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

Ročník XXVIII, 2019, letos Listy č. 11 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 260) z 31. 10. 2019. Stran 12, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 11/2019 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Moudrý je ten, kdo vede jednotvárnou existenci, 

protože každá drobná příhoda má pak výsadu zázraku.  

Pro lovce lvů už třetí lev není žádným dobrodružstvím.“ 
 

(Fernando Pessoa) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
… Jednotvárnou existenci našeho literárního města jako zázrakem v listopadu přeruší dokonce 

hned tři dobrodružství, a to Plzeňský literární festival, Můj život s poezií a Den poezie 

(https://www.facebook.com/PlzenskyLIterarniFestival/, http://www.panamo.cz/31-8-rocnik-festivalu-

muj-zivot-s.html, http://www.denpoezie.cz/). Lovci lvů statečně bojují s nebezpečnými rýmy… 

A nejen to!   

 

Petr Kaufner nám elektronicky zaslal sborník sci-fi textů z už 30. ročníku soutěže O stříbřitělesklý 

halmochron. V tištěné podobě vydal SFK Andromeda v nákladu 17 výtisků. (Plzeň, 1. 10. 2019) 

 

Na stránkách webmagazínu Rozhledna 8. října Ivo Fencl publikoval recenzi nového románu 

Jiřího Č. Ulricha Tři dívky v ohrožení (http://www.webmagazin.cz/index.php?stype=all&id=16711).   

 

Ivo Fencl nás také upozornil: Anna Šochová nikdy nebyla v Ason-klubu, ale to asi jen proto, 

že žije až ve Studánce (u Aše). Letošní jubilantka ani není ve Středisku západočeských spisovatelů: 

ač vydala 10 knih a plno povídek. Povídkami jsme (já i ona) přispěli rovněž v říjnu vydanému 

svazku Dokud nás smrt nerozdělí. Knihu sice psalo 13 autorů, ale jen dva Západočeši.  

(Starý Plzenec, 20. 10. 2019) 
- I. F. (*1964) píše básně, prózu i publicistiku, žije ve Starém Plzenci. 

https://www.facebook.com/PlzenskyLIterarniFestival/
http://www.panamo.cz/31-8-rocnik-festivalu-muj-zivot-s.html
http://www.panamo.cz/31-8-rocnik-festivalu-muj-zivot-s.html
http://www.denpoezie.cz/
http://www.webmagazin.cz/index.php?stype=all&id=16711
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V rubrice Lidových novin Česká báseň na straně 20 byl ve středu 9. října představen plzeňský básník 

Tomáš T. Kůs. Vedle fotografie s medailonkem zde byly otištěny dvě jeho básně z cyklu Noc co noc. 

 

Středisko západočeských spisovatelů 10. října v přednáškovém sále ZČG „13“ v obnoveném pořadu 

Byli mezi námi zavzpomínalo na zesnulé kolegy - Josefa Hrubého, Marii Váňovou, Zdeňka 

Šmída, Františka Fabiána, Romana Knížete, Miloslavu Ledvinovou a další. 

 
* 

OZNÁMENÍ 

 
* VYŠLA NOVÁ SBÍRKA RECITÁTOR 1. Vilém Dubnička je nejen recitátor, ale i autor Recitátora. 

A jeho Recitátor je navíc jednička. Jak je to možné?   

 

     Netradiční sbírka textů k přednesu, jejichž tématem je často sama recitace. Záměrem autora, 

divadelního herce a režiséra Viléma Dubničky, který má bohaté zkušenosti s recitačními soutěžemi 

(v mládí jako recitátor, dnes jako porotce), je nabídnout zajímavou výzvu pro ty, kteří chtějí přijít 

s něčím novým a neotřelým. Kmotřičkou knihy je paní Jitka Molavcová. Knížku lze objednat 

na e-shopu vydavatele: www.editiokarez.com nebo zakoupit v síti knihkupectví KOSMAS. Po dohodě 

s vydavatelem lze objednat i recitační workshop s autorem.  (Plzeň, 7. 10. 2019) 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V pátek 1. listopadu 2019 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 
Bory (Klatovská 109) na další Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 
 

* Od pátku 4. listopadu 2019 Vás Marek Velebný zve na schody M-klubu Obvodní knihovny 
Skvrňany (Macháčkova 28) na výstavu svých fotografií. Výstava potrvá do konce roku.  

 
* V pondělí 4. listopadu 2019 v 19:00 hodin jste zváni do Vinyl Clubu - Art Café  (Plzeň, nám. 
Míru / Klatovská třída 138) na už 10. kulturní podvečer. Tentokrát Retro slam – Mručivák, 
Nejhodnější Michal a Kňour. Hudbou doprovází Plzeňské bluesové trio Jana Máchy.  

 
* V úterý 5. listopadu 2019 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 
do Polanovy síně Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na Podvečer s plzeňskými básníky. Účinkují 
Karla Erbová, Vlasta Špinková a Tamara Kopřivová, uvádí Jaroslava Málková, hudební 
doprovod a zpěv Milan Čechura. Vstup volný. Možnost zakoupení básnických sbírek. (V rámci 
Plzeňského literárního festivalu.) 

 
* V úterý 5. listopadu 2019 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 
Masné krámy (Pražská 18) na program Cestou necestou. Plzeňský sbor Javořičky zpívá písně 
na texty básníků Střediska západočeských spisovatelů.  

 
* V úterý 5. listopadu 2019 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 
Skvrňany (Macháčkova 28) na Koncert mezi knihami. Tentokrát King Swing – nejslavnější opusy 
L. Armstronga, S. Joplina, D. Ellingtona, G. Gershwina a dalších. Vstupné 80,- Kč. 

 
* Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do čítárny Ústřední 
knihovny pro dospělé (B. Smetany 13) na program Copa čtete, Plzeňácí? Tentokrát povídání o psaní 
a o životě s Ivanem Vičarem. Vstup volný.  

http://www.editiokarez.com/
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* Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 
Masné krámy (Pražská 18) na křest knihy Obrazně řečeno. Autory knihy jsou Květa Monhartová 

a Jaromír Komorous. Uvádí Jiří Hlobil.  
 

