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

Ročník XXVII, 2018, letos Listy č. 5 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 244) z 30. 4. 2018. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 5/2018 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Moudrý člověk zná všechno,  

chytrý člověk zná všechny.“ 
 

(Lidové rčení) 
 

„Kdo nezná váhu slov, ten nemůže znát lidi.“  
 

(Konfucius) 

 
…Ještě že se tu u nás v Plzni všichni známe! 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 2. května v 15:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Vzdělávacího centra své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na Biblioterapii pro veřejnost. 

 

* Ve středu 2. května 2018 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na vernisáž výstavy reprodukcí společné bibliofilie Karly Erbové a Evy Hubatové 

Ariadné na Naxu. Vstup volný. 

 

* Ve středu 2. května 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na autorský večer k jubileu básnířky Karly Erbové a křest její nejnovější 

básnické sbírky Tíseň. Uvádí Jan Anderle, účinkují Jiří Bezděk, Eva Hubatová, Antonín Lněnička 

a další. Vstup volný.  
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* Ve čtvrtek 3. května 2018 ve 14:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 

pro dospělé (B. Smetany 13) na další setkání Literárního klubu. Vstup volný. 

   
* Ve čtvrtek 3. května 2018 v 16:00 hodin Vás Literární klub Plzeň zve do Frišovy vily 

(B. Němcové 9) na další povídání o knížkách. Tentokrát na programu Plzeň v pověstech a legendách, 

Jaroslav Hašek – švejkoviny. 

 

* V pátek 4. května 2018 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Bory (Klatovská 109) na další Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 

 

* Ve dnech 8. – 10. května 2018 Vás Alliance Française (Plzeň, nám. Republiky 12) zve na svůj 

velký Knižní blešák, kde prý najdete knížky za velice milé ceny. Vstupné dobrovolné.      

 

* Ve středu 9. května 2018 v 17:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu Západočeského 

muzea v Plzni (Kopeckého sady 2) na autorské čtení Jitky Prokšové z nového románu Slupky 

minulosti (MOBA 2018). Podvečerem provází Jiří Hlobil, kmotrami knihy jsou básnířky Karla 

Erbová, Jaroslava Málková a Vlasta Špinková.    

 
* Ve středu 9. května 2018 od 18:00 do 23:00 hodin Vás Česká centra a partneři zvou k návštěvě 

XII. ročníku Noci literatury - na veřejná čtení evropské literatury v překladu na atraktivních, běžně 

nedostupných místech. Zapojeno je 52 českých měst a 33 měst zahraničních. V Plzni se bude letos 

číst na 6 místech se společným jmenovatelem „Black“. Jsou to: Studijní a vědecké knihovna PK 

(koordinátor akce; čte Miloslav Mejzlík), Knihovna města Plzně – půda (z knihy Rus je ten, kdo 

miluje břízy čte Kamila Špráchalová), Západočeská galerie v Plzni (z knihy Osm hor čte Jiří 

Štědroň), Divadlo J. K. Tyla (z knihy Všechno, co si nepamatuji čte Lumír Olšovský), Divadlo 

Dialog (z knihy Dva pánové na pláži čte Michal Jančařík) a iAteliér (z knihy Vůle čte Filip Koryta). 

Součástí bude noční literární hra o ceny. (Podmínkou hry je navštívit minimálně 5 čtecích míst 

a získat razítko do mapy stanovišť, doplnit jméno, kontakt a vhodit mapu do boxu v hlavní budově 

SVK. Všichni úspěšní účastníci obdrží drobných dárek, v pátek 11. 5. v 11:50 hodin z nich potom 

bude vylosováno 10 výherců, kteří získají bonusové odměny. Živý přenos losování bude možné 

sledovat na Facebooku.) Více na www.nocliteratury.cz, www.svkpl.cz.   

 
* Ve čtvrtek 10. května 2018 v 16:00 hodin jste zváni do Přednáškového sálu Národopisného 

muzea v Plzni (nám. Republiky 13) na program Hana Gerzanicová a přátelé. Beseda „s první 

dámou plzeňské poezie“ u příležitosti jejího významného životního jubilea. 

