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

Ročník XXVII, 2018, letos Listy č. 4 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 243) z 29. 3. 2018. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 4/2018 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Lepší je udělat málo věcí dobře  

než hodně věcí špatně.“ 
 

(Sókratés) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     …A co udělat hodně věcí dobře? 

  

     Lucie Koutná nám 21. března popřála všechno nejlepší ke Světovému dnu poezie a také hezké jaro. 

 

     Marek Velebný navštívil 15. března čtení básníka Jakuba Fišera a jeho hostů na Zastávce 

(http://velebny.rajce.idnes.cz/JakubFiserahoste.zastavkaPlzen.15.3.2018) a dokonce se za kulturou 

vydal k sousedům… 

 
     V sobotu 3. března byl od DEPO2015 vypraven autobus na česko-německý festival Treffpunkt 

do partnerského města Regensburg. Bus byl zaplněn maximálně z jedné třetiny. Na programu byla 

například klezmer kapela Tabasker. Bohužel jim na jednom z regensburgských náměstí, kde stál 

autobus EHMK2015 a kde měli hrát od 13 hodin, trvalo ladění tři čtvrtě hodiny a po pár 

skladbách jsem potřeboval odejít na komentovanou prohlídku historie města s českými kořeny, 

jež začínala od dvou hodin. Když jsem pak po procházce městem přišel do festivalového kulturního 

bodu „Degginger“ s programem, kapela Tabasker zde už své vystoupení končila. Na programu 

dál bylo čtení povídky Markéty Čekanové „Poslední spravedlivý“, která vyšla v německém 

sborníku Místo činu: Horní Falc. V malé, narychlo upravené workshopové místnosti bylo celkem 

12 diváků, napůl Češi (pravděpodobně z programu Tandem). Čtení bylo česko-německé. Markéta 

Čekanová četla česky a na střídačku doplňovala čtení německého překladu organizátorka, asi 

z programu Tandem. Čekanová četla celkem vtipně a i její hlas se dal poslouchat. Detektivní 

http://velebny.rajce.idnes.cz/JakubFiserahoste.zastavkaPlzen.15.3.2018)
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příběh byl akční. Jako německy mluvící jsem pozorně sledoval a poslouchal i překlad v němčině. 

Málem jsme přišli o konec povídky, když se dovnitř hrnuli němečtí hudebníci, kteří měli v části 

místnosti uskladněné nástroje. Čekanová v povídce pojmenovala jednoho policistu Borůvka. 

Po skončení čtení, na otázku jednoho z posluchačů, zda má souvislost s literární postavou 

poručíka borůvky od Škvoreckého, Čekanová zmateně odpověděla, že žádnou postavu poručíka 

Borůvky z literatury nezná.  

Fotky z Regensburgu: http://velebny.rajce.idnes.cz/Regensburg.Treffpunkt.brezen2018. 

(Plzeň, 9. 3. 2018) 
 

- 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). Byl zaměstnán např. u firmy HLS. 

 

 
 

 

 

     V pátek 16. března v Plzni proběhla volební schůze Střediska západočeských spisovatelů, která 

přinesla nejen personální změny. Členové si tam ujasnili, proč jsou ve spolku organizováni, co od něj 

v dalších letech očekávají. Nejvíce hlasů dostala potřeba scházet se a povídat si (hovořit o tom, 

co kdo čte, vyměňovat si zkušenosti s nakladateli, s tvorbou, s přípravou rukopisů k vydání). 

Nadále udržet tradiční pořady (Laudatio, Letnice umělců, Plzeňský literární festival, Ženský hlas, 

Řeknu ti, co čtu…), finančně podporovat vydávání nových knih členů, rovněž se více propagovat, 

spolupracovat s německými spisovateli, anebo přibližovat literaturu mladým lidem a dětem…  

 

     Od IVA FENCLA: Peggy Kýrová křtila „Anglii“ a nazítří ji zvolili předsedkyní Střediska:  

     Od 16. března 2018 máme novou Radu Střediska západočeských spisovatelů. Vede ji Peggy 

Kýrová a zástupkyní předsedkyně je Jarka Málková. Výbor doplňují Daniela Kovářová, Jitka 