* V pátek 8. listopadu 2019 v 18:00 hodin jste zváni do Měšťanské besedy (Kopeckého sady 13) 
na program Dnes čtu já: Jiří Padevět. Autorské čtení z knihy Ostny a oprátky a projekce filmu Vracenky. 
 

* V sobotu 9. listopadu 2019 ve 14:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 

do prostor DEPO2015 (Plzeň, Presslova 14) na křest sborníku prózy a poezie Trabanti mezi námi. 

Součástí programu je vyhlášení výsledků stejnojmenné literární soutěže pro veřejnost, vyhlášení 

výsledků dětské výtvarné soutěže pro děti a výstava výtvarných prací, povídání s Pavlem Křovákem 

nejen o muzeu Příběhy dvoutaktů, přehlídka vozů členů AMK Trabant Plzeň, vystoupení dětského 

pěveckého sboru Javořičky a premiéra nové písně Moje láska trabant. Dress code: casual.  
 

* V pondělí 11. listopadu 2019 v 9:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 

pro děti a mládež (B. Smetany 13) na pořad Rýmy-šprýmy. Pásmo poezie současných českých 

i světových autorů pro žáky 1. stupně ZŠ – děti se aktivně zapojí doplňováním vynechaných rýmů 

a tvořením vtipných básní z několika zadaných slov. (V rámci festivalu Den poezie.) 
 

* V pondělí 11. listopadu 2019 ve 20:00 hodin jste zváni do prostor Anděl music baru Plzeň 
(Bezručova 5) na další Čítání lidu. Tradiční pořad Divadla MY, tentokrát na téma poezie, která nás 
provází celým životem. Řeč prý bude i o dvou mimořádných mužích, kterým by letos bylo sto let 
(Jiří Orten, Ivan Blatný). Zhudebněnou poezii nabídne trio VY ve složení Anna Josephová, Jarek 
Jurečka a Pavel Husa. Vstupné dobrovolné. 
 

* V úterý 12. listopadu 2019 v 15:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 
zve do Románské knihovny (nám. Republiky 12) na program Čteme dětem v cizích jazycích.    
 

* V úterý 12. listopadu 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (59), tentokrát s Karlem Růžičkou 

(Alternativa zdola). Vstup volný.  
 

* V pátek 15. listopadu 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 pondělí 18. listopadu 2019 v 17:00 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 
(Plzeň, Kaznějovská 51) do Čtenářského klubu. Tentokrát s Radkou Bartoškovou o knize Iana 

McEwana Pokání. Rezervace míst nutná. 
 

* V pondělí 18. listopadu 2019 v  18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do M-klubu 
Obvodní knihovny Skvrňany (Macháčkova 28) na večer T. G. M. vzpomíná. Literárně hudební pořad podle 
knihy Karla Čapka Hovory s TGM. Účinkují P. Pavlovský, M. Švábová, R. Sehnoutková a I. Pařík.  
 

* V úterý 19. listopadu 2019 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 
Skvrňany (Macháčkova 28) na Koncert mezi knihami. Tentokrát Mantrovníci. Vstupné 50,- Kč.  
 

* Ve středu 20. listopadu 2019 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 
sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na literární pořad Kouzlo české poezie. Účinkuje Poetické 
divadlo.  
 

* Ve čtvrtek 21. listopadu 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.  



 4 

* Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Knihovny 

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

 

* Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Toulání Šumavou. Přednáška Josefa Pecky s promítáním. (V rámci festivalu 

Šumava Litera.) 

 

* Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na křest knihy Daniely Kovářové Jak zhubnout a nezblbnout 

aneb Peklo s kily navíc. Účinkují Vlaďka Bauerová, Vladimír Šťovíček a Jiří Hlobil. (Kniha již nyní 

k dostání v papírové i elektronické podobě u všech slušných knihkupců.) 

 

* Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 ve 20:00 hodin jste zváni do prostor Moving Station (Plzeň, 

nádraží Jižní předměstí, Most Ivana Magora Jirouse 1) na program Sám u stmívání. Jevištní kompozice 

z díla a korespondence Jiřího Ortena. Režie Hana Franková. Účinkují Hana Franková a Karel 

Polanský. Vstupné 150,- Kč. (V rámci festivalu Můj život s poezií.) 

 

* V úterý 26. listopadu 2019 v 15:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

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

 

* V úterý 26. listopadu 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 (6) – Tanec. Šestý 

díl debatního retro cyklu o životě a působení v uměleckých oblastech v letech 1968-1989. Účinkují: 

Eva Vysloužilová, Věra Sudková a Libor Fait. Uvádí Markéta Čekanová. Vstup volný. 

 

* V úterý 26. listopadu 2019 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na přednášku prof. Viktora Viktory Karel Klostermann.  

 

* V úterý 26. listopadu 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  Utajená 

nahrávka ze Stockholmu. Obrazovou a zvukovou kompozici věnovanou Vlastě Chramostové 

s použitím hereččiny legendární nahrávky textu vzpomínek básníka Jaroslava Seiferta Všecky krásy 

světa připravili Eva a Jan Kosovi. – Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu k dispozici: 

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

 

* Ve středu 27. listopadu 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní 

knihovny Bory (Klatovská 109) na křest knihy Danuše Kučerové Peckové Trapasy. 

 

* Ve středu 27. listopadu 2019 v 19:00 hodin jste zváni do Sálu beletrie Studijní a vědecké 

knihovny Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2) na pořad Miroslav Kovářík melancholický. Nejen 

skvělá interpretace Blatného Terrestris a textů Jiřího Ortena, ale především osobní vzpomínky 

a postřehy muže, který v létě oslavil 85. narozeniny. Sekunduje Radek Bláha. Vstupné 100,- Kč. 

 

* Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Podvečer s Karlem Pexidrem. Recituje Blanka Hejtmánková, 

uvádí Gabriela Špalková. (U příležitosti 90. narozenin autora. V rámci Plzeňského literární festivalu.) 

 

* Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Skvrňany (Macháčkova 28) na Koncert mezi knihami. Tentokrát Caine-Mi. Hostem Petr von Vechtr. 