 

* Ve čtvrtek 10. května 2018 v 16:00 hodin Vás Literární klub Plzeň zve do Frišovy vily 

(B. Němcové 9) na další povídání o knížkách. Tentokrát na programu Karel IV. a jeho doba, 

středověk v literatuře. Besedou provází H. Nováková. 

 

* Ve čtvrtek 10. května 2018 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

zve do Německé knihovny (nám. Republiky 12) na autorské čtení – Olga Grjasnovova.  

 

* Ve čtvrtek 10. května 2018 ve 20:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy 

sady 9) na premiéru představení Otylé ach. Poetický příběh lásky a zrady, sestavený z básní Josefa 

Hrubého, naživo prokypřovaný metalovými symfonietami skupiny Avidity fotr… Prý žádná 

recitace nad karafiátem! Kosti v planetách chroptí! - Divadelně-hudební experiment ze sbírek 

Otylé ach (2010) a Milost (2013) nastudovalo Dovadlo JakoHost v režii Blanky Luňákové. 

Účinkují: Anna Chmelíková, Marie Muška Chmelíková, Irena Henzl Velichová, Ondřej Beneš 

a Tomáš Tutter. Hudební doprovod Joy, Pája, Koršes a Mates. Vstupné 110,-/90,- Kč. 
 

http://www.svkpl.cz/
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* V pátek 11. května 2018 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad Stephen Leacock – Aneb humor ze zámoří. 

Humoristická próza kanadského spisovatele (1869-1944). Účinkuje poetické divadlo.  

 

* V pondělí 14. května 2018 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Skvrňany (Macháčkova 28) na další Koncert mezi knihami. Honza Křížek – průřez skladeb všech 

období.  Vstupné 100,-/140,- Kč. 

 

* V úterý 15. května 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (49), tentokrát se sexuologem Radimem 

Uzlem. Vstup volný.  

 

* V úterý 15. května 2018 v 17:00 hodin jste v rámci 8. ročníku festivalu Letnice umělců zváni 

do Kostelíka U Ježíška (Plzeň, U Ježíška 9) na Podvečer čtení a hudby. Vystoupí studenti 

a pedagogové Konzervatoře Plzeň. Připravila Blanka Hejtmánková. 

 

* Ve středu 16. května v 15:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Vzdělávacího centra své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na Biblioterapii pro veřejnost. 
 
* Ve středu 16. května 2018 v 17:00 hodin jste v rámci 8. ročníku festivalu Letnice umělců zváni 

do kaple sv. Barbory v Muzeu církevního umění (Plzeň, Františkánská 11) na autorská čtení členů 

Střediska západočeských spisovatelů. Připravila Tamara Kopřivová. Hudební doprovod Quattro 

Formaggi. 

 

* Ve čtvrtek 17. května 2018 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Knihovny Bolevec 

(Západní 18) na další Čtení pro nejmenší. Tentokrát: Michal Černík – Za zvířátky do pohádky. 

Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 17. května 2018 v 16:00 hodin Vás Literární klub Plzeň zve do Frišovy vily 

(B. Němcové 9) na další povídání o knížkách. Tentokrát na programu Svět knihy 2018, Izrael a jeho 

spisovatelé. Besedou provází A. Rojtová. 

 

* Ve čtvrtek 17. května 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 (29) – Ray Bradbury. 

Připravil a uvádí Ivo Fencl. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 17. května 2018 ve 20:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy 

sady 9) na Otylé ach. Poetický příběh lásky a zrady, sestavený z básní Josefa Hrubého. 

Nastudovalo Dovadlo JakoHost v režii Blanky Luňákové. Vstupné 110,-/90,- Kč. 
 

