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

Ročník XXVIII, 2019, letos Listy č. 6 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 256) z 3. 6. 2019. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 6/2019 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Kdo začal, půl díla vykonal.“ 
 

(Quintus Horatius Flaccus) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
     … Z důvodu špatného počasí se v prostorách Západočeské galerie v Plzni 22. května nekonal 

Poetický dvorek… Západočeští spisovatelé ale mohli svá díla bohatě prezentovat jinde. Už týden 

předtím zazněl Ženský hlas (https://velebny.rajce.idnes.cz/Zenskyhlas.14.5.2019), dva týdny 

předtím hlas Daniela Mikeše a dalších v Art Café (https://velebny.rajce.idnes.cz/Artcafe.6.5.2019) 

a více než desítka hlasů na 25. ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu 

Svět knihy Praha… Zpočátku se prý účastníci trochu báli možného nedostatku posluchačů mimo 

domácí terén, tyto obavy však byly brzy rozptýleny, zájemců o poezii i prózu prý přišlo dost a všichni 

si své čtení v úchvatných prostorách sálu Lapidária Národního muzea užili… 

 

     Od IVA FENCLA: Svět knihy 2019 okem Západočecha: 

     Na Výstavišti v Praze byl 9. - 12. 5. tradiční Veletrh. V osmi pořadech vystoupilo 14 západočeských 

autorů. Stroze: Ciprová, Fencl, Flaková, Jansová, Kovářová, Kýrová, Prokšová, Sojka, Šimek, 

Špalková, Špinková, Ulčová, Vičar, Žák. 

     S výjimkou Davida Jana Žáka a Oldřišky Ciprové (s níž Listy Ason-klubu uveřejnily svého času 

rozhovor) jsou všichni členy Střediska západočeských spisovatelů a individuálně se prezentovali 

(všichni tři ve dvou různých časech) jen Ciprová, Žák a Kovářová; ta ve sci-fi sále a pak na stánku 

Mladé fronty. Ani se nedivím, Jak chovat muže je nejprodávanější titul MF a získala zaň cenu. 

     Prvním dnem festivalu byl čtvrtek a udělal na mě největší dojem charismatický filozof Mirek 

Petříček, o jehož novém díle jsem ostatně psal pro Literárky. Povídám mu: „No, ale Fantomase 

a doktora Fu-Manchu jste dal na úvod té knihy, jen abyste přitáhl lidi jako já!“ 

     Popřel to, ale já věděl, že to popře, protože obě ony figury do konceptu jím líčeného světa 

zapadají. Na povídání s charismatickým Petříčkem jsme byli s Jitkou Prokšovou. 

https://velebny.rajce.idnes.cz/Zenskyhlas.14.5.2019
https://velebny.rajce.idnes.cz/Artcafe.6.5.2019


 2 

     To v sobotu mě - naopak - zkrušilo setkání s Honzou Vyčítalem. Sám a „šedivej“ seděl v místě, 

kde bych čekal frontu. Nebyla. A redaktoři se ho možná ptali na banality. Podepsal mi knížku 

a působil jako ikona unikajícího světa. 

     Zato na Ivana Mládka se stálo. Podepsal mi knihu obrazů a dotvrdil, že uvažuje o druhé. Mám 

jej rád, ale některé ty obrazy jsou jen provokace. Ještě větší než u Ringa. 

     I Pavel Čech mi podepsal Knížku pro dva, jíž se dá listovat z dvou stran, a já pěl chválu 

na jeho Mapu Stínadel. Ihned mě začal zkoušet! „Žlutá je barva naše! Nevyzraďme nic, co víme. 

Mlčenlivost chrání nás.“ Tady to dohromady semknu, ale tam jsem koktal a rudl. Já, kovaný 

foglarovec, třicet roků člen Foglarova Sdružení. Ale v neděli mi spisovatel Marek Toman (teprve 

vycházející hvězda) podepsal skvělou knihu Zahrady pozemských radostí, která je nejenom, 

ale také o Foglarovi. 