Vstupné 50,- Kč. 
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* V sobotu 30. listopadu 2019 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Doubravka (Masarykova 75) na Den pro dětskou knihu. Tradiční předvánoční akce s pohádkou, 

vystoupením dětského sboru, kreativními dílničkami, zdobením stromečku, knihotočem (dones 

nepotřebnou dětskou knihu a odnes si jinou) aj. Vstup volný.  

 

* V sobotu 30. listopadu 2019 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 

pro děti a mládež (B. Smetany 13) na Den pro dětskou knihu. Beseda a výtvarná dílna pro děti 

s ilustrátorkou Janou Vackovou. Součástí je též vystoupení dětského pěveckého sboru Jiřičky.  

 

* V úterý 10. prosince 2019 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na genderově vyrovnané ale jinak zcela nekorektní představení 

nových románů Václava Grubera Domino (MOBA, 2019) a Hlavně ať ti udělá dítě (MOBA, 2019). 

Uvádí Tamara Kopřivová.   
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ KRAJSKÉ KNIHOVNY KARLOVY VARY 2019. Krajská 

knihovna Karlovy Vary vyhlásila XIII. ročník Literární soutěže pro začínající autory. Soutěž je 

určena neprofesionálním autorům od 14 let z celé ČR. Lze zaslat původní, dosud nepublikovanou 

povídku o max. rozsahu 5 normostran. Každý autor může přihlásit pouze jediný příspěvek. Práce 

se přijímají v elektronické podobě (v programu Word) prostřednictvím webového formuláře 

na http://www.knihovnakv.cz/o-knihovne/literarni-soutez-p36.htm. Pořadatel si vyhrazuje právo 

ze soutěže vyřadit příspěvky se závadným obsahem (tzn. pornografické, xenofobní, rasistické, 

antisemitské apod.). Uzávěrka je 31. prosince 2019. - Patronkou letošního ročníku je česká 

spisovatelka, autorka Hrdého Budžese, Irena Dousková. Motto letošního ročníku soutěže 

(z románu Rakvičky), z něhož musí autoři vycházet, zní: „Prostě jako by na různejch místech 

běžel různej čas, paralelně. A jako by ho za určitejch okolností bylo možný zahlídnout nebo spíš 

pocítit.“ - Autor uvede jméno a příjmení, medailon (charakteristiku), datum narození, adresu 

bydliště, telefon, e-mail, název povídky a souhlas se zařazením osobních údajů do databáze 

soutěžících. Přihlášené povídky budou průběžně publikovány na webu. Práce bude hodnotit 

odborná porota, 10 nejlepších povídek bude otištěno ve sborníku, jedné z nich bude udělena 

Zvláštní cena poroty. Patronka soutěže sama rozhodne o ocenění na 1. - 3. místě. Tři nejlepší 

autoři budou odměněni knihou s podpisem Ireny Douskové. Za první místo bude porcelánová 

plastika Vlaštovka a poukázka na knihy dle vlastního výběru, za druhé a třetí místo poukázka 

na knihy dle vlastního výběru. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v sále Krajské knihovny 

Karlovy Vary některou únorovou sobotu 2020.   

 

* 

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

 
* STANISLAV BUKOVSKÝ: Na věčnou paměť:  
 

     Poté, co nás navždy opustil velikán populární hudby Karel Gott, vyvstala před námi otázka, 

jak Mistra jaksepatří natrvalo uctít, případně co po něm pojmenovat. Vedle ctitelů Karla Gotta 

ozvaly se však i ti, co milovali Waldemara Matušku, prý proč když ten, proč ne onen. Nejlepší 

by bylo pojmenovat po vynikajícím zpěvákovi Karlu Gottovi nějaké město, myslí si jedni. Ale aby 

se po zpěvácích jmenovala dvě města, to znamená zase jiné město pojmenovat po Matuškovi, 

aby byli uspokojeni i ti druzí, to už by bylo trochu moc. Co by tomu řekli herci, malíři, sochaři, 

neřkuli spisovatelé? 

http://www.knihovnakv.cz/o-knihovne/literarni-soutez-p36.htm
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     Snad by bylo možné zabít dvě mouchy jednou ranou. Což přejmenovat Zlín na Gottwaldov? 
Neboli město Gotta a Waldy. S tím by snad mohly být obě strany spokojeny. Samozřejmě trochu 
nespravedlivé by bylo, že božský Kája byl by uveden jako první, ale vždyť i Walda uznával, 
že Karel je snaživější a první místo že mu proto po zásluze patří. Taky by se Matuškovy ctitelky 
a ctitelé mohli utěšovat, či dokonce pyšnit, rčením: To nejlepší naposled.  
     Tak to bychom měli. Řešení stran uctění zpěváků se našlo. Ale pak by také rozhodně mělo být 
nějaké město vyznamenáno pojmenováním po nějakém příslušníku branže herecké. I to se dá 
celkem snadno vyřešit. Sama prozřetelnost nám v tom napověděla. Krátce po odchodu Karla Gotta 
nás totiž opustila i zcela mimořádná herečka Vlasta Chramostová.  
     Jistě si vzpomenete, že před lety se stal v Mostě zázrak. Toto město bylo odsouzeno k zániku, 
domy i se všemi památkami, ulice i stromy, co tam rostly, všechno bylo zničeno a jako jediný se 
zachránil a z města na poslední chvíli do bezpečí odejel chrám. A protože chrám z Mostu ušel 
zkáze, nechť se toto město na věčné časy jmenuje Chramostov. A opět dvě mouchy jednou ranou, 
bylo by to i po té jedinečné herečce. (Plzeň, 18. 10. 2019) 
 

- S. B. (*1944) je výtvarník, kurátor výstav aj., žije v Plzni. 

 

* 

ROZHOVOR 

 
Ivo Fencl se ptá Marka Velebného: Co tě v poslední době potkalo? Sklidil´s nějaký úspěch 

jako fotograf, literát či herec? Jaké máš tvůrčí plány a co bys ještě rád napsal? 
 