* V pondělí 21. května 2018 v 9:00 hodin jste zváni do Domu hudby (Husova 30) a v úterý 

22. května 2018 v 18:00 hodin do Českého rozhlasu Plzeň - studia 3 (nám. Míru 10) na další díl 

cyklu besed a setkání, zaměřených na autentické zážitky mluvčích, Osmičková traumata aneb 

Významná výročí v dějinách Československa. Tentokrát na téma Samizdat a situace v 80. letech 

na Plzeňsku. Hovoří Petr „Vokoun“ Náhlík, Věra „Strunka“ Náhlíková a Věra Tydlitátová. Uvádí 

Stanislav Jurík.   

 

* V úterý 22. května 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Hovory o H – Plzeň a vzpomínky. Čtvrtý díl cyklu besed o knížkách 

Miroslava Horníčka, tentokrát nad knihami Saze na hrušce a Naše město Plzeň. Účinkují Jiří 
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Sláma a Jan Kumpera, moderátorkou večera je Markéta Čekanová. Součástí celoroční divácká 

anketa o nejoblíbenější Horníčkovu knihu. Vstup volný. 

 

* Ve středu 23. května 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Večer konzervatoře. Své studenty s nástroji i v roli psavců uvádí Blanka 

Hejtmánková.  

 

* Ve středu 23. května 2018 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Galerie Evropského domu (nám. Republiky 12) na přednášku Jovanky Šotolové O francouzsky 

psané belgické literatuře.  

 

* Ve středu 23. května 2018 v 19:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Galerie Evropského domu (nám. Republiky 12) na čtení latinskoamerciké poezie v podání 

rodilých mluvčích – Noches Nativas.  

 

* Ve čtvrtek 24. května 2018 v 16:00 hodin Vás Literární klub Plzeň zve do Frišovy vily 

(B. Němcové 9) na další povídání o knížkách. Tentokrát na programu Smysl, radost a potíže 

putování, poutě dříve a nyní. Besedou provází H. Nováková. 

 

* V neděli 27. května 2018 v 10:30 hodin jste zváni do atria Národopisného muzea v Plzni 

(nám. Republiky 13) na veřejné představení knihy Ve jménu naděje…  Tři inspirativní příběhy 

spojující Plzeň a Lidice. Příběh rodiny Královy – Příběh Josefiny Napravilové – Příběh Marie 

Uchytilové Kučové. (Den a čas představení nové knihy nebyly zvoleny náhodou. Dne 27. května 1942 

v půl jedenácté dopoledne podnikli členové výsadkového týmu operace Anthropoid v Praze – Libni 

útok na Reinharda Heydricha.) Vydáno v nakladatelství Maják k 100. výročí vzniku 

Československa. Vstup volný. Na místě možnost zakoupení knihy za zvýhodněnou distribuční cenu. 

 

* Ve čtvrtek 28. května 2018 ve 20:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy 

sady 9) na Otylé ach. Poetický příběh lásky a zrady, sestavený z básní Josefa Hrubého. 

Nastudovalo Dovadlo JakoHost v režii Blanky Luňákové. Vstupné 110,-/90,- Kč. 

 

* V pondělí 28. dubna 2018 ve 20:00 hodin jste zváni do kulturního centra Papírna (Plzeň, 

Zahradní 2) na další Autorské čtení. Nejen z čerstvé knihy Jana Těsnohlídka mladšího.   

 

* V úterý 29. května 2017 v 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na otevřenou prohlídku pro veřejnost. 

 

* V úterý 29. května 2018 ve 20:00 hodin jste zváni do Zach´s pubu (Plzeň, Palackého nám. 2) 

na další Slam poetry. Poezie okamžiku s těmi nejlepšími z ČR.    

 

* Ve středu 30. května 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 30. května v 15:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Vzdělávacího centra své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na Biblioterapii pro veřejnost. 
 

