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

Ročník XXIX, 2020, letos Listy č. 2 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 263) z 3. 2. 2020. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 2/2020 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Tváří v tvář vyhlášce mi literatura připadá 

strašně zbytečná.“ 
 

(Miroslav Holub) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     …Vyhlašujeme do literárního světa, že… (možná) první vydanou knihou plzeňského autora 

v letošním roce byl román Lubomíra Mikiska Dům z mlhy (2020). Vydalo ho nakladatelství 

Petrklíč a volně navazuje na Mikiskovu prózu o bezdomovcích  Za obzorem jiný svět (2016), kterou 

ve svém legendárním příspěvku na Literárním Západu kdysi označil Dr. No za „román vydaný 

v hovínkovém písmu“ (http://www.literarnizapad.cz/2017/01/roman-vydany-v-hovinkovem-pismu/).  

 

     Vyhlašujeme do literárního světa, že báseň Tomáše T. Kůse Zničilživot ze sbírky Mělké jámy 

byla zařazena do publikace Nejlepší české básně 2019 (Host 2019).  

 

     Vyhlašujeme do literárního světa, že na členské schůzi Střediska západočeských spisovatelů 

14. ledna dosavadní předsedkyně Jaroslava Málková rezignovala na svou funkci. Novou členkou 

výboru a posléze novou předsedkyní SZS pak byla zvolena plzeňská básnířka Milena Hasalová. 

Vlády se ujala 20. ledna. Budiž jí funkce lehká! 

 

     Vyhlašujeme do literárního světa, že k 30. výročí Střediska západočeských spisovatelů (a také 

k 130. výročí narození Karla Čapka) byl 14. ledna v Mlýnské strouze v Plzni zasazen strom 

básníků, prozaiků i všech romantiků – ořešák černý. Aby se lidé u jeho kmene mohli setkávat, 

vzpomínat na ty, co už tady nejsou, pořádat umělecká setkání, přednášet, zpívat (v květnu se 

i líbat). Ořešáku poprvé zazpívali Jiří Hlobil s Bedřiškou Koželuhovou Plzeňskou věž, co převyšuje 

kopce.  

http://www.literarnizapad.cz/2017/01/roman-vydany-v-hovinkovem-pismu/
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     Vyhlašujeme do literárního světa, že v neděli 26. ledna opět vstoupila slova mezi obrazy…  

 

     Od LADISLAVY LEDERBUCHOVÉ: Byla jsem na autorském čtení v Masných krámech, 

     kde Zpč. galerie vystavuje pod názvem Sobě ke cti, umění ke slávě ukázky ze souborů českých 

sběratelů od století 17. do poloviny století 20. Díla malířská, sochařská, uměleckých řemesel, díla 

různých stylů a technik vypovídají v pohledu zpět nejen o sběratelském nadšení milovníků umění, 

ale svým obsahem přinášejí pro současného návštěvníka aktuální zážitky a inspirace. Zvláště jde-li 

o návštěvníka esteticky vnímavého a umělecky nadaného, např. o básníka či prozaika, toužícího 

vstoupit do tvůrčího dialogu s uměleckými exponáty.  

     Členové Střediska západočeských spisovatelů přijali vystavené hodnoty jako výzvu pro vlastní 

tvorbu a spolu s autory bavorskými z obdobného střediska v Regensburgu, s nimiž udržují 

dlouholeté přátelské „pracovní“ styky, se rozhodli uspořádat v neděli 26. ledna poetické 

odpoledne v prostorách Masných krámů. Tamara Kopřivová, Jaroslava Málková, Václav Gruber 

a Jiří Hlobil, který byl moderátorem akce Slova mezi obrazy a průvodcem putování mezi 

vystavenými díly, k vybraným obrazům uvedli své texty, stejně i pět autorů německých 

(pro návštěvníky byl prezentován převod do češtiny a české texty představeny i v němčině). Některé 

byly těsněji motivicky závislé na inspiračním zdroji, jiné v rezignaci na popisnost vyjadřovaly 

originální autorské téma spjaté s výtvarným dílem jen detailem nebo náladou. Umělecký pořad 

měl i hudební složku – na klavír zahrál Petr Faulkenauer. 