     Doslova před pár dny jsem natáčel v Praze (jako herec) scénku pro hraný dokument (Spycraft) 
a před měsícem - také v metropoli - edukační video pro jednu neziskovku. To jsem si zaběhal například 
i na Vyšehradě, v místech, kde se natáčel film Ženy v běhu. A před pár dny přišel do kin film režiséra 
Štěpána Altrichtera podle knihy Jaroslava Rudiše Národní třída, kde mám epizodní roli. Byl jsem mj. 
člen herecké delegace při slavnostní premiéře v Praze a na projekci v rámci festivalu Svět knihy 
v Plzni, takže jsem se znovu viděl s herci Janem Cinou, Kateřinou Janečkovou a Hynkem Čermákem 
a seznámil se s Jaroslavem Rudišem. 
     Jako fotograf jsem zase byl před nedávnem seznámen s jednou modelkou (kamarádovou kamarádkou) 
a budu se snažit o účast v některých filmových projektech. Čas od času si taky musím rozšířit 
fotografické portfolio o další portrétní tvorbu (zachycení ženské krásy) i street foto. Od poloviny 
října se chystám opět vystavovat fotografie z poslední doby v Knihovně města Plzně (na schodišti 
k M-klubu) a rád bych se víc věnoval divadelnímu herectví. Jsem rád i za příležitost zahrát si v malé 
roli v ruské klasice v souboru Spodina Jakuba Zindulky, a pokud přijde inspirace, rád opět napíši 
povídku či fejeton. Pro příští rok přemýšlím i o vydání sbírky těch povídek, které mi vycházely v Plži 
v rámci rubriky Veleboviny, a rád bych napsal divadelní text pro svůj soubor Orákulum. A jinak 
bych si v současné nelehké době rád zachoval zdraví, s čímž mi mohou pomoci otužilci. To sice úplně 
nemusí vypadat jako umělecká disciplína, ale také účast na Vánočním memoriálu Alfréda 

Nykodéma ve Vltavě pod Národním divadlem byla pro mne velkým zážitkem, který jsem zúročil i jako 
reportér a novinář. A samozřejmě bych rád našel i další životní inspirace a múzy, například přes 
fotografování. 
 

Marek se dotazuje na oplátku Iva: Píšeš ještě? Nu, a není to jednostranné? 
 

     Je. Píši četné články o knihách, které čtu, a dával jsem dohromady stručné vzpomínky na gymnázium, 
vysoké školy, vojnu, první lásky a zaměstnání u geodézie či pošty. To celé jsem nazval Veřejný 

nepřítel a dělám taky korektury své knížky Ochránci morčete a píši čtyřdílný román V nitru 

Kamerunu, jehož hlavním hrdinou je jistý Samuel Rockefeller. Vydání mi však nezaplatí.  
 (Plzeň, 6. 10. 2019) 

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

- 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. 
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INTERVIEW S JIŘÍM ULRICHEM, autorem románu Tři dívky v ohrožení: 

(Jiří Č. Ulrich se ptá Jiřího Ulricha, jenže… Který je vlastně který?) 

 

J. Č. U.: Pane Jiří Ulrichu, Vaše kniha je příliš objemná. Psaná ze široka, nebojím se říci upovídaná. 

Má 560 stran. 
 

J. U.: Z toho 8 barevných ilustrací surrealistických až hororových malířky I. Danhoferové. Já si prostě 

nepamatuji, co už jsem napsal, tak se opakuji, s odůvodněním, že opakování je matkou moudrosti 

a že poskytne čtenáři oddech pohoupat se ve vatičce. Ale velký počet stránek je dán i tím, že v textu je 

několik základních linií, které se proplétají. Jenom detektivní téma by vydalo za celou samostatnou knihu.   
 

J. Č. U.: Jaké linie? 
 

J. U.:  Cožpak jste je nepoznal?    

1. Pokus o záchranu tří dívek nevyléčitelně nemocných rakovinou pomocí psychologických metod. 

2. Pokus o vyléčení sci-fi metodami. 

3. Detektivní příběh rámující celou knihu. 

4. Prolínající osobní příběhy a lásky hrdinů se snahou o psychologické vystižení. 

5. Filozofování o lidské identitě, smyslu života a smrti. 

Psychologické metody přístupu považuji za největší přínos knihy především pro lidi trpící depresemi 

s pocitem ohrožení, tedy nemocné s rakovinou. Ty poznatky a psychometody jsem nevymyslel, 

ale sesbíral z několika lékařských knih, srovnal, rozvinul a doplnil. O těch se vyplatí seriózně diskutovat. 
 

J. Č. U.: A hlavní téma? 
 

J. U.: Boj dvou obětavých lékařů za záchranu tří dívek, nad jejichž rakovinovými nádory lékařská 

věda zlámala hůl. 
 

J. Č. U.: A hlavní cíl? 
 

J. U.: Napumpovat do čtenáře optimismus. Utužit víru v sílu jedince, sílu vědy i ve smysl lidského 

života. 
 

J. Č. U.: Vytýkám Vám archaický styl, nepíšete tak, jak se mluví, často vykonstruovaně, s podivnými 

výrazy, slovotvorbou a slovními hříčkami. 
 

J. U.: Máte pravdu. Paměť mám jako řešeto. To mě nutí objevovat slova v paměti, lovím je jako 

z hluboké studny, zdají se mi nová, asociují mi i jejich vedlejší významy a odvozeniny, a tedy i slovní 

hříčky. 
  

J. Č. U.: Ve všech Vašich knihách volíte prostředí mimo realitu, bizarní až kocourkovské – což je 

zde poněkud v rozporu s realistickou tíží tématu. Pacientky, žijí v umělých podmínkách. 

V soudržné partě tří, povětšině izolovány v nemocnici. Péče oněch lékařů je víc než nadstandardní. 
 

J. U.: Realitu nemám rád, z kontaktu s ní jsem víceméně vyřazen. Proto si musím vymýšlet, 

ale současně si mohu popustit fantazii z uzdy. Realita je sama o sobě nejistá a při vší barevnosti 

vlastně šedivá. Svým postupem tvořím kontrast a děj probarvuji, zvýrazňuji a současně zmenšuji 

jeho tíži. Postavy jsou své a svérázné, to ano, ale myslím si, že jsou dobře psychologicky vystižené. 