* Ve čtvrtek 31. května 2018 v 16:00 hodin Vás Literární klub Plzeň zve do Frišovy vily 

(B. Němcové 9) na další povídání o knížkách. Tentokrát na programu Felix Háj – Školák Kája 

Mařík a literatura pro děti. Besedou provází A. Rojtová. 
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* 

LITERÁRNÍ VÝLET 
 

* TÓNY A POVZDECHY HABSBURSKÉ MONARCHIE. Pro libris, z. s., a Knihovna města 

Plzně pořádají pro své členy a další zájemce z řad veřejnosti opět svůj tradiční letní literární 

výlet. Tentokrát to bude ve středu 11. července 2018 s názvem Tóny a povzdechy habsburské 

monarchie.  Trasa: Plzeň - Nelahozeves  (zámek a rodný dům Antonína Dvořáka - pamětní síň) - 

Terezín (muzeum - expozice Od Marie Terezie po tatíčka Masaryka, oběd nebo individuální 

prohlídka) - Třebívlice (hrobka Ulriky von Levetzow) - Most (muzeum - expozice Ulriky von 

Levetzow) - Siřem (sýpka - Zámek) – Plzeň. Odbornými průvodci opět budou prof. PhDr. Viktor 

Viktora., CSc. z Pedagogické fakulty ZČU v Plzni a Ing. Karel Drhovský. Sraz v 6:50, odjezd 

v 7:00 od nákupního centra Plaza (Palackého nám.), návrat tamtéž v cca 20:00 hodin. Cena 

vč. vstupného: plná 710,- Kč, se slevou pro děti, studenty, důchodce nad 60 let 610,- Kč. V ceně 

jsou vstupy, průvodci a malé občerstvení. Písemné přihlášky s úhradou v plné výši se přijímají 

až do obsazení autobusu v kanceláři Polanovy síně KMP (Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 

301 00 Plzeň). Storno možné bez poplatku do tří dnů před odjezdem, při stornu v kratším termínu 

či neúčasti je možno vracet jen nevyužité vstupy a bonusy.  Informace: Mgr. Jana Horáková, tel.: 

378 038 206, e-mail: horakovaj@plzen.eu. Přihláška platí pro jednu osobu (v případě potřeby kopírujte).  

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* STÁTNÍ CENA ZA LITERATURU A STÁTNÍ CENA ZA PŘEKLADATELSKÉ DÍLO 

PRO ROK 2018. Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že k 28. říjnu 2018 budou uděleny Státní 

cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2018. Státní ceny jsou udělovány 

autorovi k ohodnocení původního literárního díla nebo překladu literárního díla z cizího jazyka 

do češtiny, vydaného v českém jazyce v roce 2018 nebo v roce předcházejícím. Státní cenu lze 

rovněž udělit k ohodnocení dosavadní literární tvorby nebo dosavadní činnosti autora v oblasti 

překladu literárních děl. Ceny tvoří diplom a finanční odměna ve výši 300 000,- Kč. Návrhy 

na udělení cen mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to e-mailem nebo klasickou 

poštou. Podání musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu autora díla či autora 

překladu, charakteristiku osoby a díla plus zdůvodnění návrhu. Uzávěrka nominací je 31. května 

2018. Adresa: Ministerstvo kultury ČR, Oddělení literatury a knihoven, Mgr. Radim Kopáč, 

Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1, tel.: 257 085 221, e-mail: radim.kopac@mkcr.cz. Více informací 

na https://www.mkcr.cz/statni-cena-za-literaturu-a-statni-cena-za-prekladatelske-dilo-582.html.   

 
* CENA BOHUMILA POLANA 2018. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni pod 

záštitou primátora města Plzně Martina Zrzaveckého vyhlašuje XVIII. ročník literární soutěže 

o Cenu Bohumila Polana. Cena je udělována jednou ročně za významné dílo spjaté se západními 