Prokšová a Jiří Hlobil; dozajista jen shodou dějinných okolností Jirka jen den předtím moderoval 

v Západočeské galerii křest Peggyiny nové knihy Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr (2017) 

a dodejme, že publikace vyšla právě s podporou Střediska západočeských spisovatelů (a jmenovitě 

například i Lubora Mikiska). Vzhledem obalu navazuje na starší publikaci Peggy Kýrové Amerika 

aneb Velká země českýma očima (druhé, doplněné vydání 2016) a „nabízí to šanci doplnit knížky 

na trilogii,“ napadlo mě. „Ten třetí díl by mohl být o cestách tady po Čechách.“ Stáli tu ovšem 

také zcestovalí rodiče Peggy Kýrové, můj syn s kytarou a celá přehršle dalších hostů, i nebyl čas 

promýšlet podobný nápad; ale s herečkou Monikou Švábovou jsem knížku pokřtil, a abych dodal 

něco ve svém „bibliofilním“ stylu sběratele knih, připomněl jsem tři oblíbené autory o Ostrovech 

píšící. Byli to vedle Čapka už Karel Kyncl (na téma dal dohromady minimálně 5 svazků), Vsevolod 

Ovčinnikov (Kořeny dubu, česky 1984) a fenomenální Maďar George Mikes (Jak být cizincem, 

Jak se stát Britem). Ale utněme chvály, vždyť konám medvědí službu knize Peggy Kýrové, která je 

veskrze zajímavá, celá „prožitá“ a do jisté míry „stopařská“. Ó, co bych dal, já paďour, za to, 

kdyby se i mně povedlo tím stylem Ostrovy projet. Už na to as nedojde. A syn? O toho bych se zas 

bál a on sice navštívil Království asi třikrát, obvykle však cestoval se spolužáky autobusy. Během 

pořadu Peggy z knihy přečetla řadu sekvencí a prokládány byly hrou na klavír plus zpěvem, jímž 

i v Angličtině. S atmosférou večera se asi nejlépe potkala skladba Každý jednou velkou lásku 

potká, již kdysi zpívala Judita Čeřovská. - (Viz Peggy Kýrová: Stará dobrá Anglie aneb Poslední 

vandr. Ilustrace Hana Vrábelová. NAVA 2017. 88 stran. ISBN 978-80-7211-527-3.) 

(Starý Plzenec, 18. 3. 2018) 
 

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

 

 

http://velebny.rajce.idnes.cz/Regensburg.Treffpunkt.brezen2018.
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*  

SLÁVA HRDINŮM  

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 

 
* CENA ASON-KLUBU 2017. Historicky už šestnácté Plží oceňování tentokrát připadlo na středu 

28. února. Venku byl pravý arktický podvečer, nálada v Polanově síni (jak pevně doufáme) snad 

ale návštěvníkům nepřipadala mrazivá. - Výroční Cena Ason-klubu se uděluje od roku 2002, 

až dosud bylo v této kategorii přiznáno 15 cen a 3 čestná uznání. Z toho muži dostali zatím 

6 ocenění - genderově docela nevyvážené. Takže letos… No opět žena-básnířka! A žádná 

hádanka! Laureátka o ceně předem věděla (jinak by pravděpodobně do knihovny nepřišla)…  

     Pro Helenu Šlesingerovou, která cenu předávala, je tato autorka tak nějak spojená s dávnými 

časy. Nejen proto, čím se v současné době zbývá. Zná ji totiž už rovných devatenáct let  - přesně 

od 26. února 1999, kde se stala členkou Ason-klubu. V tom roce se přihlásilo 18 nových lidí a ona 

patřila k těm nejaktivnějším (tak je to aspoň zapsáno v asonklubí výroční zprávě).  Tehdy jí bylo 

teprve patnáct, nosila copy a první verše konzultovala hned v květnu na Lochotíně mezi paneláky. 

4. listopadu toho roku už ale vystupovala v Polanově síni na autorském večeru Setkání bláznů 

společně s Vladislavem Hřebíčkem (laureátem Ceny Ason-klubu za rok 2014). Studovala 

na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni, na Soukromém gymnasiu Josefa Škvoreckého v Praze 

a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor Dějiny umění. Psala a píše básně i prózu. 