Měly by působit humorně. 
 

J. Č. U.: Vaše postavy sice mají charakter, ale jsou poněkud ušinuté až k figurkovitosti. Třeba ta 

obsese dívat se vzhůru: jeden tam vidí pavouka, druhý skvrnu, třetí pytel důkazů, snad k němu 

propadne jeden relevantní. Někdo hledí přímo do vesmíru a pátrá po vyšší moci. Tři nemocné 

dívky jste zbavil věrohodnosti. Udělal jste z nich showmanky a rošťačky, které mluví nepasujícím 

jazykem a zaplétají se do složitých úvah. 
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J. U.: Opět máte pravdu. Obětoval jsem věrohodnost, abych odlehčil až tragický smysl textu 

a vybavil ho optimismem. A snažil jsem se i humorem. Domnívám se, že pacientky bývají vždy tak 

trochu mimo běžný život, odloučeny od kypícího světa, ze tmy se k nim blíží stín s kosou. Ataku 

nemoci a smrti se brání mimo jiné i slovními kličkami. Na tu bestii se musí jít všemi prostředky. 

A taky ty dívky musí být myšlenkovou protiváhou těm dvěma moudrým lékařům. 
 

J. Č. U.: Moudrým? 
 

J. U.: Nechytejte mě za slovo. Ano, taky jim hrabe. Představte si, že jsou pod tlakem pocitu 

neúspěšnosti léčení a lítosti nad zmařenými životy. Jsou obětaví a tvrdohlaví, nechtějí upadnout 

do rezignace, otrlosti, a pocitu, hodím to za hlavu, mě se to netýká. Brání se pomocí své filozofie 

i absurdního až pubertálního humoru. Jsou mnohomluvní, chtějí nemoc zamluvit a přemluvit. 

Co nejvíc se přiblížit svým pacientkám, stát se jejich přáteli a souputníky v procesu léčení. Trénují 

je v sebevědomí a bojovnosti. Vyzbrojili se štítem, jak se praví v mottu: „Když nejde jít na nemoc 

rozumem lékařské vědy, musí se zaútočit přes bláznění.“ A oni pro ně rozsvěcují maják naděje – 

i když někdy stačí jen jeho představa. 
  

J. Č. U.: V předmluvě píšete, že je kniha humorná. Tak jsem se chystal na chirurgii s potrhanou 

bránicí a místo toho jsem se ocitl v psychiatrické léčebně. Třeba ta pasáž, jak detektiv prohlíží 

zámek, zda byl při vloupání poškozen, a přitom mudruje. Měly by tady být zámky dva. Jeden pro 

zamykání a druhý na odmykání. Pak se zarazí, že zamykací zámek by nešel odemknout a odmykací 

zamknout. Načež s nadšením přichází na objev, že by bylo dobře sloučit dva zámky v jeden. 
 

J. U.: Pokouším se o pohled z nečekané až naivní a potřeštěné strany. Nejprve analýza a následně 

syntéza. 
 

J. Č. U.: Mně se líbila úvaha nad šachovými figurkami. Že kdyby se oloupal z jejich povrchu lak, 

nemohly by se šachy hrát – pokud by jedna sada figurek nebyla z ebenového dřeva. 
 

J. U.: To je obraz reality – je zmatená, pod povrchem bývá jiná než na povrchu. Většina toho, 

co slýcháte nebo vídáte kolem sebe, je rozkolísaná, nejistá, alternativní, přičemž i posuzování 

alternativ je relativní. Identity často bývají neurčité, rozštěpené. Lidé používají masky, zaštiťují se 

pseudonymy, příslovími a metaforami. 
 

J. Č. U.: Vyjadřujete se dost neurčitě: viz vysoká frekvence znejišťujících slov: asi, málo, hodně, 

možná, jestliže, kdyby. 
 

J. U.: To je výrazem nejistoty tvrzení a variantností pravd. Chci dát čtenáři svobodu: nemám 

v úmyslu vodit tě za nos, vyber si z variant a alternativ. Nepíši knížku pro ty, kteří se nezamýšlejí. 

Mohu být obviněn z bláznění, ale nikoliv ze lži. A kdo dnes nelže, řekněte mi, i ti sebejistí realisté 

zaštiťující se pravdivostí a pravdou. 
 

J. Č. U.: Teď už chápu, že nedovedu většinou rozlišit, co říkáte vážně a co je vtip nebo mystifikace. 

Z textu se nedozvíme, co pacientky vyléčilo. 
 

J. U.: Ale mohlo by! Použil jsem variantu principu neurčitosti a synereze. A kdybych podstatu 

vyléčení prozradil, mohl bych být lékaři napaden, že jim fušuji do řemesla a píši nepravdy. Kniha 

je románem, a nikoliv literaturou faktu. 
 

J. Č. U.: Další vaší obsesí je snaha vytvářet jakousi vyšší moc, skrytě s člověkem manipulující. 
 

J. U.: Přesně vzato i lékaři se svými pacientkami zjevně i skrytě manipulují. Manipulace se dopouští 

v zájmu vědy profesor Chambers. Politickou, přesněji policejní moc v knize reprezentuje policejní 

náčelník Morthy, o každém si vede složku, vše je mu záminkou k zostření policejního dohledu. Neštítí 

se vydírání, riskuje cizí životy. 
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J. Č. U.: Přitom se tváří jako vtipálek a dobroděj, zakrývá se pláštíkem té vaší excentrické ujetosti. 

Má podivné zlozvyky jako například hryzání tužek. A kde může, tak nějakou ukradne. 
 

J. U.: Správně. I v podivných věcech a činech je skryta logika, jenom ji zprvu nechápeme. V 

závěru se dovíte, proč to dělá. Zneužívání moci je tou jeho největší posedlostí. Ale zapomněl jste, 

že Morthy vlastně nikomu neublížil, spíš pomohl, dokonce dal průchod nezákonné spravedlnosti 

před krutým právem. 
 

