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

Ročník XXVIII, 2019, letos Listy č. 5 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 255) z 30. 4. 2019. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 5/2019 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

 „Začátky všech věcí jsou nepatrné.“ 
 

(Marcus Tullius Cicero)   

 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     …V Plzni opatrně začalo jaro. Patrně největší událostí letošního dubna byly půlkulaté narozeniny 

Iva Fencla. Jiní spisovatelé byli samozřejmě také někdy někým počati, ne každý však svůj velký 

den slaví čtením ve velké Praze…       

 

     Od IVA FENCLA: Hudební beseda v Praze: 

     Ráno 16. 4. 1964 jsem se narodil a pětapadesátiny bych raději neslavil, ale ututlat je nelze. 

Více než na výročí jsem se ale soustředil na setkání a hovory se synem Filipem, jemuž bude 4. 5. 

dvacet. Odpoledne jsem proto mířil na strahovské koleje a on mi šel naproti k autobusu 175, 

co jezdí přes Hřebenky. Pro jednu z jeho kytar jsme se vrátili na kolej 10, pod kterou má zkušebnu 

synova kapela, a přes Dejvice jeli na Florenc. Od metra je to již jen pár kroků ke kostelu 

ve Vítkově 13. Ještě nikdy jsem tam nebyl, ale našli jsme místo podle „našeho“ plakátu na dveřích. 

Ještě byl čas, i kráčeli jsme k nábřeží a k Danube House. Skvělá stavba. Už před lety jsem tudy šel, 

když ji budovali, a učinila na mě dojem. Chtěl jsem dojem synovi zprostředkovat, a šli jsme proto 

podle vltavské stěny té stavby směrem k Hradčanům. Když dům končí, čekal by leckdo pravý úhel, 

ale úhel je neuvěřitelně ostrý a vysoký Danube tu připomíná příď Titanicu. 

     V předzahrádce restaurace jsme si dali po kole a pořad uvedla jeho iniciátorka Olga Nytrová. 

Filip prosadil, že své skladby zahraje úvodem, a sám je komentoval. Z hostů jmenujme Honzu 

Kovanice, manžele Soukupovi (tj. Ivana Fontanu s chotí) a manžele Polákovi. Při předčítání jsem 

se soustředil na sborníky, které udělalo naše Středisko s Němci, a následnou besedu jsem otevřel 

http://citaty.fabulator.cz/autor/marcus-tullius-cicero
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bezelstně sugestivní otázkou synovi. „Poskytl jsem ti v dětství aspoň částečné literární vzdělání 

a mělo smysl, že jsem ti předčítal i v momentech, kdy jsi hrál hry na počítači?“ 

     Dočkal jsem se v to úterý i všeobecně zdvižených sklenic, písně Živijó a také její nábožnější 

družky. Syn šel dřív, načež se naň strhla chvála, což mě pochopitelně těšilo. Olga mi věnovala své CD 

a domluvil jsem se s ní, že se budu snažit přijít na Letnice, kde taky ona bude vystupovat. Dostal 

jsem v Karlíně spoustu knih s věnováním a do metra na Florenc mě doprovodil skvělý Jan 

Kovanic. (Starý Plzenec, 19. 4. 2019) 
 

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

 

     Od JAROSLAVA SCHNERKA: Autorské čtení v Karlíně: 

     Objeví-li se Plzeňáci v Praze, nepůsobí to jako nájezd Tatarů, ale spíše jako přátelská 

návštěva. 16. dubna představila Olga Nytrová za Obec spisovatelů plzeňského básníka, prozaika 

a novináře Iva Fencla. Dotyčný přicestoval se synem Filipem, který se postaral o hudební 

doprovod. Skromný student předvedl mix vlastních i cizích skladeb. Hvězda večera Ivo Fencl 

obeznámil přítomné posluchače se svou tvorbou. Mimo jiné upozornil na knihu rozhovorů s Janem 

Kameníčkem „Zdánlivé maličkosti“ i na další dílo „Královská zábava“, vytvořené s Ondřejem 

Neffem. Svým výrazným přednesem i důstojným zjevem francouzského bankéře zaujal Ivo Fencl 

diváky, kteří nezapomněli na autorovy půlkulaté narozeniny a zapěli mu z celého srdce. Proč ne, 

zasloužil si to! (Praha, 23. 4. 2019) 
 

- J. S. (*1943) je básník, prozaik a dramatik, člen Obce spisovatelů Praha,  

- působil jako středoškolský pedagog, žije v Praze.  