Publikovala ve sbírce veršů školního časopisu, v Literárním menu a Listech Ason-klubu, 

v Plzeňském deníku, Mladé frontě Dnes, kulturní revue Spektrum, v internetové Dobré adrese aj. 

V březnu 2002 byly její verše uvedeny v rozhlasovém pořadu Zelené peří. V Ason-klubu vydala 

kopírované malé knížky básní Slova z podvědomí (1999) a Et cetera (2000). Získala ocenění 

v soutěži O cenu Dannyho Smiřického, kterou vyhlašovalo Soukromé gymnázium Josefa 

Škvoreckého v Praze (v r. 2001 v kategorii poezie 1. místo). V poslední době jsme ji mohli číst 

na stránkách Plže – v letním dvojčísle 7-8/2017 (cyklus básní Život violoncella), anebo v čísle 

2/2018 (cyklus Davy klokotaly). K vydání připravuje sbírku básní, anebo rovnou dvě…  

     Je majitelkou V - vintage boutique ve Veleslavínově ulici, kde prodává krásné šaty a doplňky 

převážně z 20., 30. a 40. let minulého století…  Pořádá dobové módní přehlídky, působí jako 

odborná poradkyně v oblasti historie odívání. Na jedné takové přehlídce v listopadu 2015 

v Loosových interiérech v Bendově ul. 10 vysvětlovala návštěvníkům: „Tehdy se hodně prolínalo 

tzv. vysoké a nízké umění. Do vysokého patří architektura, sochařství a malířství, do nízkého pak 

kompletní užité umění včetně nábytkářství, módy a dekoračního umění." - Když její milovaná 

móda patří do nízkého umění, kam asi patří její milovaná poezie? Ve Spektru (č. 2/2000, s. 11.) 

Vladimír Novotný autorku označil za „umělecky ukázněnou a výsostně talentovanou básnířku, 

za vycházející hvězdu“. Hvězdy jsou vysoko…!  

     - Milena Hasalová! Blahopřejeme! 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 3. dubna 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové (15). Tentokrát Tajemství hvězd 

s astrologem Jiřím Kubíkem. Uvádí Ivo Fencl. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 5. dubna 2018 ve 14:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 

pro dospělé (B. Smetany 13) na autorské čtení nadané mladé blogerky a novinářky Kristýny 

Nové. Uvádí Literární klub. Vstup volný. 

 

https://www.facebook.com/V-vintage-boutique-356993901101312/
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92007&idc=5420553&ids=1333&idp=88831&url=http%3A%2F%2Fwww.galeriekodl.cz
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* V úterý 3. dubna 2018 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na komponovaný literárně dramatický pořad Poezie času a čas 

v poezii. Účinkují studenti ZČU v Plzni a Konzervatoře Plzeň. 

 

* Ve čtvrtek 5. dubna 2018 v 16:00 hodin Vás Literární klub Plzeň zve do Frišovy vily 

(B. Němcové 9) na další povídání o knížkách. Tentokrát na programu Milan Kundera 

a francouzská literatura. - [Literární klub Plzeň vznikl pro všechny, kteří rádi čtou, povídají si o literatuře 

a seznamují se se zajímavými lidmi. Schází se každý čtvrtek ve Frišově vile. Více o klubu a jeho programu na 

https://www.facebook.com/Liter%C3%A1rn%C3%AD-klub-Plze%C5%88-215792565640861.] 

 

* V sobotu 7. dubna 2018 od 17:00 do 22:00 hodin jste zváni do prostor Moving Station (Plzeň, 

nádraží Jižní předměstí, Most Ivana Magora Jirouse 1) na workshop Jak si napsat scénář 

k tanečnímu/fyzickému divadlu? Lektorkami Jacquelyne de Villiers (USA) a Miřenka Čechová (CZ). 

 

* V úterý 10. dubna 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Hovory o H - Humor. Třetí díl cyklu besed o knížkách Miroslava Horníčka, 

tentokrát nad knihami Chvála pohybu, Neberme se příliš vážně, Humor a koláže. Účinkují Jiří 

Hlobil a Antonín Kaška, moderátorkou večera je Markéta Čekanová. Součástí celoroční divácká 

anketa o nejoblíbenější Horníčkovu knihu. Vstup volný. 