J. Č. U.: Jak je to s tím zneužíváním moci tím vědcem Chambersem? Tahle pasáž o metodě sci-fi 

léčení je hodně dlouhá a nezáživná On je taky figurka, čaroděj, co pořád mele mlýnek palci 

a podle nálady mění jeho chod. 
 

J. U.: Není figurka, ale snadno manipulovatelná a manipulující postava. Používám sofistikované 

způsoby vyjadřování duševních procesů. Divil byste se tomu, že nezmagošil, když se zabývá 

takovou vědeckou fantazií na pokraji etiky? S možností zneužití získaných vědeckých poznatků, 

např. pro vojenské účely. O tom uvažují oba lékaři velice vážně a jasně. 
 

J. Č. U.: V knize máte dvě sci-fi metody léčení. Ta jedna je variantou na metodu Kymriah, nechám ji 

být. Druhá je hodně fantastická až absurdní. 
 

J. U.:  Důležitá postava je v monstrózním stroji dočasně zbavená paměti. Hrdina je mučen 

vězeňským pobytem v masce. Snaží se najít svou ztracenou identitu, zmítá se v nevědomosti, bojuje 

s vnějším ponižováním, ano, i naivními způsoby. Ale abych ho zcela nezatratil, dal jsem mu možnost 

objevit podpodvědomí a najít způsob boje se zhoubným nádorem. Ani nevím, jak jsem mohl ty pasáže 

vymykající se lidské zkušenosti napsat. Zdá se mi, že je nadiktoval někdo z hloubi země, 

asi zlomyslný ďábel, co si chtěl uveřejnit sci-fíčko. 
 

J. Č. U.: V tom sci-fi chybí spojovací mosty. Energií nadupaný hrdina ji přenese na nemocnou a… 
 

J. U.: Zadržte, prozradíte čtenářům důležitou informaci. 
 

J. Č. U.: Tak další výtka. Udělal jste z jedné pacientky krásnou dívku a přistrčil ji doktoru Robertsovi. 

Aby se ve stavu oblouznění navzájem zamilovali a básnili si v přepoetizovaných stylizovaných 

až naivních dialozích. 
 

J. U.: Kdyby vám udělali, co profesor Chambers udělal svým hrdinům, zatoužil byste i Vy po romantice. 

Úbytek omezeného myšlení se hrdinové snaží vyvážit poezií a láskou. Tuto pasáž mi nadiktoval asi ten 

největší shůry, který říká, že bůh je láska a nad ní není. 
 

J. Č. U.: A touhle hypnotickou metodou jste způsobil, že se pak zamilovali ve skutečnosti. I tohle 

je manipulace, řekl bych nefér seznamka. 
 

J. U.: Snažím se zalíbit citlivým duším. Ta láska je romantická, křehká a ostýchavá. Nikdy se spolu 

nevyspali. A kalhotky bylo vidět jen jednou, zato ve třech provedeních. Kdybych rozvinul erotiku, 

tak by kniha nabobtnala na tisíc stran. Do černě jsem musel přidat růžovou. Z tragiky mi vyšla 

skoro fraška a jak tak vidím i pohádka. Snad útěšlivá. Já knížku čtenářům nevnucuji. Dvě stovky 

mohou utratit daleko lépe. Mně stačí, že moje dílo se zapíše do análů české literatury. 
 

J. Č. U.: Spíš do kanálu, kam vás pošlou kritici. 
 

J. U.: Když si knihu předtím přečtou a prostudují, tak ať si hodí. No to oni nesvedou. Jsou snadno 

unavitelní, prostě řečeno: líní. Ale uznávám, že málokterý má čas, a jsou miliony jiných hodnotnějších 

věcí, kterými si mohou zaměstnat. 
 

J. Č. U.: Vy jste fakt divnej. Na všechno znáte odpověď. Vysvětlujete to hezky. Jen jde o to, 

aby takto to čtenář vyčetl a pochopil. 
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J. Č.: To je věčný problém, rozpor mezi subjektivitou autora žijícího svým textem a čtenářem 

zapřaženým do denodenního kolotoče, který sáhne po knize, když je zdeptán únavou a čeká zázraky 

pobavení. To se bohužel nejsnadněji děje poskytnutím senzací, vlichocením se nebo dojímáním 

srdceryvným příběhem, kdy čtenáře potěší, že právě jemu se to nestalo. Má kniha vyžaduje 

schopnost empatie, čas a klid ke složitějšímu přemýšlení. Proto ji čtenáři nevnucuji. Empatického 

kritika, který se vnoří do čtení a má podnětné připomínky, toho si vážím. Střelce od boku nikoliv. 
   

J. Č. U.: Děkuji Vám za rozhovor. 
 

J. U.: Kdybyste hodlal vědět něco víc nebo si chtěl knížku koupit místo toho, abyste si ji půjčoval 

a jen tak v ní listoval, napište na mail torben@seznam.cz. Nebo přijďte na křest knihy, kde si knihu 

můžete koupit – ten se koná 9. prosince v 19 hodin ve skvrňanském M-klubu spolu s přednáškou 

MUDr V. Grubera o lidské psychice ve stavu ohrožení (to dobře ladí s mou knihou i se mnou osobně). 
 

(Plzeň, 14. 10. 2019) 

* 

ŘÁDKY O DIVADLE 

 
* LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ: Byla jsem v divadle: 
 

     Dávali Tartuffa na Nové scéně. Nemám ráda tohle divadelní kino, ale Moliéra ano, tak jsem 

se vypravila. Že jsem radši nezůstala doma! Nejsem diváčkem nováčkem, co nepočítá s režisérským 

útokem na staré hry, v hledišti jsem usedla připravena na inscenační modernizaci klasika, ale co se 

pak přede mnou dělo, překonalo očekávání.  