     Poetické odpoledne v galerii se vydařilo, organizátoři, účinkující i návštěvníci prožili krásné 

chvíle. Nesuďme příležitostné texty básní a próz přísným kritickým metrem, vždyť cíl a smysl této 

akce spočíval především ve snaze ukázat živé spojení rozhovoru mezi výtvarnem a poetičnem 

slova. Jak nevzpomenout na autory z největších, kteří takovou symbiózu pěstovali s radostí – 

na J. Seiferta, F. Hrubína, J. Skácela. Plzeňští a Regensburští přispěli i letos (a v minulosti už 

vícekrát) k povzbuzení tohoto zvláštního uměleckého sourodí. Za to jim patří poděkovat.  

(Plzeň, 29.1 2020) 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V pondělí 3. února 2020 v 19:00 hodin jste zváni do Vinyl Clubu - Art Café  (Plzeň, nám. Míru / 

Klatovská třída 138) na další kulturní podvečer. Tentokrát představí svůj nový román Následuj mne 

Kamil Pešťák, který večer se skupinou Kamil&friends také doprovodí autorským písničkovým 

recitálem. Jako druhý účinkující vystoupí spisovatel Jan Žanda. Bude číst ze své knihy Tajemství 

Isaaca L a z připravované novinky Žoldák.  

 

* V úterý 4. února 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na retrospektivní dramatické pásmo Z Listáře Boženy Němcové. (Repríza po 15 

letech.) Účinkují Martina Samková, Josef Nechutný, Antonín Kaška a Ivo Pavelka. Vstup volný. 

 

* Ve středu 5. února 2020 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu Obvodní 

knihovny Lochotín (Studentská 22) na přednášku Dr. Věry Kubové Božena Němcová. Vstup volný. 

    

* Ve čtvrtek 6. února 2020 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. 

Tentokrát Nejvýznamnější knihy světové historie. Vstup volný. 

 

* V pátek 7. února 2020 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Bory (Klatovská 109) na další Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 
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* V pátek 7. února 2020 ve 20:00 hodin jste zváni do kulturního centra Papírna (Plzeň, Zahradní 2) 
na Slamový dobročinný večírek.  

 
* V pondělí 10. února 2020 v 17:00 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 
(Plzeň, Kaznějovská 51) do Čtenářského klubu. Tentokrát s Radkou Bartoškovou o knize Andyho 

Weira Marťan. Rezervace míst nutná. 

 
* V úterý 11. února 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (63), tentokrát s moderátorem České 
televize Danielem Stachem. Vstup volný. 

 
* V úterý 11. února 2020 v 18:00 hodin zve bývalá členka Ason-klubu Jackie Decker (Eva 
Dudková) do M-klubu Obvodní knihovny Skvrňany KMP (Macháčkova 24) na charitativní 

autorské čtení spojené s aukcí knih ve prospěch rodiny, která 6. ledna 2020 ne vlastní vinou 
utrpěla v úseku mezi Vejprnicemi a Tlučnou u hřbitova vážnou dopravní nehodu se zdrcujícími 
následky. Výtěžek ze vstupného a prodeje bude poukázán na transparentní účet u Fio banky 
(2101745182/2010, IBAN:CZ9620100000002101745182), kam mohou lidé přispívat na zajištění 
budoucího důstojného života malé Emičky, maminky, babičky a přítele, jejichž zdravotní stav je 
do budoucna nejistý. – Každý autor je vítán! Kontakt: jackiedecker1@gmail.com.  
 
* V úterý 11. února 2020 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně Masné 
krámy (Pražská 18) na pořad Laudatio pro Plzeň – Plzeň slovem, tónem a štětcem svázaná. Uvádějí prof. 
Viktor Viktora a Jiří Hlobil.  

 
* Ve čtvrtek 13. února 2020 v 18.00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 
Masné krámy (Pražská 18) na křest knihy Peggy Kýrové Západní Evropou aneb Žigulíkem za železnou 
oponu. Uvádí Jiří Hlobil.  

 
* Ve čtvrtek 13. února 2020 v 18.00 hodin Vás Atelier Plzeň (nám. T. G. Masaryka 8) zve 
na  hudebně literární pořad na téma Conquista očima poražených. Překlady původních aztéckých textů 
a jejich literární zpracování ve spojení s experimentální hudbou. Uvádí Tomáš Hudec.  