 

* V úterý 10. dubna 2018 v 19:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub 

Klatovy, z. s., za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech na pořad 

Klatovské svádění.  Hostem večera František Novotný, básník, textař, scenárista, moderátor, 

dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu a patron klatovského Hifiklubu, který zde představí 
svou novou knihu básní a poetických fejetonů Tichá vůně slov. Součástí autorské čtení a autogramiáda. 

– Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: Magazín Klubu Vltava, Týdeník 

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

 

* Ve středu 11. dubna 2018 v 17:30 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub 

Klatovy, z. s., zve do Městské knihovny Sušice (Klostermannova 1330) na Tichou vůni slov. 

Básník František Novotný představí svou novou stejnojmennou knihu. Součástí večera obrazový 

a zvukový medailonek básníka a autogramiáda.  

 

* Ve středu 11. dubna 2018 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu Obvodní 

knihovny Lochotín (Studentská 22) na pořad Šumava v knihách Jana Kavaleho. Vstupné 40,- Kč.  

 

* Ve středu 11. dubna 2018 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 

Masné krámy (Pražská 18) na program Poezie a romantika ve slavných melodiích. 21. benefiční 

koncert z cyklu Vlídný tmavomodrý svět. Pořádá Lions Club Plzeň Bohemia. 

 

* Ve středu 11. dubna 2018 v 19:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do Galerie Evropského domu (nám. Republiky 12) na Noches Nativas. Čtení poezie ve španělštině.  

 

* Ve čtvrtek 12. dubna 2018 v 16:00 hodin Vás Literární klub Plzeň zve do Frišovy vily 

(B. Němcové 9) na další povídání o knížkách. Tentokrát na programu Jarmila Loukotková, 

historické příběhy, kroniky a pověsti českých autorů. 

 

* Ve čtvrtek 12. dubna 2018 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 

do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na pořad z cyklu Řeknu ti, co čtu (28) – Makabrózní 

mlsoun Ian McEwan. Připravila a uvádí Jitka Prokšová. Vstup volný. 

 

https://www.facebook.com/Liter%C3%A1rn%C3%AD-klub-Plze%C5%88-215792565640861
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* V pondělí 16. dubna 2018 ve 20:30 hodin jste zváni do Měšťanské besedy (Kopeckého sady 13, 

Plzeň) na pořad LiStOVáNí.cz: Nejlepší kniha o Fake News. Účinkují Alan Novotný (alternuje Jan 

Brožek) a Jiří Ressler (alternuje Petra Bučková). 

 

* V úterý 17. dubna 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (48), tentokrát s Pavlem Dobrovským 

(reportážní fotografie). Vstup volný.  

 

* Ve středu 18. dubna 2018 v 17:00 hodin jste zváni do univerzitní kavárny Družba (Plzeň, 

Sedláčkova 19) na přednášku JUDr. Jana Šejdla, Ph.D. z katedry právních dějin Odpovědnost 

ve starověkém myšlení a v dobových příbězích. Vstup volný.  

 

* Ve středu 18. dubna 2018 ve 20:00 hodin jste zváni do kulturního centra Papírna (Plzeň, 

Zahradní 2) na Slam kabinet Dr. Filipitche. Výjimečný slam u příležitosti křtu nové knihy Mistra 

ČR ve slam poetry 2017. Nejlepší Filipitchovy texty v podání ostatních slamerů + slamový jukebox.  

 

* Ve čtvrtek 19. dubna 2018 v 16:00 hodin Vás Literární klub Plzeň zve do Frišovy vily 

(B. Němcové 9) na další povídání o knížkách. Tentokrát na programu host - Hana Gerzanicová, 

básnířka, překladatelka a plzeňská rodačka, která letos v květnu oslaví významné životní jubileum. 

 

* Ve čtvrtek 19. dubna 2018 v 17:00 hodin jste zváni do Polanovy síně Knihovny města Plzně 

(B. Smetany 13) na prezentaci knihy Dagmar Hudecové a Karla Řeháčka Plzeňské ženy významné, 

zasloužilé i zajímavé (1840-1939). Vstup volný.  