 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V pátek 3. května 2019 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

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

 

* V pondělí 6. května 2019 v 18:00 hodin jste zváni do Městské knihovny Klatovy (Balbínova 59) 

na Toulky s Karlem Amerikou. Setkání s Karlem Sedláčkem nad knihou Toulky Amerikou. 

Cestopisný večer se čtením, promítáním, besedou i autogramiádou.    

 

* V úterý 7. května 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl nového cyklu Náš Herriot aneb Nepsané příběhy jednoho plzeňského 

veterináře (2). Jiří Ládr tentokrát o svém několikaletém profesním působení v Mongolsku na konci 

šedesátých let. Uvádí Jiří Bernhardt. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 9. května 2019 ve 13:00 hodin jste v rámci 25. mezinárodního knižního veletrhu 

a literárního festivalu Svět knihy Praha 2019 zváni do Lapidária Národního muzea (Praha 7, 

Výstaviště 422) na program Středisko západočeských spisovatelů uvádí své prozaiky. Ze svých 

prozaických děl čtou Peggy Kýrová, Gabriela Špalková, Zdenka Ulčová-Gallová, Jitka 

Prokšová, Ivo Fencl a Ivan Vičar. 

 

* Ve čtvrtek 9. května 2019 v 17:00 hodin jste v rámci Světa knihy Praha 2019 zváni 

do Lapidária Národního muzea (Praha 7, Výstaviště 422) na program Středisko západočeských 

spisovatelů uvádí své básníky. Ze svých poetických děl čtou Jan Sojka, Vlasta Špinková, 

Jarmila Flaková, Martin Šimek a Markéta Jansová. 



 3 

* Ve čtvrtek 9. května 2018 od 18:00 do 23:00 hodin Vás Česká centra ve spolupráci 

se Sdružením kulturních institutů zemí EU zvou k návštěvě už XIII. ročníku Noci literatury – 

na veřejná čtení evropské literatury v překladu na atraktivních, běžně nedostupných místech. 

Zapojeno je tentokrát 62 českých měst a 28 měst zahraničních, ze západních Čech např. Plzeň, Cheb, 

Karlovy Vary nebo Staňkov. V Plzni se bude letos číst na 7 místech. Jsou to: Studijní a vědecká 

knihovna PK – kotelna (koordinátor akce; z knihy Tamáse Jónáse  Tatitatitati čte Zdeněk Godla), 

Knihovna města Plzně – studovna ve 2. patře (z knihy Benjamina Blacka Zkrotit vlka čte Petr 

Batěk), Západočeská galerie v Plzni – sklípek (z knihy Simona Mawera Pražské jaro čte Petr 

Jančařík), Divadlo J. K. Tyla v Plzni (z knihy Oksany Zabuško Muzeum opuštěných tajemství čte 

Apolena Veldová), Biskupství plzeňské – biskupský salonek (povídku Zaříkávač Poker z knihy 

Ilony Ferkové Ještě jedno, Lído! čte Mons. Tomáš Holub), Loosovy interiéry – Klatovská 19 

(z knihy Roberta Menasseho Hlavní město čte Jakub Železný) a Moving Station (z knihy Idy 

Jessenové Nový čas čte Ellen Makumbirofa). Součástí bude opět noční literární hra o ceny. 