     S mnoha z následujících osob včetně zmíněného Pavla Čecha jsem dělal někdy rozhovory pro 

časopisy Host, Tvar a Literárky či jiné magazíny a deníky, anebo o nich psal články, ale jistě 

oceníte, že to vynechám, a např. Miroslav Macek přijel na Veletrh i s manželkou a ještě ráno se 

mu prý z moravské zahrady nechtělo. Přesto besedovali, a asi víte, že je mistr napodobenin. 

Napsal pokračování Saturnina, Tří mužů ve člunu, tří už klasických detektivek a dokonce 

parafrázoval (ale nikoli jako první) Hýtu a Batula. Hezký chlap „s gulami“, IQ dotýkající se 

položené osmy a radši končím, ukousali byste mě. A byl jsem ostatně i na besedě s Pavlem 

Kohoutem a venku u kávy poseděl s přítelem Zdeňkem Homolou, pražským knihkupcem, jehož syn 

pracuje na magistrátě a vydal nedávno vynikající knihu. Markéta Hejkalová mě vzápětí pozvala 

i na „svůj“ veletrh v Brodě. Klábosili jsme u pivka v parku také se Zorkou Šimůnkovou z rodu 

Janáčků a s Radkem Lehkoživem, ale teprve při konverzci s Přemyslem Rutem a jeho paní (přišli 

podobně oblečeni) jsem odhalil, že ona je dcerou manželů Potužákových a zná Starý Plzenec, 

odkud snad dokonce pochází. 

     Několikrát během veletrhu jsem se zastavil na stánku Literárek za Janem Štolbou a někdy 

na mě dokonce volali od různých stolků. Hovořil jsem tak s Honzou Kovanicem, Františkou 

Vrbenskou, Annou Šochovou, Irenou Velichovou a Vojtou Němcem. Dva naposled zmínění sice 

taky reprezentují „Západ“, ale zrovna letos nevystupovali. Vojta snad napíše do Plže, ale musím 

o tom říci Janě Horákové. 

     Hned čtyřikrát jsem na letošním Veletrhu „zaměnil“ lidi. Jiří Suchý byl v reálu stejnojmenný 

herec Národního divadla! Pavel Taussig ne filmový teoretik, ale pamětník holocaustu. A Jakub 

Fischer? Nebyl západočeský poeta Jakub Fišer. A Miloš Zapletal? Nebyl to autor knihy Záhady 

a tajemství Jaroslava Foglara! Ono je to tak, že většinu osob na podobné akci stejně minete – 

a ještě z vlastní viny. Já třeba Vodňanského a Hvížďalu a mrzí mě to taky u dalších. Alejandro 

Jodorowsky! Jonáš Ledecký, Petr Kopl a Lucie Lomová. Historik komiksu Pavel Kořínek 

(naposled mě on a jeho choť přímo uhranuli krabicí knih o legendárním Punťovi). Hermína 

Franková. Pavel Kosatík, Vlastimil Vondruška, Ota Ulč a Ivan Kraus. Anna Housková, o jejíž 

borgesovské knize jsem nedávno pečlivě psal. A Zdeněk Svěrák a Jiřina Bohdalová či Aneta 

Langerová. Klára Mandausová. A Michal Bystrov: vždyť vlastním celou sadu jeho knih o vzniku 

písní. A také Radkin Honzák či Petr Payne-Pazdera. I další „zápaďan“ alias půvabná Radka 

Kettnerová... tam někde chodil, ale ze všeho nejvíc mě mrzí má absence na pořadu Vítězslava 

Kremlíka! Vy ovšem jeho anti-alarmistickou knihu nejspíš „nemusíte“, takže raději nechme jejích 

témat. Já však ono dílo s klidem věnoval synovi k dvacetinám. 

     A co mě v Holešovicích dostalo nejvíc? Oldřich Kaiser. Jednoznačně. Svou knihu mi sice 

předtím podepsal i Lábus, ale spontánní, improvizovaná Kaiserova „show“, ta mě odbourala. Měl 

vlastně jen číst z knihy Miloše Zapletala, ale přidával si, vkládal historky a osobní vzpomínky, 

Kubrta, imitaci dr. Husáka a dokonce věrně napodobil i Wimmerovu kašlavou recitaci Ostravy. 