 

* Ve čtvrtek 19. dubna 2018 ve 20:00 hodin jste zváni do velkého sálu Moving Station (Plzeň, 

nádraží Jižní předměstí, Most Ivana Magora Jirouse 1) na Pár tahů tuší. Uvedení nové knihy textů 

Iva Hucla, kterou s podporou Plzeňského kraje vydala Bezejmenná čajovna, a následný večírek. 

Účinkují: Ivo Hucl a Tomáš Vtípil (texty a zvuková performance), Ryōji Ikeda (v textu i datech), 

Marcel Bárta (saxofony), Vojtěch Procházka (piano), Pavel Klusák (i v roli DJ) a Vladimír Novotný. 

 

* V neděli 22. dubna 2018 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad S knihou plnou vzpomínek. Věnováno Jaroslavu 

Seifertovi a jeho knize Všecky krásy světa. Účinkuje Poetické divadlo. 

 

* V úterý 24. dubna 2018 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad s autorským čtením Od fascinace k pochybám. 

S Petrem Tesařem, autorem knihy Od fascinace k pochybám aneb Stručný průvodce osobnostmi 

filozofie, si bude o místě filozofie v dnešním světě povídat Andrea Řeháčková. 
 

* V úterý 24. dubna 2018 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 

Masné krámy (Pražská 18) na Ženský hlas. Autorský pořad básnířek Střediska západočeských 

spisovatelů – Tamary Kopřivové, Vlasty Špinkové, Jaroslavy Málkové a Karly Erbové. 

Zpěvem doprovází Vlaďka Bauerová. 
 

* Ve středu 25. dubna 2018 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 

pro děti a mládež (B. Smetany 13) na další Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 
 

* Ve středu 25. dubna 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Mladé tužky VII. – Nové tváře trampského literárního západu uvádějí Miroslav 

Valina, Jindřich Kout a Renáta Nová. Vstup volný. 
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* Ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 16:00 hodin Vás Literární klub Plzeň zve do Frišovy vily 

(B. Němcové 9) na další povídání o knížkách. Tentokrát na programu William Shakespeare – „Být, 

či nebýt, to je oč tu běží“. Magie filipojakubské noci. 

 

* Ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na druhý díl cyklu Československé historické osmičky – Rok 1938. Přednáší 

vojenský badatel a soukromý historik PhDr. Daniel Švec. Vstup volný.  
 

* Ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 18:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu Obvodní 

knihovny Lochotín (Studentská 22) na pořad Karel Hynek Mácha – Mág. Hudební monodrama 

v podání společnosti KOSTÝM. Vstupné 60,- Kč.  
 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* SOUTĚŽ FESTIVALU LITERÁRNÍ VYSOČINA 2018. Spolek Literární Vysočina vyhlašuje 

XVI. ročník soutěže Literární Vysočina. Soutěž je věkově a tematicky neomezená. Lze zaslat 

poezii a prózu, obojí o max. rozsahu 3 strany textu. Jeden autor může obeslat obě kategorie. 

Každý příspěvek doplňte o jméno a příjmení autora, rok narození a kontaktní telefon či mobil. 

Práce se přijímají pouhý jeden měsíc: od 1. do 30. dubna 2018. Pouze v elektronické podobě je 

posílejte na adresu: soutezLiterarniVysocina@seznam.cz jako samostatnou přílohu ve formátu .txt, 

.odt, .rtf, případně .doc nebo .docx. Hodnocení je anonymní, povinné údaje proto vložte 

do samostatné přílohy nebo do těla e-mailu. Oddělte jednoznačně jednotlivé texty (prózy, básně). 

Odesláním textu do soutěže dáváte zároveň souhlas s jeho použitím v rámci festivalových aktivit 

a propagace festivalu Literární Vysočina. (Ze soutěže jsou přirozeně vyloučeni členové poroty 

a organizátoři festivalu.) Texty bude hodnotit odborná porota, výsledky budou slavnostně oznámeny 

na letošním festivalu. Bližší informace postupně naleznete na www.literarnivysocina.com 

a www.zorasimunkova.cz.  