 
* V pátek 14. února 2020 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 úterý 18. února 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na Literární party Aleny Vávrové s knihami Tři čtvrtě na smrt a Vnitřní úsměv. 
Účinkují Petr Jančařík, Vladimír Babnič, Dita Hanzelová, Bára Brodničková a Patrik Linhart. Vstup 
volný. 
 
* V úterý 18. února 2020 v 17:00 hodin jste zváni do přednáškového sálu Západočeského muzea 
v Plzni (Kopeckého sady 2) na slavnostní představení knihy Jan Koula / novorenesančník a vlastmil 
autorů Lenky Merglové Pánkové a Jana Mergla.  

 
* V úterý 18. února 2020 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 
Skvrňany (Macháčkova 28) na Koncert mezi knihami. Tentokrát Ivana Horká: Krajinou světla. 
Vstupné dobrovolné.  

 
* Ve středu 19. února 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na uvedení nových knih Tajnosti levice a Sametová budoucnost, které v loňském 
roce připravil politolog prof. Petr Drulák. Uvádí Masarykova demokratická akademie. Vstup volný.  
 

mailto:jackiedecker1@gmail.com
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* Ve čtvrtek 20. února 2020 v 15:30 hodin jste zváni do přednáškové síně ÚMO 2 (Koterovská 83) 
na křest knihy plzeňské básnířky Hany Gerzanicové Vzpomínky míst. Prezentace poezie autorkou, 
autogramiáda a hudební doprovod. Pořadem provázejí Vlasta Nosková a Marta Ulrychová.  

 
* Ve čtvrtek 20. února 2020 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. 
Tentokrát Český román. Vstup volný. 

 
* V úterý 25. února 2020 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového sálu 
Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Kabaret svět – Humor v české i světové literatuře. Účinkuje 
Poetické divadlo. 

 
* Ve čtvrtek 27. února 2020 od 9:00 hodin proběhne v prostorách Moving Station (Plzeň, nádraží 
Jižní předměstí, Most Ivana Magora Jirouse 1) Plzeňský poetický ševel – městské kolo postupové 
přehlídky uměleckého přednesu v kategorii jednotlivců. 
 
* Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny pro dospělé (B. Smetany 13) na malou výstavu 
Víra a naděje. Básnická tvorba Romany Schuldové s ilustracemi Evy Hubatové. Vstup volný.  

 
* Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na malou výstavu Karel 
a Josef – bratři Čapkové. Vstup volný. 

 
* V pondělí 2. března 2020 v 18:00 hodin jste zváni do Vinyl Clubu - Art Café  (Plzeň, nám. Míru / 
Klatovská třída 138) na další kulturní podvečer. Tentokrát vystoupí prozaici Milan Čechura a Ivo 

Fencl. Hudbou doprovází Plzeňské bluesové trio Jana Máchy. 

 

* 

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

 

* 

ROZHOVOR 
 

IVAN VIČAR DNES 

 

Ivo Fencl: O čem je tvá desátá kniha?  
Ivan Vičar: Jmenuje se Čím budu, poraď, strýčku. Je pro děti 10-12 let staré a pojednává 
o řemeslech. Někdo mi spočítal, že jich tam mám 42. Knížka má přiblížit, o čem je které povolání, 
a pomoct si některé vybrat. Dílo je psáno zábavnou formou a průvodce po místech i povoláních 
dělá čtyřem dětem pohádkový strýček Přeslička s psíkem Knoflíčkem. Některá povolání jsem 
konzultoval s odborníky, aby tam nebyly věcné chyby. 