Ale hned zas vyskočí (vypadá výborně) a spolu s Vokatou zapějí takový song, ač slzy do očí 

vstoupí. Kaiser hraje na housle i kytaru a písně byly nakonec asi tři. Je u nás druhý takový? 

     Ale abych nekončil bžundou: v čase festivalu jsme já a Daniela Kovářová viděli na Nové scéně 

premiéru Billy Elliota (titulní role Šimon Fukar) a shodli jsme se, že nás rozplakal. Úžasný 
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muzikál. A mimochodem, Daniela je jistě dobrá právnička, ale mě přeceňuje. Nejsem žádný lovec 

žen. Ale někdy se to tak semele, jak říká Columbo, a na veletrhu stál stánek jménem Kampe naší 

kolegyně z Obce spisovatelů ČR Radany Šatánkové, i zavolala na mě, já se otočil, ona je krásná 

a měla úžasnou róbu. Stánkař odnaproti nás fotil, i poklekl jsem a položil Radaně asi tak 

na vteřinu ruku na půvabný střevíc. Vtom okolo prošla Daniela a lehce se dotkla mé dost možná už 

odumírající mozkovny. Co si asi myslila? Že něco podobného dělám v Paláci pořád! A Radana je, 

dodejme, šťastně zadaná, dokonce jsem ji později i potkal - nahoře na galerii – s jejím partnerem. 

     Těžko však zapomenu i na to, jak mě domů vezli vozem Markéta Jansová a její otec... 

Zde nicméně reference utněme a rovnou přiznám, že i další momenty jsem diskrétně vynechal.  

(Starý Plzenec, 13. 5. 2019) 

 
     Co jsem zapomněl říct o Světě knihy 2019: 

     Minule jsem se pokusil brát účast západočeských psavců na veletrhu v Holešovicích bez ohledu 

na členství v SZS. Vymstilo se mi to. A když si odmyslím, že David Žák (píšící o Šumavě) je víc 

Jihočech, zapomněl jsem na Annu Šochovou z Chebu. Besedu na Světě knihy měla v pátek 10. 5. 

A namátkou připomenu její román Vládci močálu (2010), který by si měla přečíst minimálně 

všechna dvojčata. Ve stejnou chvíli narozená dívka a chlapec jsou jeho hrdiny. Anna Šochová, 

dodám, vedle psaní pečuje o staré lidi. 

     Na veletrhu jsem také mluvil s Vladimírem Karfíkem, někdejším šéfem Literárních novin, 

pro které zištně píši. Dosud neznal Blahynkovu knihu Sedm kapitol o díle Milana Kundery, 

ale obávám se, že kupříkladu Vladimír Novotný už ji zná, ba podrobuje kritice. 

     Na pořadu manželů Mackových, kteří přijeli z Moravy a rovnou se vraceli, jsem potkal Michala 

Šandu, což mě šokovalo! Ale Michal mě ujistil, že pouze „hledá kamarádku“. 

     Setkal jsem se též se Zdeňkem Rampasem, s kterým si sedíme. Mám ho stále radši. Píši do jeho 

Interkomu, který vychází i papírově, a vždy ho nabádám, ať vydá deníkovou část knižně. Proč? 

Jde o „supr“ dějiny českého sci-fi fandomu. Seznámil jsem Zdeňka s redaktorem NAVY Viktorem 

Steinbachem slovy: „Po Neffovi druhá nejvýznamnější osobnost...“ Ale je otázka, zda Zdeněk není 

na svém poli první. Je! 

     Na Světě knihy měl autogramiádu i František Koukolík, ale žádná fronta u jeho stolku nestála. 

Tuším proč. Jeho letos prezentované knihy jsou jednoduše už moc odborné. Vy byste je třeba 

vstřebali, chápu, ale já je postupně vracel na stolek. To je tak, když mezi literáty vstoupí vědec; 

ale úplný idiot nejsem, takže někdejší Vzpoura deprivantů mi připadá čitelná. 

     Setkal jsem se rovněž se spisovatelkou Markétou Hejkalovou: rovnou mě pozvala na veletrh 

do Brodu. Havlíčkova. A proč ani dnes nepíši o dvou hodinách vystoupení západočeských prozaiků 

a básníkům uváděných Jitkou Prokšovou a Honzou Sojkou? Nebyl bych objektivní. 