(Podmínkou hry je navštívit minimálně 5 čtecích míst a získat razítko do mapy stanovišť, doplnit 

jméno, kontakt a odevzdat v hlavní budově SVK do 11. května do 11:00 hodin. Všichni úspěšní 

účastníci obdrží drobných dárek. Více na www.nocliteratury.cz, https://svkpk.cz/detail-akce/noc-

literatury-2019/. Vstup volný. 

 

* V pátek 10. května 2019 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve na dvorek Výstavní 

síně „13“ (Pražská 13) na literárně-hudební pořad Krajina dětství. Účinkuje Poetické divadlo, 

Stanislava Topinková Fořtová, Hana Spinethová a Ivana Janečková. 

 

* V úterý 14. května 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (57), tentokrát se Šimonem Pečenkou, 

dramaturgem TV Barrandov (dříve též zpěvákem, hercem, moderátorem, scenáristou, producentem, 

textařem nebo manažerem).  Vstup volný.  

 

* V úterý 14. května 2019 v 17:00 hodin jste zváni do Kina Bor (Bor, nám. Republiky 575) 

na autorské čtení Jindřicha Sahulky z knihy Pověsti kraje Přimdských Chodů. Vstup volný 

(rezervace míst nutná - tel.: 374 790 459, 374 790 497).  

 

* V úterý 14. května 2019 v  17:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 

Masné krámy (Pražská 18) na pořad Střediska západočeských spisovatelů Ženský hlas. Účinkují 

Vlaďka Bauerová, Karla Erbová, Tamara Kopřivová, Jaroslava Málková a Vlasta Špinková. 

 

* Ve středu 15. května 2019 v 15:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Sálu beletrie (Plzeň, Smetanovy sady 2) na Biblioterapii pro veřejnost. 

 

* Ve středu 15. května 2019 v 16:00 hodin zve Oblastní charita Horažďovice (Palackého 1061) 

na besedu se spisovatelem a publicistou Alešem Palánem Raději zešílet v divočině.  

 

* Ve středu 15. května 2019 v 17:00 hodin jste v rámci 9. ročníku festivalu Letnice umělců zváni 

do Kaple sv. Barbory v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze (Plzeň, Františkánská 11) 

na pořad Píseň písní z literární a hudební tvorby posluchačů Konzervatoře Plzeň. Připravila 

Blanka Hejtmánková. 

 

* Ve čtvrtek 16. května 2019 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do čítárny Ústřední 

knihovny pro dospělé (B. Smetany 13) na program Copa čtete, Plzeňácí? Povídání nejen o knížkách. 

Vstup volný.  

https://svkpk.cz/detail-akce/noc-literatury-2019/
https://svkpk.cz/detail-akce/noc-literatury-2019/
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* V pátek 17. května 2019 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. 

 

* V pátek 17. května 2019 od 10:00 do 12:00 hodin Vás Obvodní knihovna Bory (Klatovská 109) 

v rámci Týdne rodiny offline zve na výměnný bazar dětských knih. – Máte doma zachovalé knihy 

pro děti nebo knihy o výchově, které už nevyužijete? Přijďte je vyměnit za jiné. Vstupenku za knihu 

lze získat i s předstihem. 

 

* V pondělí 20. května 2019 v 10:00 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 

Nová Hospoda do klubovny areálu TJ Sokol Nová Hospoda (Plzeň, Prostřední 7) na program 

s názvem Setkání s knihou aneb Čtení je vášeň. Provází A. Rojtová. 

 

* V pondělí 20. května 2019 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Doubravka (Masarykova 75) na autorské čtení spisovatelky Aleny Mornštajnové. Vstup volný. 

 

* V pondělí 20. května 2019 v 16:00 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 

(Plzeň, Kaznějovská 51) na Čtenářský klub s Radkou Bartoškovou. Rezervace míst nutná. 

 

* V úterý 21. května 2019 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Sálu beletrie (Plzeň, Smetanovy sady 2) na další Literární čaje o páté, tentokrát s českou 

spisovatelkou a překladatelkou Alenou Mornštajnovou.  