     To, že plzeňský Tartuffe nebyl katolík, ale vyznavač orientální bohoslužby, kterou neustále 

praktikoval cvičebními pohyby tai-chi či jogínskými figurami oděn do volnočasových tepláčků, mne 

nezaskočilo – budiž, jde přece o smysl. To, že postavy používaly mobil, se také vešlo do mého 

očekávání, pokrok nezastavíš. To, že děj předváděli na prázdné scéně potažené jen bílou balicí fólií, 

bylo sice překvapivé, ale neurážející, pokud se smířím (ale nechci!) s tím, že na konci její Tartuffova 

obměna za novou a „čistou“ názorně ukázala, jak výprava může zneužívat už vytvořeného 

a sděleného významu hry pro vlastní nadbytečnou demonstraci, jen tak, aby se vidělo, místo aby 

význam a jeho smysl pomáhala průběžně utvářet. To, že hned zpočátku se na tu první fóĺii sypal 

barevný „písek“ ze zavěšeného trychtýře, mne dost zaměstnávalo co do barvy písku (rudá), směru 

pohybu, kresebného potřísnění podlahy - prostě scénický oříšek! A co teprve, když trychtýřů přibylo 

a z každého se sypal jinak barevný „písek“! Kolik postav, tolik trychtýřů? Komu patří která barva? 

A proč tahle symbolika, jde-li vůbec o ni? Pane Emanueli Frynto, který jste napsal úžasnou báseň 

Trychtýře, tady byste si užil, neboť opravdu všechny přítomné trychtýře „nahoře šly strašně do šíře. 

A dole zase naopak“, máte pravdu – byl to „brak“!  

     Nakonec je důležitější, co a jak budou promlouvat postavy, řekla jsem si soustředěna na text 

(že bude upraven, s tím jsem v dobrém počítala). Soustředění však přineslo další zklamání – 

promlouvaly všechny, ale jen paní Apolena a paní Monika si povšimly, že jde o text veršovaný 

a opravdu ve své dikci tomuto poznání dostály, aniž respekt k verši ubral z jejich hereckého výrazu. 

Dámy, byly jste nejlepší, velmi děkuji. Další ženské postavy, manželka a dcera, jsou v mé divácké 

tabulce někde uprostřed – co naplat, i dobré herečky se dnes potýkají s veršem, také švagr a syn 

v tomto ohledu odvedli průměrnou práci, ale co předvedli oba pánové, jejichž postavy jsou pro 

obsah hry nejdůležitější, totiž domácí pán a pokrytec Tartuffe, to mě opravdu naštvalo: Pan Antonín 

jako manžel a otec se choval chladně nejen k verši a k rodině, ale i k předepsaně obdivovanému 

Tartuffovi. Na rozdíl od Tartuffa Jana mluvil aspoň nahlas, zatímco ten své zprozaizované repliky 

potichu mumlal, často i zády k publiku (chudák divák, co hru neznal!).  

     Chtěla jsem o přestávce odejít, stejně jako učinili někteří spolutrpící, ale vytrvala jsem. A tak byla 

aspoň trochu potěšena závěrečnou režijní pohádkou o spravedlivém králi, kterou babička Monika 

mailto:torben@seznam.cz
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vypráví obklopena všemi svými dětmi. Chce se říct „Konec dobrý, všechno dobré“, ale nejde to. 

Tohohle zčičvákovaného Moliéra nejde pochválit. 

     Ladislava Lederbuchová napsala pro ty, kteří už viděli (a proto se v textu zorientují bez dalších 

identifikačních informací), i jako varování pro ty, kteří ještě neviděli. (Plzeň, 11. 10. 2019) 

 
* MARTA ULRYCHOVÁ: Mojmír Weimann vzpomíná na Plzeň: 
 

     Jeden z populárních žánrů dnes představují vzpomínky divadelních ředitelů. S chutí si je 
přečtou nejen všichni ti, jichž se nejvíce týkají, tedy bývalí i stávající zaměstnanci divadla, 
především však široká divácká obec, pro niž je divadlo nepostradatelnou součástí kulturního 
vyžití. Namátkou připomeňme bestseller Rudolfa Binga 5000 večerů v opeře (1988), v níž nás 
bývalý ředitel Metropolitní opery v New Yorku vtahuje do problematiky provozu dnešního 
předního operního domu. Také naše česká veřejnost nezůstala ochuzena o podobný počin. Kniha 
někdejšího ředitele pražského Národního divadla Přemysla Kočího Dobrý den, živote aneb 

Všechno je jinak (1986, 2000) je zajímavým svědectvím doby a názorů svého autora. 
     V roce 2015 se na pultech plzeňských knihkupectví krátce objevila kniha někdejšího ředitele 
Divadla J. K. Tyla v Plzni Mojmíra Weimanna Plzeňská zastavení. Ohlédnutí divadelního 