 

Která tvá kniha byla nejúspěšnější a kterou máš jistě také rád, ale ona je v obchodním 

smyslu na chvostě? 
Pokud vím, nejvíc na čtenáře zapůsobili Robinzoni na Pivoni, které napsal náš pes Baron. Možná 
zapůsobili i kvůli tomu psovi. Naopak se nedaří knize Kara Mor, která je pohádkovým příběhem 
o tajemném národu Kůdů a o vysvobozování krásné princezny z moci černého čaroděje Boraxadora. 
Kámen úrazu je asi v tom, že v knize jsou ilustrace výhradně od dětí. Byl to určitý záměr, který ale 
nevyšel. Babičky i maminky mají přece jen radši hezké obrázky od profi malíře. 
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Když´s psal román, izoloval ses a nějaký čas opravdu „šrotil“. Přiblížil bys čtenářům, 
o kterou knihu se tehdy jednalo a jaký měla význam pro tvou tvůrčí cestu? Plánuješ nějaký 

další román podobného rozsahu? 
Máš asi na mysli můj zatím jediný román Tsunami. Ten jsem psal s přestávkami víc než dva a půl 
roku. Je to příběh tří kamarádů o jejich cestě životem a také osud členů jejich rodin. Na pozadí je 
společenské téma xenofobie. Když jsem to psal, ještě jsem netušil, že téma bude zakrátko tak aktuální. 
Ale nevím, jestli se ještě někdy pustím do románu, je to moc práce a nejsem si jist, že má parketa. 
 

Pro řadu tvých knih jsou charakteristické ilustrace, jejichž tvůrcem je pan Palme (jinak také 

muzikant). Nemohl bys odhalit něco málo z vlastního pohledu na jeho osobnost a dílo, na vaše 
styky? - S Mirkem Palmem jsem se seznámil v době, kdy jsem hledal ilustrátora pro své 
Podivuhodné příběhy lesního skřítka Bonifáce. Ohromila mě jeho důkladnost, s jakou se na ty 
ilustrace nachystal, a roztomilost jeho obrázků. Zůstal mi napořád u mých knih, ale právě 
s výjimkou Tsunami a Kara Mora. Znovu se k němu vracím ve své poslední knize. 
 

Spisovatel většinou pracuje sám. Snad i proto občas zatouží po soukmenovcích a sdružuje se 
do organizací. Co bys pochválil na Středisku západočeských spisovatelů a jak by podle tebe 

mělo pracovat ideální SZS? 
Jsem výrazný individualista, nerad se do něčeho sdružuju a nerad se k něčemu zavazuju. 
Do střediska jsem vstoupil proto, že jsem byl zvědavý, kdo tady v Plzni vůbec píše, jací ti lidé jsou 
a co dělají. Jsem tomu rád, protože jsem tam poznal několik lidí, které jsem si oblíbil a jejichž 
knihy si občas kupuju a čtu. Občas se i zapojím do nějaké akce Střediska, pokud mě to zajímá. 
Například jsem přispěl do dvou almanachů a zúčastnil jsem se několika besed s čtenáři. Jinak si 
dělám besedy sám, mám totiž specifické čtenářstvo, děti. Jsem rád, že Středisko existuje, 
ale nemám pocit, že bych musel nějak moc mluvit do toho, co se tam dělá. 
 

Co bys pochválil na západočeském měsíčníku Plž a jeho vnitřní příloze Listy Ason-klubu? 
Plže vlastně vůbec nečtu; mám pocit, že autory a příspěvky do něj si určití lidé vybírají podle 
nějakých hledisek spřízněnosti nebo co, která mě až tak moc nesedí. Nějaký takový měsíčník 
by asi měl dát prostor všem píšícím lidem, kterým to aspoň trochu jde, a ne být výběrovým listem. 
 

Na závěr to nejtěžší. Jmenuji třináct autorů. Co se vybaví, když ta jména vyslovím? 
1. Zdenka Ulčová-Gallová. Znám a něco jsem i četl, nebylo to špatné. Bohužel je asi hodně 
zaneprázdněná svým povoláním. - 2. Honza Sojka. Přiznám se, že jsem od něj zatím nic nečetl, 
musím se polepšit. - 3. Jitka Prokšová. To samé jako u Sojky. - 4. Karel Pexidr. S Dr. Pexidrem 
se znám již dlouho, ještě před svým vstupem do Střediska, kam mě vlastně pozval on. Je to 
charismatický člověk mnoha zaměření, miluju jeho klavírní skladby a rád čtu jeho knížky, 
konvenují mě jeho filosofické názory. Škoda, že máme oba tak málo času na popovídání. -
5. Vlastimil Vondruška. O tom pánovi jsem slyšel, a i když vím, o čem píše, zatím jsem se 
k tomu nedostal. Snad se mi to povede v budoucnu. - 6. Vladimír Páral. Přečetl jsem snad 
všechno, co napsal. Ve své době to byly převratné knihy, velice otevřené a upřímné. - 7. Jarka 