 

* V úterý 21. května 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na pořad s názvem S maskou nakřivo aneb …a takhle jsme tu žili (3) – Výtvarné 

umění. Třetí díl debatního retro cyklu o životě a působení v uměleckých oblastech v letech 1968-1989, 

tentokrát např. o výtvarnících, o Svazu, o soudobých výstavách výjimečných, poplatných 

i kontroverzních, o preferencích i zákazech, o tehdejších mimořádných počinech, ale i o městských 

zakázkách, výtvarné výzdobě ve městě, o ateliérech, soudobých galeriích a výstavních prostorech 

v Plzni, např. o Červeném srdci, Luně, o výtvarných skupinách, o vyučování výtvarné výchovy 

na školách, na Pedagogické fakultě v Plzni i na „Lidušce“… Účinkují Stanislav Bukovský, Marie 

Jílková a Květa Monhartová. Uvádí Markéta Čekanová. Vstup volný. 

 

* Ve středu 22. května 2019 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve před budovu 

Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Poetický dvorek – autorské čtení Střediska západočeských 

spisovatelů. Uvádí Jiří Hlobil. 

 

* Ve čtvrtek 23. května 2019 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Knihovny Bolevec 

(Západní 18) na další Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 

 

* Ve středu 29. května 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na tradiční Večer konzervatoře. Blanka Hejtmánková a její studenti naposledy 

ve slovesném i hudebním projevu. Vstup volný. 

 

* Ve středu 29. května 2019 v 19:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub 

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

Máchovské variace.  Vzpomínkový večer k 80. výročí posmrtné cesty básníka Karla Hynka Máchy 

z Litoměřic na pražský Vyšehrad. Ukázky z unikátního zvukového záznamu pořadu pražské Violy 

věnovaného lyrickoepické skladbě Máj přednese Rudolf Hrušínský. Připravili Eva a Jan Kosovi. – 

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

Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla regionálních autorů aj.  
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* V úterý 4. června 2019 v 17:00 hodin jste v rámci 9. ročníku festivalu Letnice umělců zváni 

do Kaple sv. Barbory v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze (Plzeň, Františkánská 11) 

na autorská čtení členů Střediska západočeských spisovatelů na téma Píseň písní. Připravila 

Tamara Kopřivová.  

 

* Ve čtvrtek 6. června 2019 v 17:00 hodin jste v rámci 9. ročníku festivalu Letnice umělců zváni 

do přednáškového sálu Západočeského muzea v Plzni (Kopeckého sady 2) na literárně hudební 

pořad pražského souboru Okolostolala O dokonalé radosti. Sv. František v legendách a písních. 

Účinkují Přemysl Rut a Markéta Potužáková. 

 

* Ústřední knihovna pro dospělé KMP (Plzeň, B. Smetany 13) zve na výstavu Románová Šumava 

ve fotografii. Fotografie Vladimíra Kožíška a Martiny Kožíšek Ouřadové s příběhy Martina 

Sichingera. 

 

* Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně (B. Smetany 13) na výstavu Vladimír Havlic 

– ilustrátor. K autorovým nedožitým sedmdesátinám. 
 

 

* 

LITERÁRNÍ VÝLET 
 

* VLASTENECKÝ A VLASTIVĚDNÝ. 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 10. července 2019 s názvem Vlastenecký a vlastivědný.  Trasa: Plzeň – Kralice nad 

Oslavou (Muzeum Bible kralické) – Náměšť nad Oslavou (zámek, oběd) – Rokytnice nad Jizerou 

(Pamětní síň Otokara Březiny a hřbitov) - Holašovice (náves – památka UNESCO) – Plzeň. 