Čechami tematicky nebo osobou tvůrce a je dotována finanční prémií 30 000,- Kč. Lze přihlásit 

knihy poezie a prózy vydané v roce 2017 v řádném nakladatelství (nikoliv tedy soukromá 

vydání či rukopisy). Soutěž se netýká literatury faktu či vědecké literatury. Návrhy může podávat 

kdokoli – sami autoři, autorské spolky, nakladatelství či kulturní instituce. Knihy je možné 

do soutěže přihlásit pouze na formuláři, který je ke stažení na internetových stránkách Střediska 

západočeských spisovatelů (https://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/prihlaska-do-

souteze-o-cenu-bohumila-polana). Uzávěrka je 30. června 2018. Knihy posílejte na adresu: 

Středisko západočeských spisovatelů, Americká 29, 301 00 Plzeň, minimálně ve třech exemplářích 

mailto:radim.kopac@mkcr.cz
https://www.mkcr.cz/statni-cena-za-literaturu-a-statni-cena-za-prekladatelske-dilo-582.html
https://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/prihlaska-do-souteze-o-cenu-bohumila-polana/
https://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/prihlaska-do-souteze-o-cenu-bohumila-polana/
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(zaslané výtisky se nevracejí) a jednou v elektronické podobě na e-mail: zaspis@seznam.cz. 

O vítězi rozhodne odborná porota složená ze zástupců SZS, Obce spisovatelů a literárních kritiků. 

Porota může rozhodnout o ocenění jediného autora, nebo dvou autorů - za kategorii poezie a próza 

zvlášť. Naopak, jestliže nebudou k dispozici díla odpovídající kvality, může porota doporučit cenu 

neudělit. Cena se uděluje pouze autorovi žijícímu. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 

v souvislosti se Dnem poezie a v rámci Plzeňského literárního festivalu v listopadu 2018. - 

[V loňském roce se laureáty Ceny Bohumila Polana stali Vratislava Maňák (za prózu Rubikova 

kostka) a Karla Erbová (za sbírku básní Na příkrém břehu světa).]  

 
* NAŠE STOLETÍ 2018. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni u příležitosti 100. výročí 

vzniku republiky vyhlásilo literární soutěž s názvem Naše století. Soutěž je určena veřejnosti 

a bude hodnocena ve věkových kategoriích: děti 10-15 let, mládež 15-20 let a dospělí nad 20 let. 

Lze zaslat rozhovor s rodinným pamětníkem nebo povídku na motivy vaší rodinné historie 

o rozsahu 3-10 normostran (tj. 5 400 – 18 000 znaků). Každý účastník může odevzdat pouze jeden 

příspěvek. Práci lze doplnit jednou či dvěma historickými rodinnými fotografiemi. Autor uvede 

jméno, příjmení a věk. Uzávěrka je 30. června 2018. Adresa: zaspis@seznam.cz. Porota vybere 

6 vítězů (z každé kategorie jednu povídku a jeden rozhovor). Z nejlepších prací bude vydán 

sborník. Na podzim v rámci Plzeňského literárního festivalu 2018 proběhne křest sborníku spolu 

s debatou o tvůrčím psaní a debatou o práci s pamětníky a orální historií. 

 
* 

DNY POEZIE 
 

* DNY POEZIE. Společnost poezie za podpory MK ČR, Hlavního města Prahy, Kristin Olson 

Literary Agency, s. r. o., a Nadace Český literární fond zve k účasti na XX. ročníku 

celorepublikového festivalu Dny poezie, který se každoročně koná v listopadu na počest narození 

Karla Hynka Máchy. Tentokrát to bude 12. – 26. 11. 2018 s podtitulem „Nebát se…“. Téma bylo 

inspirováno výrokem prezidenta Masaryka, zároveň však pořadatelé chtěli, aby samotný název dále 

inspiroval a byl dostatečně tvárný tak, aby každý mohl přijít s vlastním pojetím. Proto ponechali 

Masarykův výrok v názvu festivalu nedokončený… Je tedy na vás, čeho všeho se v roce 2018 

rozhodnete nebát. (Například: „nebát se a psát verše”, „nebát se a malovat na chodníky”, „nebát se 

a vystoupit s vlastní tvorbou”, „nebát se a říct pravdu”, „nebát se výšek” pro čtení ve věžích apod.) 