 

* POLABSKÁ VRBA 2018. Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs 

nad Labem - Stará Boleslav vyhlašuje VI. ročník literární soutěže Polabská vrba. Soutěž 

„pro pamětníky“ je určena všem autorům z celé republiky, kteří se „cítí být seniory“. Je součástí 

projetu Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku!, jehož smyslem je sběr vzpomínkových textů. 

Cílem je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření, poskytnout příležitost 

ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb. Přijímají se práce všech 

žánrů (próza, poezie, drama, publicistika). Tématem letošního ročníku je „Můj životní vzor“, 

práce však mohou být i na jiné, libovolné téma. Původní, dosud nepublikované a do jiných soutěží 

nepřihlášené příspěvky o max. rozsahu 15 stran (u rukopisných 20 stran) mohou být zaslány 

elektronicky, odevzdány ve formě rukopisu či strojopisu v některém z běžných textových formátů 

MS-Wordu či Open Office Writeru (např. doc, docx, odt, rtf), nikoliv však ve formátu pdf. Autor 

uvede jméno a příjmení, rok narození a kontaktní adresu. Uzávěrka je 14. května 2018 (výročí 

narození Eduarda Petišky). Adresa: Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 250 01 

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, e-mail: info@knihovna.brandysnl.cz. Texty bude posuzovat 

odborná porota složená z literárních osobností polabského regionu a zástupců Knihovny E. Petišky 

a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Oceněny budou tři nejlepší práce, zvláštní cena 

bude udělena za práci se vztahem k regionu a za nejzdařilejší práci k letošnímu tématu. Výsledky 

budou vyhlášeny v průběhu měsíce června 2018. Více informací na 

http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/akce/polabska-vrba. 

mailto:soutezLiterarniVysocina@seznam.cz
mailto:info@knihovna.brandysnl.cz
http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/akce/polabska-vrba


 7 

* 

ROZHOVOR  

 
* IVO FENCL: Radmila Irrlacherová letos debutovala prózou Zakázané ovoce.  
 

     Zdánlivě banální příběh nevěry se v jejím podání mění v precizní rozbor situace, a přece 
současně i romantický příběh, příběh o nové životní kapitole. Hrdinkou je čtyřicátnice Věra, která 
se domnívá, že už její manželství bude navždy danou, stálou a hotovou věcí. Mýlí se. A sama 
by nevěřila, kam se dokáže posunout. Autorka absolvovala střední ekonomickou školu a má několik 
semestrů školy vysoké. Ale podmínkou dokončení té byl cizí jazyk. Ouha, právě na cizí jazyky nemá 
prý Radmila zrovna největší talent; naopak ji však bavily mikroekonomie, psychologie a právo. 
Z práva dokonce měla „za jedna“; zato matematika byla „další katastrofa“. Radmila rovněž závodně 
hrála šachy. Proč to omezila? V bezprostředním jejím okolí hru nikdo neuměl a neumí, i hrává 
Radmila teď jen občas a „jen tak pro zábavu“. Její život nebyl a není snadný; i proto jsme jí 
položili několik otázek. 
 

Dobrý den; jak se máte? 
 

Momentálně nepracuji; starám se o syna po nehodě. Tedy péče o osobu blízkou. Ale předtím jsem 
byla zaměstnána jako dispečerka ve firmě APB, dříve Prefa Zbůch, měla na starosti auta a řidiče 
a zajišťovala jim práci; mimo jiné se jednalo o rozvoz betonových výrobků. 
 

Připadá mi, že máte „vypsanou ruku“ a že píšete, dá se říct, až bravurně. Je to přirozený 

talent? Anebo nějaký cvik? 
 

Že by přirozený talent? Ale netoužím stát se spisovatelkou. 
 

Ne. A co vás tedy navedlo k psaní? 
 

Mé důvody jistě každého překvapí. Před sedmi lety měl můj jediný syn dopravní nehodu. Došlo 
k poškození mozku. Zůstal ochrnutý, nyní je jen ležící. Po dvou letech od té nehody, kdy vystřídal 
pět různých zdravotních zařízení, jsem nevydržela naši „dokonalou péči o postižené“, všeho 
se vzdala a vzala si ho domů. Zpočátku to pro mě bylo hrozně depresivní; jako když zavřete 
společensky založeného člověka na samotku, kde nemá šanci promluvit si za celý den s nikým 
inteligentním. A tak jsem se sebou musela začít něco dělat. A kniha je takový osobní boj s osudem 
a také účinný prostředek proti depresím. Když mě občas přepadnou, sednu a píšu a zapomenu 
na běžné strasti života. 
 