Odbornými průvodci opět budou prof. PhDr. Viktor Viktora., CSc. z Pedagogické fakulty ZČU 

v Plzni a Ing. Karel Drhovský. Sraz v 6:00, odjezd v 6:10 od zadního traktu Nového divadla 

(Jízdecká ul.), návrat tamtéž v cca 21:15 hodin. Cena vč. vstupného: plná 870,- Kč, se slevou pro 

děti, studenty, důchodce nad 60 let 795,- 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 (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 

 
* CENA ALEXANDRY BERKOVÉ 2019. Vysoká škola kreativní komunikace v Praze 

ve spolupráci s Literárním obtýdeníkem Tvar vyhlásila literární soutěž Cena Alexandry Berkové. 

Soutěž je určena studentům 3. a 4. ročníků středních škol a gymnázií a studentům 7. a 8. ročníků 

víceletých gymnázií. Lze zaslat povídky a básně o max. rozsahu 10 stran textu. Autor připojí 

jméno a příjmení, e-mail, telefon, ročník a školu, kterou navštěvuje. Uzávěrka je 31. května 2019. 

Adresa: CenaAB@vskk.cz. Práce bude hodnotit odborná porota složená z pedagogů katedry 

Literární tvorby VŠKK, spisovatel Jiří Dědeček a další. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 

7. 9. 2019. Hlavní cenou je stipendium na VŠKK ve výši ročního školného, které bude 

poskytováno ve formě speciální slevy na ročním školném ve výši 33 % po dobu tří let. Více 

na www.vskk.cz. - [Alexandra Berková (1949-2008) byla česká prozaička, scenáristka, publicistka 

a pedagožka. Na FF UK v Praze vystudovala český jazyk a výtvarnou výchovu, pracovala např. 

mailto:CenaAB@vskk.cz
http://www.vskk.cz/
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jako redaktorka v nakladatelstvích Svoboda a Československý spisovatel. Po roce 1990 učila tvůrčí 

psaní na Gymnáziu Josefa Škvoreckého, poté na VOŠ Josefa Škvoreckého a na Literární 

akademii – zde také v letech 2001-2008 vedla katedru tvůrčího psaní. Je považována za zakladatelku 

výuky tvůrčího psaní v Česku. Vydala knihy Knížka s červeným obalem (1986), Magorie (1991), 

Utrpení oddaného všiváka (1993), Temná láska (2000), Banální příběh (2004) aj. Od roku 2006 byla 

členkou výboru českého PEN klubu. Patřila také k zakladatelům soutěže Literární Františkovy Lázně.  

 

* KENYHO VOLEJ 2019. Byl vyhlášen VIII. ročník vodácké literární soutěže s názvem 

Kenyho VOLEJ (VOdácká Lyricko-Epická Jatka). Soutěž je určena všem vodákům bez ohledu 

na věk a literární a vodácké zkušenosti. Lze poslat původní povídky na vodácké téma o rozsahu 

od 3 000 do 28 000 znaků včetně mezer. Povoleno je přihlásit též povídky v minulosti již 

publikované, ne však otištěné v knihách s vodáckou tematikou. Byla-li povídka již oceněna v jiné 

soutěži, autor je povinen tuto skutečnost uvést. Zasláním textu zároveň dává pořadatelům souhlas 

s použitím díla v jakýchkoliv publikacích, vydaných v rámci soutěže, zejména pak v knize edice 

Kenyho VOLEJ. Do ní vstupuje vždy 13-18 nejlepších povídek z daného ročníku. (Před 

zveřejněním povídky v knize má vydavatel právo, nikoli však povinnost, vyžádat si dodatečné 

odstranění nevhodných a sprostých slov a formulací, případně navrhnout další nezbytné úpravy.) 

Autoři otištěných prací obdrží hmotnou cenu vodáckého či outdoorového charakteru a mají 

právo na odkoupení až 100 výtisků knihy za zvýhodněnou cenu. Autor uvede jméno, příjmení 

a e-mailovou adresu. Práce jsou porotou hodnoceny anonymně. Uzávěrka je 28. srpna 2019. 

Adresa: vodackepovidky@jirinosek.cz. Informace a pravidla na http://kenyhovolej.cz/soutez/. 