Málková. Jarku mám rád, je plná energie a empatie. I to, co píše, je milé. - 8. Daniela Kovářová. 
Danielu obdivuji pro její tah na bránu. Za ten čas, co o ní vím, dokázala napsat mnoho knih. 
Několik jsem jich četl a z nich mě pár doslova ohromilo. Dokonce bych řekl, že s několika málo 
lidmi našeho Střediska vyčnívá nad Plzeňské niveau. Například s Karlou Erbovou. - 9. Tamara 

Kopřivová. Tamara je dobrá kamarádka a její veršíky rád čtu. Škoda, že jich není víc, vždycky se 
na ně těším. - 10. Jirka Hlobil. Bohužel tady musí říct to samé jako u Honzy Sojky. Mám prostě 
mezery. - 11. Vašek Gruber. Vašek umí, když chce. Zvlášť na mně zapůsobily jeho dvě knihy 
o chromých koních a i některé další naznačily, že nám ještě zdaleka neřekl všechno. Možná, že to 
hlavní nás ještě čeká. - 12. Milan Čechura. Milan je podivuhodný kouzelník. Jeho povídky jsou 
vtipné, umí pracovat s nadsázkou a s fantazií. Doufám, že napíše ještě mnoho zajímavých příběhů 
a těším se na ně. - 13. Václav Čtvrtek. No, to je klasik, on to prostě s dětma umí, mohl bych říct, 
že je pro mě vzor, nebýt toho, že já jdu trochu jiným směrem a asi mám jinou metodu.  
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Ivo: Co chystáš?  
Ivan: U mě nastal v loňském roce významný předěl, snad nejvýznamnější v mém dosavadním 
životě. Ukončil jsem svoji pracovní kariéru v ekonomických povoláních, z nichž zejména činnost 
auditora jsem vykonával dlouhých dvacet devět let. Od dalšího setrvání mě odradil zejména 
formalismus, který toto povolání pozvolna víc a víc zatěžoval. Když jsem zjistil, že už polovinu 
svého času musím věnovat lejstrům, rozhodl jsem se, že už ne. A vlastně, současně s tím jsem 
ukončil provozování penzionu a chalupy, které jsme s manželkou spravovali deset let. Bylo to 
krásné, ale bylo toho dost. A tak na prahu nového roku stojím bez nějaké pravidelné činnosti, která 
by stála přede mnou. Jak s tím naložím, zatím nevím. Budu mít víc času na eventuální psaní 
a možná i na malování, které jsem opustil před skoro třiceti lety. Moc rád bych se do toho dal, 
když to ještě dokážu. Okouzlení slovy v knihách je bezvadná věc, ale okouzlení tvary a barvami 
na obraze se to nevyrovná. Tam je člověk mnohem svobodnější, tam má fantazie prakticky 
neomezený prostor. A člověk je sám někdy překvapen tím, kam až ho to dovede. (13. 1. 2020) 

 

* 

ŘÁDKY O DIVADLE 

 
* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Eliška Krásnohorská kupodivu stále živá 

     Téměř až na závěr Plzeňského literárního festivalu se 2. 12. 2019 uskutečnil v plzeňském L-klubu 

hudebně a literárně dramatický pořad Eliška Krásnohorská a česká opera. Krásnohorská figuruje 

v obecném povědomí především jako autorka tří libret k operám Bedřicha Smetany, její Tři 

smetanovská libreta (Hubička, Tajemství a Čertova stěna) vyšla svého času v masovém nákladu 

jako prémie Klubu čtenářů. Méně již se ví o její spolupráci se Smetanou na Lumírovi 

a nedokončené Viole a její kooperaci s dalšími skladateli – Karlem Bendlem, Zdeňkem Fibichem 

a Hynkem Pallou. Je dobře, že autoři dramatického pásma Gabriela Špalková a Ivan Pařík 

zařadili do programu i méně známé hudební vstupy, například árii Lejly ze stejnojmenné opery 

Karla Bendla či árii z již zmíněné Violy v podání Radky Sehnoutkové, árii Domovíta z Fibichovy 

opery Blaník přednesl Dalibor Tolaš. Podobně byla autorka představena i jako ve své době 