     Závěrem tedy už jen postesknutí: Víc než 10 let je pryč co jarní vody a půl paláce dál nahrazuje 

stan. (Starý Plzenec, 28. 5. 2019) 
- I. F. (*1964) píše básně, prózu i publicistiku, žije ve Starém Plzenci. 

 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V pondělí 3. června 2019 od 9:00 do 12:15 hodin Vás společnost Celé Česko čte dětem zve 

do prostor DEPO2015 (Presslova 14) na slavnostní zahájení dalšího ročníku festivalu Týden čtení 

dětem, tentokrát v Plzni.  

 

* V pondělí 3. června 2019 ve 20:30 hodin jste zváni do Centra současného umění DOX 

(Praha 7, Poupětova 1) na pořad Broken words. Krutá poezie v kombinaci s živou zvukovou koláží 

a působivým videoartem. Existenciální básnický dialog čínského exilového spisovatele Liao I-wua 

a plzeňského básníka Iva Hucla. Scénické čtení jako vzpomínka na oběti masakru na náměstí 
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Nebeského klidu (Tchien-an-men) v Pekingu před třiceti lety. Žádné krveprolití nesmí být nikdy 

zapomenuto. Připravili a účinkují: Tomáš Vtípil (hudba), Petra Bučková (projekce), Vojtěch Bárta 

a Ivo Hucl (recitace), René Levínský (režie), Lucie Kalvachová, Denis Molčanov a Ivo Hucl 

(překlad textů z čínštiny). 

 

* V úterý 4. června 2019 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů v Plzni zve 

do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na Besedu se spisovateli. Představí se prozaici Jitka 

Prokšová, Václav Gruber a Ivan Vičar. Průvodní slovo a hudební doprovod Milan Čechura. 

 

* 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 podvečer s tvorbou členů Střediska západočeských spisovatelů na téma Píseň písní. Připravila 

Tamara Kopřivová.  

 

* Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně na výstavu Vladimír Havlic – ilustrátor (do 5. 6.). 

 

* Ve středu 5. června 2019 v 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Románské knihovny (nám. Republiky 12) na program Čteme dětem v cizích jazycích.    

 

* Ve čtvrtek 6. června 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.  

 

* Ve čtvrtek 6. června 2019 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na vernisáž výstavy Tvůrčí skupina Intenzit – Stanislav Bukovský, Renata 

Čiháková, Jan Hejl, Jarmila Jetlebová, Antonín Lněnička a František Trčka. Úvodní slovo Stanislav 

Bukovský. Vstup volný  

 

* Ve čtvrtek 6. června 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na program František Trčka – básník. Verše kolegy z tvůrčí skupiny Intenzit 

uvádějí Stanislav Bukovský a Antonín Lněnička. Vstup volný.   

 

* 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. 

 

* V pátek 7. června 2019 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

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

 

* V sobotu 8. června 2019 od 10:00 do 12:00 hodin jste zváni do prostor Pivovarského muzea 

v Plzni (Veleslavínova 58/6) na čtenářské dílny nejen pro děti Příběhy z muzejní půdy. Poutavé 

čtení starých i nových příběhů.    

 

* V sobotu 8. června 2019 v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna 

Plzeňského kraje (Plzeň, Smetanovy sady 2) v rámci Historického víkendu zve do svých prostor 

na otevřené exkurze pro veřejnost.  

 

* V pondělí 10. června 2019 v 16:00 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 

(Plzeň, Kaznějovská 51) na Čtenářský klub s Radkou Bartoškovou. Rezervace míst nutná. 
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* V pondělí 10. června 2019 ve 20:00 hodin jste zváni do prostor Moving Station (Plzeň, nádraží 

Jižní předměstí, Most Ivana Magora Jirouse 1) na literárně-hudební a taneční pořad Tóny odlétly 

s ptáky.  Vzpomínka na básníka Romana Knížete. 

 

* V úterý 11. června 2019 v  17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

(Plzeň, Smetanovy sady 2) zve do Sálu beletrie na Literární čaj o páté s Alešem Palánem. 

Autorské čtení z nové knihy Miss Exitus.  