principála. Záměrně zdůrazňuji krátce, neboť plzeňští divadelní diváci o ni projevili zájem hodný 
své věrné lásky k plzeňskému kamennému divadlu.  
     Čtenář nezasvěcený do tajů divadelního zákulisí si jistě položí otázku, proč se autor stylizuje 
do postavy principála, tak vzdálené současnému manažerskému pojetí noblesního ředitele 
v perfektně střiženém obleku vítajícího premiérové publikum. Všichni, kdo jsme měli tu čest 
Mojmíra Weimanna poznat, víme, že toto přízvisko, jímž se často (a to i na veřejnosti) označoval, 
jedinečně vystihovalo jeho postavení v 90. letech dnes již minulého století, tedy v době plné zvratů, 
improvizací, inovací a obrozenského nadšení. Co mě z jeho vlastností v první řadě napadá, 
je pronikavá inteligence, vynikající paměť, široká vzdělanost, důvěrná znalost lidské psychiky, 
bezpečná orientace v prostředí vícesouborového divadla, všudypřítomnost a pohotovost, tedy 
vlastnosti jakoby opsané z požadavků konkurzního řízení na ředitele tak složité instituce, jakou 
divadlo odjakživa představuje. Ne každý ředitel je však splňuje beze zbytku. K tomu dodejme, 
že u Weimanna to byl navíc i obrovský zájem o každého jednotlivce ve složitém soukolí divadelního 
provozu. Tak jako Napoleon důvěrně oslovoval své vojáky, znaje podrobnosti z jejich rodinného 
života, stejně tak i Weimann neprošel provozem, aniž by neoslovil interprety, garderobiérky, 
inspici, nápovědu, technické složky, zaměstnance divadelních dílen, uklízečky a pod, aniž by neznal 
jejich jména, přednosti, slabosti a návyky. Odpusťte mi toto trochu nadnesené přirovnání, 
ale i v divadle se každodenně svádí bitva – bojuje se o diváky, o peníze, o přízeň, o co nejlepší výkon, 
a to vždy s nemalým rizikem ztrát.  
     Vraťme se však k samotnému Weimannovu  textu. Pomineme-li profesní odbornost, musíme 
vzdát hold jazyku a autorovu postoji.  Kniha je psána čtivě, přitom nevtíravě, autor se nesnaží 
o lacinou popularitu. Weimann byl dobrým psychologem na to, aby neodhadl charakter, 
schopnosti a možnosti svých zaměstnanců. Mohl knihu vybavit lacinými historkami ze zákulisí, 
které by jistě s potěšením přijala jistá část publika, zaměstnaná aférami kolem divadla. Weimann 
by jich měl jistě na rozdávání, nicméně k této laciné populární zábavě se nikdy neuchýlí.  Naopak. 
O všech -  a zde opět podotýkám, že nikoho nevynechává -  se vyjadřuje jako profesionál a zároveň 
velkorysý člověk.  Oceňuje kladné vlastnosti a momenty, o záporných raději mlčí. Ne každému 
je tato vlastnost dána. Přesto nám podává plastický obraz plzeňského divadla a dění kolem něho 
v první polovině 90. let.   
A tak závěrem této úvahy nad zdařilou knihou: Čtěte ji pro poučení a dávejte ji číst ostatním! 
Nechť každý zví, co je divadlo a jak o něm psát! Marta Ulrychová  
 
     Tato již trochu starší reflexe budiž motivací k dalšímu čtení. Ve čtvrtek 26. září 2019 se totiž ve foyer 
Velkého divadla uskutečnil křest reprezentativní publikace Mojmíra Weimanna Plzeň a divadlo, v níž 
autor propojuje historii plzeňského divadelního dění od první poloviny 19. století do roku 1989 
s osudy města na soutoku čtyř řek. K dostání jsou prý už jen poslední kusy! (Plzeň, 12. 10. 2019)  
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* LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ: O pohádce Šípková Růženka se hraje v Divadle Alfa: 
 

     Aby bylo jasno – nedávají tu pohádku, kterou zná (mělo by znát) každé malé dítě, ale hru 

Spáčka a vřeteno. Hru napsal Tomsa Legierski a kolektiv (předpokládejme autorskou spoluúčast 

dramaturgyně Petry Kosové a dalších Alfáků) podle textu anglického spisovatele fantasy literatury 

Neila Gaimana. Autor hry je i režisérem inscenace. 

     Hra se sice bez klasické pohádky neobejde, ale kde může, tak ji zradí, obejde, přejinačí: 

Potřebuje k tomu místo statečného prince další princeznu – vlastně emancipovanou královnu 

osvoboditelku, ze sedmi trpaslíků angažuje jen dva, ti věrni své původní pohádce mají zmapovány 

podzemní štoly, a mohou tak přispět probouzecímu procesu jako spojky. Dále se neobejde bez 

supa, krále cizokrajného horského povětří, protože příběh té původní, známé pohádky se vypráví 

v hospodě s vysokohorskou přirážkou (v Alfě jako onemanshow  výborného Martina Sádla 

Bartůška, s báječným využitím kuchyňského nádobí jako loutek). Postmodernistický pohádkový 

mix je servírován scénicky zdařile. Vyspělí a dospělí diváci se budou bavit královsky, ti jistě ocení, 

že spící princezna je vlastně uspaná čarodějnice a že královská novomanželka před samotnou akcí 

posiluje svůj genderový status ironicky, neboť se podřizuje všem manželovým rozhodnutím, 

a že přijetí mužské role zachránce pro ni znamená mnohem víc, než mohou pochopit žáčci 

mateřské školy nebo první třídy školy základní, pro něž je hra určena.  

     Malí diváci budou jistě zaujati velkými volnými loutkami trpaslíků s animovanými ústy 

(autorem vynalézavé výpravy je Karel Czech j. h.) – mistrovsky je vodili a za ně stylizovaně 

promlouvali Marie Mrázková a Josef Jelínek, postavou supa v podání Roberta Kroupara, jenž dal 

obrovské opeřené loutce hlasem i pohybem žádoucí negativní punc, budou obdivovat hrdinku hry, 

mladou královnu Andreu Ballayovou, její mrštnost a gymnastické výkony, překvapí je z hlediště 

přicházející Blanka Josephová-Luňáková v roli princezny, teď však už staré a mrzuté 

„čarodějnice“. Jejich pozornost si zaslouží i další postavy a herci: Petr Borovský jako hostinský, 

Lenka Válková-Lupínková jako čarodějnice a horalé Martiny Hartmannové, Radky Maškové, 

Boba Holého, Petra Vydareného a Toma Jereše. Dětem se bude jistě líbit živá muzika na scéně 

(autorem hudby je Jan Čtvrtník j. h.), bude jim vyhovovat i rytmus inscenace – střídání relativně 

klidných vyprávěcích pasáží s dynamickými, akčními, ale jen stěží ve svém věku budou schopny 

orientovat se ve vztazích mezi původním a novým tvarem, racionálně a esteticky akceptovat 

významový konglomerát Gaimanovy pohádkové parafráze s filozofickým přesahem: Vše může být 

jinak, než se zdá, skrytá podstata se nemusí jevit, život skrývá nečekaná překvapení.  

     V tomto smyslu je zajímavá Legierského hra a neméně pěkná její inscenace vstřícná divákům 

starším. V Alfě si znova uvědomíme, že kouzelná pohádka historicky vzato byla žánrem pro 

dospělé posluchače a že laskavé finále, kdy nakonec dobro zvítězí, ještě nezaručuje, že její 

novodobé parafráze jsou divácky nenáročným žánrem pro děti. Ladislava Lederbuchová  

(Plzeň, 14. 10. 2019) 

 

 

 

 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 11. 2019. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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