Uzávěrka přihlášek je 15. září 2018, registrace akcí na http://www.denpoezie.cz/. Více informací 

na https://www.facebook.com/denpoezie/.  
 

* 

ROZHOVOR 

  
* IVO FENCL: Několik otázek Jitce Prokšové 

 

Tvá nová kniha Slupky minulosti se odehrává během týdenního meditačního kurzu sebepoznání, 

před ním a po něm. Odhaluje traumata, jež potlačilo 5 frekventantů a dokonce sám lektor Josef. 

Ztratil kdysi nadaného sedmnáctiletého syna a ten je sedmou postavu románu. I jemu „čteme 

z hlavy“. Prozraď čtenářům Listů, jak´s to zařídila. 

 

V mozku každého z nás existují engramy neboli paměťové stopy. Jednoduše otisky někoho, kdo 

zemřel. A já ten otisk zemřelého sedmnáctiletého chlapce nechávám občas komentovat události, 

které mu mají objasnit jeho vztah k otci i Alici, do které se krátce předtím, než tragicky zemřel, 

mailto:zaspis@seznam.cz
mailto:zaspis@seznam.cz
http://www.denpoezie.cz/
https://www.facebook.com/denpoezie/
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zamiloval. Také to někdo může vnímat jako propojení otisků v paměti Josefa a Alice; k této symbióze 

dojde až v závěru knihy. 

 

Jednou z frekventantek je lékárnice Zuzana. 

 

Kdysi ztratila sestru a zakořenil se v ní pocit, že jí tehdy mohla pomoci. Nyní má strach o jedinou 

dceru, protože vnímá podobné náznaky, které tehdy u sestry nebrala vážně. 

 

Další je Alice. Kvůli umoření dluhu sestoupila pod jistou svou morální laťku, jednalo se 

přitom o sex. Co když tě někdo osočí, že knihu tím motivem až moc efektně zatraktivňuješ? 

 

S Alicí jsi situaci nepochopil. V žádném případě nejde o zatraktivnění příběhu. Naopak. Stačí si 

uvědomit, čím prošla, co obětovala a jak moc toužila mít kolem sebe funkční rodinu. Pak se na to, 

co byla nucená podstoupit, budeš dívat jinak. 

 

Třetí z účastníků terapie Aleš zastupuje stav učitelský, nijak si nevyskakující; na kurz musel 

šetřit. A nezvládl studenty. 

 

Aleš pracuje v praktické škole a na školním dvoře ho přepadnou tři mladiství delikventi. Jen proto, 

že proti nim svědčil na policii. Když se nad jeho popisem situace zamyslíš, zjistíš, že je znechucen 

sám sebou, tím, jak se – podle svého mínění – slabošsky na dvoře zachoval. 

 

Jako vysokoškolská pedagožka rovněž pracuješ se studenty a studentkami, dokonce na dvou 

plzeňských školách... Co když v románu líčíš i své boje a býváš žactvem šikanována? 

 

Já učím skvělé studenty a studentky, je s nimi radost pracovat. 

 

Asi sociálně nejvýš jsou Robert a Květa, ale román (nenásilně) předvádí, že máme ve vztahové 

rovině podobné problémy všichni. Robert řeší vztah s dospívajícím synem a Květa situaci, kdy 

sestupuje po žebříku, zvyklá na jiný standard a významnou pozici. Co bys jí poradila, kdyby 

byla skutečná a dejme tomu tvá kamarádka? 

 

Květa patrně působí jako nejméně kladná postava. Vídávám takových žen kolem sebe dost, 

ale kamarádit bych s ní asi nemohla. Mrzí mě, že zmiňuješ jen povrch postav, nejdeš s jejich 

problémy do hloubky, vůbec nepátráš, oč v knize jde především – tedy… jak dalece jsme schopni 

sebepoznání, zda jsme ochotni si uvědomit, že problémy vznikají naším lpěním na něčem, odporem 

k něčemu nebo naší nevědomostí. 