úspěšná básnířka a překladatelka. Že i tato část její tvorby obstála ve zkoušce času, přesvědčila 

posluchače Monika Švábová, která nechala zaznít veršům převážně lyrickým a epigramaticky 

humorným, zatímco Pavel Pavlovský se věnoval spíše strofám s dramatickým spárem a satirickým 

ostřím.  V neposlední řadě je ovšem třeba zmínit autorku a interpretku průvodního slova Gabrielu 

Špalkovou, jež divákům výmluvně a s grácií přiblížila život výjimečné ženy. Krásnohorská 

(vlastním jménem Alžběta Pechová) byla naší nejvýznamnější literární kritičkou druhé poloviny 

19. století, ale zároveň i zakladatelkou žánru dívčího románu v Čechách. Jako neúnavná bojovnice 

za vzdělávání dívek prosadila založení dívčího gymnázia a přístup žen k univerzitnímu vzdělání. 

Zemské listy pod jejím vedením se postupně profilují jako významný literární časopis. Připomenut 

byl i její osmiletý plodný pobyt v Plzni nebo její celoživotní zápas s neléčitelnou revmatickou 

chorobou. Od klavíru pořad doprovázel Ivan Pařík. Hudebně literární pásmo návštěvníkům 

zprostředkovalo nejen nevšední umělecký zážitek, ale záslužně zaplnilo nejednu mezeru (statečně 

si to přiznejme) v našem všeobecném vzdělání. (Plzeň, 11. 12. 2019) 

 

* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Tchýně na zabití je nejen bezuzdná komedie 

     Již čtvrtou autorskou hru uvádí Jakub Zindulka se svojí SPOlečností DIvadelních NAdšenců 

SPODINA v plzeňském Divadle Dialog, v jehož čele také stojí. Jedná se tentokrát o třeskutou 

komedii na téma rodinných vztahů Tchýně na zabití, která vybízí ke srovnání s autorovým starším 

opusem Od Silvestra do Silvestra. Zatímco v něm se vztahy vyhrocovaly v rámci manželského 

čtyřúhelníku, nyní jsme svědky jejich komplikovanějšího splétání mezi jednotlivými protagonisty 

příběhu – mezi tchyní a zetěm, snachou a tchyní, mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi 

mladými manžely a hlavně mezi tchyněmi samotnými. 
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     Jakub Zindulka si svoji hru zkušeně zrežíroval, když předtím citlivě zvolil typově přesné 
obsazení jednotlivých rolí. Sám navrhl i odpovídající výtvarné řešení a v dalších činnostech se 
opřel o svůj osvědčený realizační tým, mix zvuku je dílem Františka Šimánka a světla ovládá 
Miroslav Herejk. Děj plný překvapivých zvratů a nečekaných momentů se odehrává v garsonce 
novomanželů po jejich utajené svatbě. Jak brzy vyrozumíme, matka své jemné, romanticky 
založené dceři Jindřišce Jane (Dagmar Kotorová) vyčítá, že si chce vzít nulu a bydlí s ní 
v nevyhovující díře. Svého zamilovaného, roztržitého syna Karla (Jan Doležal) zase jeho matka 
nabádá, aby bezpodmínečně dodržoval bezpečný a chráněný sex, aby se bez nežádoucího potomka 
mohl co nejdříve se svojí partnerkou rozejít. Obě matky a zároveň tchyně také jeviště záhy osobně 
oživují. Matka Jindry Jana Gene Sedláková (Lucie Zedníčková) pocitově ukotvená v již dávno 
přežité éře hippies působí jako exot, což jen potvrzuje svými bleskovými mikromeditacemi. Karlova 
matka Karla Králová (Olga Ženíšková) je jejím pravým opakem, je to rezolutní, strohá, upjatá, 
odtažitá, vnitřně však neklidná a rozladěná podnikatelka. Otce nepoznáme, ten Karlův se už dávno 
zabil na kole a Jindra Jane je zas produktem kolektivní lásky bojovnice za svobodu, která jako otce 
nikoho neidentifikovala. V průběhu děje přichází ke slovu i duchařina, přitom i v těchto scénách 
jako by se kopírovaly situace přímo ze života. Je jen dobře, že i bezuzdná komedie dokáže udržet 
prsty na tepu doby. A ještě jeden moment stojí za pozornost, výkony amatérských herců 
díky konfrontaci s profesionály se v Divadle Dialog vesměs zkvalitňují.  