Jenže mně tato vaše odpověď připadá, ani nevím proč, neúplná. 
 

Já nechci nic dodávat! Ale když jsem si vzala syna domů, bylo zapotřebí tam dělat spoustu 
stavebním úprav, a stále je vlastně děláme. Postupně. I podle momentálních finančních 
prostředků, no, a poslední, co zbývá, je bezbariérový přístup do domu. A smyslem knihy tedy bylo 
vydělat na bezbariérové balkonové dveře a umožnit, aby se mohl syn častěji a snáz dostávat ven. 
 

A kolik ty dveře stojí? 
 

27 tisíc. Když je knihou vydělám, půjde o splněný cíl. 
 

A pokud ne? 
 

Pokud ne, je každá koruna navíc dobrá. Ne? Ale to tam v žádném případě nepište. 
 

A proč nesmím? 
 

Protože někdo se jistě na takové věci bude dívat jako na citové vydírání. 
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Jak to myslíte? 
 

Někdo by se na věc mohl dívat i tak, že tu synovu nemoc zneužívám k vydělání peněz. 
 

Ale ne! Já to tak nevidím. A víte co? Změňme téma. Co čtete? 
 

Nejraději mám knihy od Pavla Frýborta. Městečko jako malované jsem četla dokonce několikrát. 
Když se mi nějaká kniha líbí, ráda se k ní vrátím. Jinak čtu vše, co mi přijde pod ruku, a donutím 
se dočíst i nezáživné knihy. 
 

Hm, a co jste psala před první svou knížkou? 
 

Asi v patnácti letech jsem začala psát básně a později texty k písním. To tenkrát byla moje jediná 
ambice a přání. Napsat text, který by vyšel na CD. 
 

Nevyšlo to? 
 

Ale ano. Tento sen mi umožnil zrealizovat Peter Fider, producent a člen skupiny Verona, a na 
jejich CD Girotodno a Meziprostor vyšlo pár textů, kde jsem autor nebo spoluautor textu. Děkuji 
touto cestou skupině Verona, že mi tu spolupráci umožnili. Moc si toho cením.  
 

Původně jsem si představoval, že knížka Zakázané ovoce čerpá z vašich vlastních osudů! 
 

To ne. Sice tam určitě zaznívají moje osobní názory a životní postřehy a myslím, že zklamání 
ze vztahů jsou každodenním chlebem nás žen, ale že bych něco takového osobně prožila, to nikoli. 
 

A co byste řekla? Je váš román pro ženy dobrý? 
 

Nevím. To musí posoudit čtenářky. Ale v hloubi duše bych si to pochopitelně moc přála. 
 

Nu, a co ještě máte v plánu napsat? 
 

Pár rozdělaných věcí se skutečně najde. 
 

A to? 
 

Mám ráda Egypt... a také záhady, takže třeba zkusím psát nějaké sci-fi. Ale moje úplně první 
literární pokusy, když nepočítám už zmíněné texty a verše, byly historické romány. Jo, a taky mám 
rozepsaný muzikál o Marii Stuartovně. 
 

Vstoupíte někdy do Střediska západočeských spisovatelů? 
 

O tom jsem nikdy nepřemýšlela a ani mě to nenapadlo. Jedna oficiálně vydaná kniha ze mě ještě 
nedělá spisovatele.  

(Starý Plzenec, 28. 3. 2018) 
 
     Poznámka redakce: Knihu Zakázané ovoce vydalo plzeňské nakladatelství NAVA v roce 2018. 
Nejde ale o autorčinu prvotinu. Debutovala totiž už v roce 2012 v nakladatelství Nová forma 
románem Poprvé v bordelu…   

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 4. 2018. 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, mobil: (SMS) 721 281 635, e-mail: asonklub@plzen.eu, https://www.knihovna.plzen.eu 

mailto:asonklub@plzen.eu
https://www.knihovna.plzen.eu/