 

* MÁCHOVOU STOPOU 2019. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích pod záštitou 

starosty města Litoměřic Ladislava Chlupáče vypisuje XI. ročník literární soutěže Máchovou 

stopou. Soutěž je určena dětem i dospělým a bude hodnocena v kategoriích: žáci ZŠ, studenti SŠ 

a dospělí autoři bez věkového omezení. Lze zaslat původní, dosud nepublikovanou prózu na téma 

„800 let – tam i zpět“. - Nechte se inspirovat osmisetletou historií královského města, atmosférou 

uliček barokních Litoměřic nebo pověstmi o založení města. Napište fiktivní dopis některé 

skutečné postavy, interview s Jungmannem nebo Máchou. Nechte se unášet fantazií, jak bude 

vypadat život v Litoměřicích za 800 let… - Lze zaslat volný prozaický útvar o max. rozsahu 

2 strany A4 (jedna normostrana čítá 1 800 znaků vč. mezer), ve formátu .doc nebo .odt (tedy 

nikoliv jako .pdf). Na závěr soutěžního příspěvku autor uvede soutěžní kategorii, jméno a příjmení, 

telefon, e-mailovou a poštovní adresu. Uzávěrka je 10. září 2019. Adresa: 

machovoustopou@seznam.cz. Práce bude hodnotit odborná porota ve složení Petr Bašus 

(pedagog), Adam Krupička (spisovatel, pedagog, literární historik, lektor tvůrčího psaní) a Jiří 

Imlauf (básník, pedagog, hudebník. Ukázky vítězných textů budou publikovány v listopadovém 

čísle novin knihovny Karel Hynek Mácha. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne za účasti 

porotců 16. listopadu 2019 v Litoměřicích.  Propozice a více formací na 

https://www.knihovnalitomerice.cz/projekty/m%C3%A1chovou-stopou/.   

 
* 

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

 
* IVO FENCL: Každoročně se snažím účastnit tzv. BRAKFESTU. 

     Vzniklo to tím, že Michal Škrabal, můj redaktor v literárním časopise Tvar, ten festival 

filmových rarit po léta organizoval. A i letos 27. 4. jsme byli při tom a stal jsem se na Masarykově 

náměstí dokonce aktérem kresebného klání Vaše nejmilejší zvíře. Deseti výtiskům mé nejnovější 

knihy se poté dostalo cti být cenou v jiné soutěži. A ó, kuriózních filmů a televizních pořadů bylo 

od piva k vidění daleko, daleko víc, než uváděl program. (27. 4. 2019) 

mailto:vodackepovidky@jirinosek.cz
http://kenyhovolej.cz/soutez/
https://www.knihovnalitomerice.cz/projekty/m%C3%A1chovou-stopou/
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Řádky o divadle… 

 

* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Otylé ach zní v Dialogu i jako metalová poezie: 

     Divadlo poezie má v západních Čechách silnou tradici, i na prknech plzeňského Divadla 

Dialog se mu až do svého skonu věnovala se souborem Zamračené děti Alena Dvořáková. 

V současné době tento žánr v Dialogu znovuoživuje Divadlo JakoHost uváděním poetického 

příběhu podle básní Josefa Hrubého Otylé ach v režii Blanky Luňákové. Zkušená režisérka, 

pedagožka a dlouholetá členka Divadla Alfa, si k tomuto účelu sama provedla výběr a úpravu textů 

ze dvou sbírek laureáta řady literárních ocenění Otylé ach (2010) a Milost (2013) a ke spolupráci 

přizvala i plzeňskou symphony-metalovou kapelu Avidity for… 

     Luňáková nepřistupovala k dílu předloni zesnulého slavného literáta s přehnanou pietou. 