 

* Ve středu 12. června 2019 v 16:30 hodin Vás Alliance Française de Plzeň zve na pohádkovou 

procházku v centru města, během níž se (nejen) děti budou moci ponořit do světa pohádek 

a příběhů o zahradách, ovoci a zelenině. Na konci procházky dobrá svačinka. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 13. června 2019 v 17:00 hodin jste zváni do Ústřední knihovny pro děti a mládež KMP 

(B. Smetany 13) na křest nové fantasy ságy mladé autorky Karolíny Kahounové Odhalení. Vstup 

volný. 

 

* V pátek 14. června 2019 v 10:00 hodin jste zváni do Sálu beletrie SVK PK (Plzeň, Smetanovy 

sady 2) na vyhlášení vítězů literární soutěže Eurocentra 15 let spolu pro studenty středních škol.  

 

* V pondělí 17. června 2019 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do M-klubu Obvodní 

knihovny Skvrňany (Macháčkova 28) na Kniháček: Klub pro rodiče s malými dětmi. Pohádky pro 

nejmenší, vyprávění a hry v knihovně, hravé čtení s využitím loutkového divadla Marionetino.  

   

* V pondělí 17. června 2019 v 11:30 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.  

 

* Ve čtvrtek 20. června 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.  

 

* V sobotu 22. června 2019 od 10:00 do 12:00 hodin jste zváni do prostor Pivovarského muzea 

v Plzni (Veleslavínova 58/6) na čtenářské dílny nejen pro děti Příběhy z muzejní půdy. Poutavé 

čtení starých i nových příběhů.    

 

* V neděli 23. června 2019 v 18:00 hodin jste zváni do kaple zámku Kozel na vzpomínkový 

večer na významného plzeňského básníka Romana Knížete s názvem Tóny odlétly s ptáky. 

Účinkují Jindřich Kout, Eva Willigová a Hana Habrychová-Koutová (přednes), Morasten (zpěv), 

Tamara Císařová (housle) a skupina NoTa Plzeň pod vedením Lenky Jíšové (tanec). Hosty Dorota 

Barová (violoncello) a Ivo Hucl (texty).   

 

* Ve středu 26. června 2019 ve 20:00 hodin jste zváni do Zach´s pubu (Plzeň, Palackého nám. 2) 

na Slam poetry. Poezie naživo, poezie okamžiku.   

 

* Ve čtvrtek 27. června 2019 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Přednáškového 

sálu „13“ (Pražská 13) na představení knihy Josefa Štogra Viděné, zobrazené a Obrazy. Knihou 

provázejí Petr  Jindra a autor Josef Štogr.   

 

* 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. 
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* 

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

 
* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Ještě ke Zdeňku Barborkovi: 

     Je jistě chvályhodné, že se v Plži 5/2019 v rubrice (Ne)kriticky objevila informace o knize 

Zdeňka Barborky Hommage, ale je zapotřebí uvést jednu věc na pravou míru. Vydání opulentního 

svazku komentuje autor příspěvku Vladimír Novotný slovy: „Z Plzně na tento bohulibý účel 

nedoputovala ani jedna korunka česká.“ Je to sice pravda, ale pravda značně zavádějící. Čtenář si 

po přečtení takovéto formulace bezpochyby zlostně pomyslí: No vida, ta Plzeň, na takovou 

důležitou věc a ona nepřispěla! Je tedy třeba jasně říci, že Plzeň přispět nemohla, protože ji nikdo 

o příspěvek nežádal, Plzeň ani nevěděla, že by mohla na něco přispět. Autor článku je o plzeňském 

literárním životě vždy do detailu informován, je tedy zřejmé, že jeho sdělení bylo napsáno 

s úmyslem. Je škoda, že se redakci Plže nepodařilo Vladimíru Novotnému onu spornou větu 

rozmluvit, článek jako celek mohl vyznít věrohodněji. (Plzeň, 6. 5. 2019) 

 

* MAREK VELEBNÝ: Zikmund 100: 

     Před nedávnem jsem byl na prima komentované prohlídce výstavy projektu Zikmund 100 

v plzeňské Papírně. Obdivoval jsem fotky, sbírku bankovek, turistickou výstroj. Ať již historické, 

slavné dvojice H+Z, ale i novodobé cestovatelské dvojice kluků Tomáše Vaňourka a Lukáše Sochy. 