 

Ale ty pátráš a román funguje. Lpění, odpor nerozdrolíme sice hned a rozhodnutím a pouhou 

vůlí, ale jde to. Většinou. Promítly se do knihy osudy nějakých tvých přátel a známých? 

 

Bylo by nesmyslné tvrdit, že ne. Pravděpodobně se do příběhu té či oné postavy může přimíchat 

střípek situace, kterou jsem někde zaslechla. Ale základ postav je smyšlený a bylo by bláhové se 

domnívat, že někdo z nich je můj blízký. 

(Starý Plzenec - Plzeň, 10. 4. 2018) 
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* 

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

 
* IVO FENCL: Maturita 2018 a literatura: 

     Letos se maturita týká i mého syna, a tak jsem 11. 4. vyhledal na síti všech šest zadání pro 

slohovou práci. Studenti si z nich museli vybrat. 

     1. Úřední dopis. Tak to si snad nemohl zvolit nikdo, napadlo mě okamžitě, ale kdo ví, mohu se 

sakulentsky plést. 

     2. Článek do časopisu o tzv. dětských únikových hrách. Tady, říkám si, by měl autor reportáže 

(ačkoli ono právě nemuselo jít o reportáž) podobnou legraci nejprve prodělat. Na vlastní kůži. Jinak... 

     3. Zpráva o gastronomickém festivalu. Nic proti Mistru Maurerovi (dejme tomu), ale syn si tohle 

zadání nevybral. Takže zbývá co? Piráti? Asi. A vyprávění. Vyprávění jako největší šance strhnout 

učitelku a zaujmout. Ale pozor, mezi možnostmi byly ještě úvaha (5) a charakteristika padoucha (6). 

     Úvaha láká jen o trochu méně než vyprávění, řekl bych, ale pak jsem si představil, jak 

rozkecávám do příslušného rozsahu cosi o tom, že také rodič, který děcku oddaně předčítá, je 

statečný chlap. Jistě, může to být pravda. Ale stejně, do toho bych já sám nešel. (A to jsem toho 

dětem přečetl hory. Možná právě proto.) 

     Zato padouchy asi vybral pro letošní maturity mistr. Hned dva jsou dokonce z těch literárních 

děl, které adaptoval Miloš Forman. To se režisér jistě v USA raduje. Je mu to ctí. I jeho paní, 

spisovatelka, se možná raduje a kdo ví, zda s přípravou maturit neradila; ale to žertuji. Ti dva 

zloduši jsou zdravotní sestra z „Kukaččího hnízda“ a markýza z Nebezpečných známostí. Další dva 

lotři, když se postaví těsně k sobě, pobaví. Je to totiž nedobře souměřitelné. Nicméně oba jsou od 

britského autora. Jsou to Jago a lord Voldemort. A konečně, chytám se za nos, mohli letos mladí 

sepsat charakteristiku Hannibala Kanibala. 

     To je, jak víte, skutečně geniální lékař (bez svědomí) s mozkem v podobě obří knihovny-labyrintu. 

Dobrá. Ale abych řekl pravdu a co si skutečně myslím, jsou všechny čtyři romány pana Harrise, 

které o tomto vrahovi až doposud zplodil, jen píď od braku. 

     A vůbec. Proč smí dítě v Čechách u „matury“ charakterizovat zrovna takovouto zrůdu? Snad 

proto, že skutečný Čikatilo v Rusku byl ještě horší? Kdož ví. A tak chci říct, že bych - asi - taky 

vyprávěl o těch pirátech; a to navzdory novému Spielbergovu filmu, kde jeden z hrdinů prohodí: 

„Nemám rád tři věci a mimo jiný piráty.“ – Tak, a teprve teď si přečtu, co soudí o námětech 

letošních slohovek Václav Klaus. Samozřejmě ten mladší. 

(Starý Plzenec, 11. 4. 2018) 

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

 
 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 28. 5. 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; http://www.knihovna.plzen.eu 

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

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