Z básní či z jejich úryvků sestavila vlastní příběh lásky a zrady, který zároveň evokuje nepřeberné 

množství nálad a pocitů křižujících Hrubého poezií včetně onoho pro ni neodmyslitelného faktoru, 

kontaktu s tajemstvím. Vůbec nevadí, že verše prezentuje v jiných souvislostech, než byly původně 

myšleny. Vytvářejí se krátké mikropříběhy a nové vztahové záležitosti. V odlišných spojitostech 

vnímáme, jaké jsou například zdi či na co se všechno hraje. Dopřána je nám romantická 

atmosféra, rozumíme humornému dobírání si jednoho nešťastníka, jsme svědky nezkrotné vášně, 

radí se příběhu, aby raději zůstal v šupleti, zjišťujeme, že po nevěře už vztahy nefungují tak jako 

dříve, registrujeme i mateřské city a nad vším se vznáší tragická předzvěst a tento tón je čím dál 

důraznější. Přesto jako celek vyznívá představení optimisticky. 

     Hraje se na prázdné scéně, o to důležitější je barevné sladění kostýmů, kdy spolu korespondují 

odstíny knoflíků, kravat, opasků, dívčích legín či náhrdelníků. Jen v levé části jeviště je usazená 

doprovodná kapela Avidity for… A tak Hrubého poezie se vynořuje z metalové vřavy současného 

světa, aby ji pak soudobý ryk a lomoz opět přehlušil. Nicméně metal a Hrubý si k sobě nacházejí 

cestu, v řadě vstupů hudební formace syrově preluduje na básníkovy verše s leitmotivem: Kdo si 

čte tyto řádky. Večer je komponován pro pět rovnocenných partů, jichž se suverénně zhostili Anna 

Chmelíková, Marie Muška Chmelíková, Irena Henzl Velichová, Ondřej Beneš a Tomáš Tutter. 

 (Premiéra 10. 5. 2018.) 

 

* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Sojka naordinoval ExLudvíkům satiru: 

     Po ukončení činnosti populárního Antidivadla napsal jeho kmenový autor (a také respektovaný 

básník a prozaik) Jan Sojka už řadu her pro jiné plzeňské divadelní soubory (Ženy v nepokoji, 

Hodina historie, Náměstí svatého Marka, Rodinné album). Literátova současná fraška Komedie 

roku aneb Malý průnik do velkého světa provinčních soutěží psaná pro herecky vyzrálý členský 

soubor Divadla Dialog v Plzni ExLudvíci se ve svém výsledku z nich nejvíce přibližuje poetice 

Sojkova „rodného“ Antidivadla. Ludvíci od svého vzniku působili převážně také jako autorské 

divadlo a s někdejším Antidivadlem jsou spřízněni i generačně. Uvedení Sojkovy komedie a 

přejmenování souboru na ExLudvíky naznačuje i předěl v jeho činnosti, dlouholetého uměleckého 

vedoucího Davida Hatáka nahradil Roman Miler, který Komedii roku také režíroval. Dělo se tak 

na jednoduché funkční scéně Antonína Rychteckého a za doprovodu dostatečně vtíravých tónů 

Pavla Rohlíka Broma ve zvukovém mixu Petra Válka. 

     O čem se bude hrát, napovídá už název i podtitul komedie. Jsme svědky průběhu 10. ročníku 

městské soutěže o nejlepší divadelní hru, vítězný kus bude pak doporučen k nastudování. Dle 

propozic soutěže řadoví členové poroty, kritik Významný a jeho kolegyně Citlivá, provedou 

předvýběr a z šesti finalistů pak předseda poroty, syn slavného otce, určí vítěznou hru. Není bez 

zajímavosti, že v dotáčkách promítaných na zadní plátno ztvárnil kritika Významného jako host 

sám autor a fotbalového rozhodčího dokonce moderátor TV Nova Reynolds Koranteng. 