(Plzeň, 28. 12. 2019. Premiéra 15. 12. 2019.) 

 
* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Miroslav Herejk se představuje jako už zkušený autor i herec 

(o režisérovi ani nemluvě) 
     Již šestou autorskou hru Miroslava Herejka Podzimní večer Jefferyho Wilsona uvádí 
v plzeňském Divadle Dialog spolek Orákulum nazývající se tak i proto, že sdružuje Osoby RÁdoby 
KULturně Umělecké. Soubor se osamostatnil na základě úspěšného uvedení Herejkovy komedie 
Pan Kačaba zasahuje v roce 2013, i když k odtržení kolektivu od mateřské Sofranzy došlo až o dva 
roky později. Od té doby Orákulum každý rok uvede novou autorovu komedii – Lazebníka z Linas 
(2015), Fíkuse a kňoura (2016), Amy (2017) a Nezdvořáka (2018). Miroslav Herejk si své hry 
pokaždé režíroval, navrhl také jejich výtvarné řešení a nejinak je tomu i s loňskou inscenací 
Podzimní večer Jefferyho Wilsona. 
     Tu charakterizuje soubor v propagačních materiálech dvěma větami: Neobvyklá zkušenost lehce 
talentovaného spisovatele a Komediální příběh z magických ulic New Orleans. Děj se nicméně 
odehrává výhradně ve Wilsonem pronajatém bytě, a tak neonovou atmosféru louisianských 
jazzových nocí z devadesátých let minulého století divák díky úvodnímu průhledu okny, hudebnímu 
doprovodu a adekvátním hereckým výkonům pouze tuší. Titulní postavou je momentálně osamělý 
outsider, vystresovaný spisovatel Jeff Wilson (Jan Doležal), který sice už vydal čtenářsky úspěšný 
několikadílný románový cyklus o krasavici Stacy O´Donnelové (na scéně se objevuje pouze jako 
vysněná inspirace na videozáznamech v podání Martiny Chalupské), ale nyní je bez nápadů, čas na 
odevzdání nové knihy se krátí, dluhy narůstají, navíc dusno mu s oblibou uchystává hádavá 
majitelka domu Zelda Davisová (Jana Turjanicová) se svou bezkonkurenční dryáčnickou intonací. 
Jeffa také trápí, že ho asi před rokem opustila přítelkyně Christine Parkerová, která mu občas pouze 
zatelefonuje hlasem Dagmar Kotorové, když rodící se vztah se sestrou bytné, nesmělou studentkou 
Susan (Dominika Karlová) mu může lásku ke Christině jen těžko nahradit. Jak vyrozumíme hned 
v úvodu komedie, zdecimovaný spisovatel vyvolá pomocí tajemného rituálu ducha pradávného 
totemu, magického strážce Spirituse Familiarise (Miroslav Herejk), aby mu byl v krizových situacích 
nápomocen, a pak už se ho nemůže zbavit. Spiritus je ve hře hlavním Jeffovým protihráčem a autor 
se v této roli doslova našel. Herejk je uvolněný ve všech modelovaných polohách, je vpravdě 
komický jak v klíčových monolozích či drobných průpovídkách, tak ve svých pohybových etudách. 
Je poutavé sledovat, jak se příběh postupně rozuzlí. 
     Pro čtenáře Listů Ason-klubu není jistě bez zajímavosti, že vedoucím divadelního souboru 
Orákulum je kmenový přispěvatel Listů, plzeňský literát Marek Velebný.  

(Plzeň, 14. 1. 2020. Premiéra 7. 6. 2019.)  
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* LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ: Pozor, nová inscenace v Divadle Alfa 

     Do adventního času spadla premiéra známého dobrodružného příběhu s hrdinou ztělesňujícím 

ideál paperbackové románové mužnosti – fyzické zdatnosti, čestnosti, spravedlnosti a v neposlední 

řadě genderové přitažlivosti a galantnosti, aby si přišly na své i sentimentální čtenářky, potažmo 

divačky, neboť tento příběh o mexickém superhrdinovi byl nejednou zfilmován. Přišly a přešly 

Vánoce a nový rok v Alfě nabízí novou inscenaci: V Alfě dávají Zorra mstitele! 