Vyrůstal jsem doma na cestopisech a také knihách, ale hlavně na fotografiích dvojice H+Z 

a dokumentárních filmech. 

     Výstava v Papírně byla o smyslech a chutích. Byl jsem na části věnované jihovýchodní Asii. 

Bylo prima poslouchat příběhy jednotlivých fotek z úst vtipných kluků. Ale ukázka kuchyně mě 

nenadchla. Více se mi líbily staré černobílé fotky H+Z, protože jsem k nim měl vztah z knih. Moc 

mě nenadchly změny architektury, ztráta romantiky některých snímků, ale třeba ruský Dálný 

východ byl skoro nezměněný. 

     Dále měli kluci 25. dubna fajn besedu v Polanově síni knihovny. Před knihovnou stála Tatra87. 

O pár dnů později měli kluci besedu s autogramiádou v knihkupectví Luxor v Plaze. 

     Ačkoliv se sám považuji zčásti za novináře, myslím, že je nejlepší kluky poslouchat naživo. 

Fascinuje mě jejich elán, vtip a plány nových projektů. 

Fotky z knihovny: https://velebny.rajce.idnes.cz/Beseda.Zikmund100.Knihovna.25.4.2019. Fotky 

z knihkupectví: https://velebny.rajce.idnes.cz/Beseda.autogramiada.Zikmund100.PlzenPlaza.29.4.2019. 

 (Plzeň, 22. 5. 2019) 
- 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 u firmy HLS. 

 
 

Řádky o divadle… 

 

* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Na Jižním předměstí se daří dokumentárnímu divadlu 

     Pod patronací Johanu, plzeňského centra pro kulturní a sociální projekty, a pod střechou 

nádražní budovy zvané Moving Station, vznikl zásluhou rezidenčních programů neobyčejně tvořivý 

prostor pro dokumentární divadlo. Přínosný a poutavý byl už první takový projekt pojmenovaný 

Internet věcí přibližující problémy cizinců žijících v Čechách. Přesvědčivostí sdělení za ním nijak 

nezaostává ani současná autorská inscenace Jakuba Čermáka Po tvých hrobech šlapu 

nastudovaná za nepřehlédnutelné dramaturgické a produkční spolupráce plzeňského pedagoga 

a kulturního manažera Romana Černíka. Režisér a herec Čermák je vůdčí osobností pražské 

skupiny Depresivní děti touží po penězích, působící v Divadle Venuše v pražské Švehlovce, 

https://velebny.rajce.idnes.cz/Beseda.Zikmund100.Knihovna.25.4.2019
https://velebny.rajce.idnes.cz/Beseda.autogramiada.Zikmund100.PlzenPlaza.29.4.2019
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a dokumentárnímu divadlu se i tam často věnuje. Zhusta diskutovaná ve spřízněném okruhu diváků 

byla již jeho hra Martyrium, inspirovaná křesťanským kultem svatých, či představení Kartografie 

pekla: domov, tematizující problematiku menšin a jejich vyloučení. Přestože dokumentární divadlo 

navazuje na principy tvorby Bertolta Brechta a Erwina Piscatora, v českých zemích se začíná 

výrazněji prosazovat až v posledních letech. Jedná se většinou o angažované divadlo se sociálními 

přesahy pracující s reálnými zdroji, často i s videoartem a hudbou ve vztahu k osobní výpovědi 

aktérů. 

    Diskuzi vyvolává i Čermákova plzeňská inscenace, která je v úhrnu inspirována hřbitovy, 

pomníky a naším vztahem k zemřelým, ale především nedávným skandálem kolem bývalého 

židovského hřbitova v Prostějově, na jehož území si místní obyvatelé nepřejí vybudovat pietní 

místo. Trojice výrazných hereckých osobností, Hana Müllerová, Jáchym Kučera a Richard Němec, 

nás v průběhu představení seznámí s dlouhou historií hřbitova přes arizaci prostoru až po jeho 

odkoupení městem, které posléze na tomto místě zřídilo park, kde Prostějované nad hlavami tisíců 

svých pochovaných židovských spoluobčanů venčí své psy. A hřbitovní náhrobky si lidé povětšinou 

rozebrali na dlažbu u rodinných domků. Na petici se třemi tisíci podpisy za zachování stávajícího 

stavu se odvolávala i primátorka města Alena Rašovská groteskně zpodobená Hanou Müllerovou. 