Od počátku je zřejmé, že celá soutěž je jen dobře zrežírovaným divadlem, kdy o výsledku je již 

dávno rozhodnuto. Stěžejní postavou je předseda, kterého Štěpán Trousil zdařile vymodeloval jako 

typického celoživotního profesionálního funkcionáře. Tento odpudivý bodrý hodnostář se probírá 

soutěžními texty, které jsou postupně na jevišti předváděny jako nadmíru zábavné skeče. Komedie 
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tedy není jen satirou na zmanipulovaná výběrová řízení, ale také parodií frekventovaných témat 

pokleslé literatury. Režisérovi se podařilo všechny herecké výkony sladit v přiměřené groteskní 

nadsázce. Bylo by nespravedlivé vyzdvihovat jednu kreaci oproti jiným, navíc každý z dalších 

herců ztělesňuje na scéně několik rolí. Tvární představitelé si zaslouží být alespoň vyjmenováni: 

Mirka Sklenářová, Petra Jarošová, Jitka Špalková, Lenka Dejmková, Dan Ulč, Roman Miler, Petr 

Kotora, Jiří Sojka, Ondřej Dočkal, Pavel Kopeček a Ivo Hýbl. (Premiéra 13. 10. 2018.) 

 

* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Exmanželé se v Dialogu málem povraždili: 

     SPOlečnost DIvadelních NAdšenců (SPODINA) uvádí v plzeňském Divadle Dialog další hru, 

jejímiž jedinými protagonisty jsou díky mnoha letům úzké spolupráce již brilantně sehraní herci 

Olga Ženíšková a Jakub Zindulka.  Po Nevěrně věrných, Play Macbeth či Sexy prádle se umělecký 

šéf souboru Zindulka ujal režie a výtvarného řešení ztřeštěné komedie s detektivními prvky 

amerického dramatika Nicka Halla Manželství je vražda. 

     Paul a Polly Buttlerovi (Zindulka a Ženíšková) jsou již rok a půl rozvedení manželé, kteří se 

dříve obstojně živili společným psaním průměrných detektivek. Paul se nyní snaží dokončit svůj 

samostatný románový debut Smrtící soužití, v němž sám sebe sebevzhlíživě reflektuje jako oběť 

nevypočitatelné ženy, Polly se zase pokouší prorazit v Hollywoodu jako scénáristka. Dostane však 

nabídku na pokračování detektivního cyklu s hrdinkou slečnou Charlottou Hayakawou, neboť 

nakladatel doufá v úspěch na japonském trhu. A tak se Polly nečekaně vrací do New Yorku, 

aby Paula přiměla ke vzájemné spolupráci. Oba ještě jako manželé vymýšleli společně detektivní 

romány tak, že logiku svých zápletek a proveditelnost vražd si ověřovali tím, že si je doma 

nanečisto přehrávali. Paul nakonec na resuscitaci detektivní série přistoupí, ale zdá se, že při 

obvyklém způsobu práce může jít tentokrát oběma spisovatelům o život. Oba umělci jsou na sebe 

značně alergičtí, ale přesto je stále něco k sobě přitahuje. Jsou vtipní a hraví a mezi kladením 

pastí na toho druhého zbývá čas i na ujasňování si pravých důvodů rozpadu jejich manželství 

i na pozvolné obnovování citových vazeb. Oba herci bravurně prokládají civilní samozřejmý 

projev jemnou stylizací při přehrávání knižních situací. Dokáží skvěle navodit stupňování napětí 

či naopak jeho opadání a schopnost uplatnit i sebemenší náznak slovního nebo situačního humoru 

je očividná. Na celkovém vyznění inscenace se šťastně podílí také mix zvuků Františka Šimánka 

a světla Miroslava Herejka.  

     Divácky vděčná hra byla napsána už v roce 1990, dodnes se však vrací na repertoár divadel 

po celých Spojených státech. V Dialogu byla v překladu Jitky Sloupové uvedena v české premiéře. 

Jedná se vpravdě o dramaturgický objev. (Premiéra 29. 12. 2018.) 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 27. 5. 2019. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

 

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

KONTAKT: 

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

tel.: 378 038 200, mobil (SMS): 724 253 627, 

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