumnějšího. 
 

Pokud se někdo pohybuje ve světě umělecké literatury, nemůže uvažovat v intencích rozumný-
nerozumný. Murakamiho vyjádření chápu jako nadsázku. Ale pokud spisovatel nepíše snadno 
a rychle, musí být především „velmi trpělivý“, aby u svého počínání s tak nejasným výsledkem 
vydržel. Ale je pravda, že chcete-li působit chytře a rozumně, nebudete se v dnešní době věnovat 
psaní, ale např. obchodu s nemovitostmi. 
 

To však nepraktikujete. Píšete? 
 

Nevěřil byste tomu, ale v současné době hlavně e-maily, a to aniž bych se nějak chtěla řídit 
Murakamiho radami. Také si píšu krátké literární nápady do poznámek v mobilním telefonu, čas 
od času se k nim vracím a ty povedenější rozvedu. Ale od loňského léta mám rozepsaný i delší text 
ve formě deníkových záznamů. Pracovní název je Deník novomanželky. Mám ovšem trochu obavy, 
že se k němu uchyluji pouze ve chvílích vzteku (podobně jako zmiňovaný Havlíček k epigramům), 
neboť idyla pro mě nebývá příliš inspirativní. 
 

Zveřejníte ten deník? 
 

Ne dřív, než se mi podaří transformovat vztek do podoby humorné nadsázky. V některých pasážích 
to již funguje. (15. 5. 2017) 

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