Herečka nám ale mimo jiné předává i autentickou zkušenost členky někdejšího prostějovského 

avantgardního HaDivadla a s tématem souzní i její vznešená interpretace úryvků Sofoklovy 

Antigony. Koresponduje s ním i statistika současného pohřebnictví. Počet nevyzvednutých uren 

a pohřbů bez obřadu je varující. 

     Scéna je jednoduchá, šest mnohoúčelových skládacích stolů, televizní obrazovka a obdélníkový 

svítící rám, zato je hodně rekvizit a vše je dynamicky využíváno, takže výsledná výtvarná stránka 

vyznívá přebohatě. Navíc světelné předěly, kouřové efekty, proměny scény a kostýmů, hudební 

a zvukové vstupy, vše se uplatňuje s vteřinovou přesností. Přitom jevištní koláž působí přes 

závažnost tématu hravě a bezprostředně. Místy drasticky, jindy humorně. Jsou zmíněny i plzeňské 

reálie, požár ubytovny či existence skupiny Ortel. Důrazně akcentovaná je myšlenka, že každý 

z nás někdy selhal. To je asi to, co nás při odchodu z divadla nejvíce nutí zpytovat svědomí. 

 (Premiéra 11. 9. 2018) 

 

* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: V Dialogu se se vším čile obchoduje 

     Členové plzeňského generačního divadelního souboru Chlupatej kaktus spolu tvoří od dob 

povinné školní docházky do nyní již pozvolna se o slovo hlásícího středního věku. A kladou si před 

sebe stále náročnější úkoly, o čemž svědčí i nastudování hořké komedie Viliama Klimáčka 

Dealeři. Repertoár Divadla Dialog v Plzni přitom stále obohacují již dříve uvedenou hrou 

stejného autora Nízkotučný život. Zdá se, že poetika slovenského dramatika, básníka, prozaika a 

režiséra bratislavského divadla GUnaGU, původním povoláním anesteziologa, je souboru blízká. 

Jeho nejnověji inscenovaná hra však nahlíží současnou realitu o poznání vyhroceněji v její 

absurdnosti. Vše se odehrává na pomezí skutečnosti a fikce, Naděžda Lindovská trefně nazvala 

reflexi prvního provedení jako Pulp fiction na slovenský způsob. 

     Chlupatej kaktus byl nucen si slovenský text sám přeložit. Režie se ujaly dvě výrazné herečky 

souboru Klára Pešková a Olga Činádrová, které se snaží co nejpřehledněji rozplétat klubko 

značně zamotaných, v jádru tragických a poněkud bizarních lidských osudů podávaných místy 

s velmi černým humorem. Vzhledem k tomu, že v Klimáčkově světě je všechno na prodej, nekupují 

se jen věci, ale i štěstí, sny, emoce či přátelství, je mezi rozšířenými portály s kolážemi uctívaných 

předmětů výstižně jako jediný mobiliář využíván mnohoúčelový nákupní vozík. Režisérkám se 

vydařilo typově přesné obsazení, takže všechny postavy vyznívají věrohodně, ač některé osoby jsou 

podstatně starší než jejich představitelé. Ale herci se nepitvoří, vystačí si s několika určujícími 

gesty, vypomohou si vhodným kostýmem a ztvárňují své role se značnou mírou autentičnosti. To je 

případ i režisérky Kláry Peškové ztělesňující Matku, jinak distingovanou vdovu, učitelku filosofie, 

ostýchavě si kupující erotické pomůcky. Protagonistka by mohla ostřejšími střihy více zvýraznit 

momenty, kdy z terapeutických důvodů „hraje“ před svým nevlastním synem jeho vlastní tyranskou 
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matku. Neotesaný syn z prvního manželství jejího zesnulého muže je Mafián v podání Vojtěcha 