     S invencí danou smyslem pro nadsázku, humor a potřeby loutkové scény napsala trojice autorů 

Vít Peřina, Tomáš Dvořák a Ivan Nesveda (s přispěním dalších) grotesku Pozor, Zorro! 

Na půdorysu daných vztahů mezi postavami zlosynů (reprezentanti diktátorské moci) a těch 

trpících zlovůlí předchozích (vdova a její krásná dcera) dali vyrůst originální parodické stavbě 

otřásající se třeskutým humorem, neboť právě on v řadě gagů (postava Zorra je komicky 

modernizována v duchu supermana, jeho loutka má na prsou velké Z) tvoří pružnou leč pevnou 

dynamickou syžetovou konstrukci – zásah hrdiny vždy přichází včas.  

     Režisér Tomáš Dvořák na jeviště Alfy posadil nejen výpravu Ivana Nesvedy (kulisa obří Zorrovy 

hlavy se třemi bínami – v  ústech a očích), ale i publikum, jež tak získalo optimální odstup, resp. 

přístup ke sledování Nesvedových marionet (báječné, detailně vypovídající o charakteru postavy) 

a také mariachi soubor, hereckou kapelu (s typickými kytarami a bubny, místo trubky zní neméně 

krásně Krouparův saxofon), která svými písněmi s úžasnou „mexickou“ hudbou Vratislava Šrámka 

hru rámuje a tvoří i hudební intermezza mezi jednotlivými obrazy. Hudební složku režisér povýšil 

na dalšího protagonistu představení, který v muzikantském podání Martina Sádla Bartůška, Petra 

Vydareného, Vlastimila Vordy  ad. vstupuje do hry (a při večerní premiéře též improvizačně 

pomáhal na marionetové scéně ve velmi náročných loutkohereckých akcích). Profesionální 

dovednost herců Andrey Ballayové, Petra Borovského, Martiny J. Hartmannové, Marie Mrázkové, 

Tomáše Jereše a Petra Vydareného při práci s marionetou si žádá obdiv. Drobné nepředvídatelné 

zádrhele, a hlavně jejich okamžité řešení ve spolupráci všech, zdůvěrnily atmosféru premiérového 

večera a v tomto smyslu ještě víc zmenšily vzdálenost mezi jevištěm a hledištěm. Chce se říci: 

Zachovejte i ty náhodné chybičky, neboť parodii velkého tématu dobře sluší.  

     Charakterovou a situační komiku umocňuje důsledně v celé hře parašpanělština promluv 

postav – např. v jevištní „mexičtině“ je v hodnocení dívky „kapitano hulvátos a chlívákos“. 

Představení tak díky jazykové komice získalo další rys tvořící jak atmosféru prostředí, 

tak především parodizační efekt odkazující k původní předloze. 

     I zde je nakonec zlo přemoženo krásným a ctným hrdinou, spravedlnost se prosadí a láska 

zamilovaných dojde naplnění. Ať je vám pět nebo padesát let, oceníte každý po svém barevnou, 

nápaditou, chytrou a veselou krásu příběhu, loutek, hudby a vůbec celé inscenace. Těm malým 

přináší kromě zábavy i základní vhled do ikonického tématu dobrodružné literatury a filmu, také 

povědomí o jazyku, jímž se komunikuje nejen ve Španělsku a Mexiku. A starším nabízí nepřeberné 

množství podnětů k ocenění parodizační invence všech autorů – těch literárních i divadelních. 

     Inscenace Pozor, Zorro! připomíná řadou divadelních aspektů alfovské Tři mušketýry, kteří 

procestovali celý svět a Alfě přinesli ocenění ze světových festivalů a mezinárodní věhlas. Zorro 

svou mezinárodně známou látkou, vynikající parodizační dramatizací, režií, důmyslnou výtvarnou 

a hudební složkou a perfektním inscenačním provedením může sebevědomě mít podobné ambice.   

(Plzeň, 20. 1. 2020) 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 2. 2020. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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