Bláhy (alternuje Ivo Opl), jenž na scéně vhodně uplatňuje i svůj impozantní exteriér. Sebevědomí 

mu dodává jeho dávný idol, dnes už poněkud vyčpělý Komik (Martin Čadek), se kterým se rád 

podělí i o nedovzdělanou Dívku lehčích mravů (Olga Činádrová). Znechucena muži je pak 

Dealerka (Monika Menclová), jinak též studentka přivydělávající si podomním prodejem 

exkluzivních vibrátorů.  Režisérky posilují mimo jiné i téma falešné duchovnosti, když jako 

vykupitele nechají na scéně výsměšně figurovat zmiňovaného Mafiána. Při sledování sugestivní 

podívané diváci rádi přehlédnou občasnou nepřesnou dikci. (Premiéra 23. 3. 2019.)  

 
* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Válka mezi muži a ženami zůstala bez vítěze: 

     Brzy po uvedení detektivní hry Jakuba Vyhnálka Dva z devíti zdařile evokující tísnivou 

atmosféru dramatických děl Aghaty Christie přikročil plzeňský divadelní soubor Sofranza 

k uskutečnění vlastního ambiciózního projektu, k nastudování autorské inscenace své kmenové 

režisérky Andrey Řeháčkové Žena pro Dona Juana. Autorka před časem již na prknech Divadla 

Dialog s týmž souborem inscenovala svoji hru Slavný soude, inspirovanou soudničkami Františka 

Němce. Tentokrát zkomponovala neodvozený text svébytně se zařazující mezi četné opusy 

dotýkající se juanovské legendy. A mile překvapila. Dopracovala se k maximálně účinné výstavbě 

komedie, respektovala zákonitosti přirozeně plynoucí jevištní řeči i uspořádání jevištního času. 

A také jako režisérka objevila nejedno tajemství, jak optimálně organizovat svůj příběh na jevišti 

s využitím lehkého slovního šermu i mizanscén. 

     Vlastní příběh jako by navazoval na slavnou Moliérovu tragikomedii, Juan na jednom místě 

vzpomíná na tragický osud Elvíry, kterou opustil. Vnitřním ustrojením však Řeháčkové hrdina toho 

Moliérova spíše předznamenává. Ještě to není ten unavený bezbožník marně hledající meze své 

poživačnosti. Je to mladík, který objevil půvaby a sílu svých lichotek, a ženy díky nim pak milovaly 

spíše svůj odraz v Juanových očích než jeho samotného. Juan je už od počátku hry přesvědčen, že 

nikdy nelže, že ženám sděluje, co cítí před vyprcháním svého okouzlení. Autorka ví, že střetávání 

mužského a ženského elementu a jejich pohledu na svět bude trvat věčně, a dívá se na něj se 

sympatickým nadhledem. Jsme svědky útěku rozjíveného Dona Juana (Martin Žižka) s jeho 

zemitým sluhou Mateem (Jan Paur) po některém z jejich nevydařených dobrodružství. Doputují 

až do venkovského sídla šaramantní mladé vdovy Doni Isabelly (Andrea Řeháčková), o kterou 

nejčastěji v době podávání oběda usiluje neodbytný soused Oscar (Michal Peleška). V té době 

na návštěvě u Isabelly pobývají i její naivní mladší sestra Tia (Štěpánka Skálová) toužící 

po romantické lásce, svěží koketka Marisa (Martina Chalupská), která si zatím žádným mužem 

hlavu poplést nenechala, uštěpačná Daira (Tereza Danihlíková), která je zasnoubena s mužem, 

kterého nemiluje, a už pět let vdaná, nudící se Rosa (Jana Turjanicová, alternuje Lada 

Heřmanová). Talentovaná autorka vystihla, jaké polohy budou jednotlivým hercům nejlépe 

vyhovovat, drobné nepřesnosti v temporytmu představení se jistě v průběhu repríz vytratí. 

     Nadmíru poučnou inscenaci pro muže hudbou doprovodil Vojtěch Frank a citlivě nasvítil 

Miroslav Herejk. (Premiéra 30. 3. 2019.) 
 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 6. 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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