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

Ročník XXIX, 2020, letos Listy č. 4 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 265) z 27. 3. 2020. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 4/2020 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Jen jeden druh nákazy se šíří rychleji než virus.  

A to strach.  
 

(Dan Brown: Inferno) 

 

„Emoce se nezadržitelně šíří…  

pokaždé, když jsou si lidé nablízku.“  
 

(Annie McKee) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
     …Když napíšeme, že od pátku třináctého března NIC NEBYLO, někdo by v tom mohl spatřovat 

sexuální podtext. A ono to velmi choulostivé je! Z ciziny přijel sebejistý Korona Virus a jediným 

škrtem všechny plánované literární akce v Plzni zrušil. V Březnu – měsíci čtenářů vůbec žádná 

veřejná čtení… 

     Jen básník Milan Šedivý se v posledním čísle Tvaru (6/2020, s. 20) obul do Postřádečků (2019) 

Vladimíra Novotného, po e-mailu se zvolna šíří lidová tvorba („Rouškám zdar, / viru zmar“) 

či parafráze na klasiku („Zelené šaty, botky rudé, / brzy virus zničen bude“) a na podnět Davida 

Růžičky se Středisko západočeských spisovatelů rozhodlo zaměřit na to, co umí nejlépe, na psaní. 

Milan Čechura k tomu vytvořil „koronavirový webík“ - nové stránky Západočeští spisovatelé 

za časů viru (www.zaspisvir.webnode.cz), na nichž od 25. března je prý možné načerpat dobrou 

náladu v záložkách Západočeská kronika koronaviru a Čtení ze šuplíku.  

     Všem pevné zdraví při psaní i při čtení!          

http://www.zaspisvir.webnode.cz/
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* ODPOVĚDNOST V ČASE PANDEMIE 2020. Knihovna Václava Havla v Praze v souvislosti 

s probíhající pandemií COVID-19 vyhlašuje mimořádný XII. ročník soutěže o nejlepší esej, a to 

na téma Odpovědnost v čase pandemie. Soutěž je určena studentům středních škol, kteří se při 

psaní mohou inspirovat např. citáty Václava Havla (na webu). Lze zaslat původní texty v českém 

jazyce o rozsahu 5 až 10 normostran (9 000 - 18 000 znaků). Autor uvede jméno a příjmení, 

rok narození a název školy, kterou navštěvuje. Uzávěrka je 3. dubna 2020. Adresa: 

esej@vaclavhavel.cz. Eseje bude posuzovat porota složená z pracovníků Knihovny Václava 

Havla. V porotě zasedne mimo jiné diplomat, autor a politik Michael Žantovský nebo spisovatel 

Jáchym Topol. Tři nejlepší studentské práce budou odměněny finančně - částkami 15 000 Kč, 

10 000 Kč a 5 000 Kč. Kontakt: esej@vaclavhavel.cz, vzdelavani@vaclavhavel.cz. Více informací 

na https://www.vaclavhavel.cz/cs/index/novinky/1100/odpovednost-v-case-pandemie. 

 

* CENA MAXE BRODA 2020. Společnost Franze Kafky v Praze za podpory Ministerstva 

kultury ČR vyhlašuje XXVI. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe 

Broda. Soutěž je určena studentům českých a slovenských středních škol do 20 let, přihlásit se 

však mohou i mladí lidé, kteří žádnou školu nenavštěvují. Mohou psát na témata: 1. „Greta 

Thunberg. Jak ji vnímám já.“ (Slovem roku 2019 se podle vydavatelů anglického výkladového 

Collinsova slovníku stalo slovní spojení „klimatická stávka“ a osobností roku 2019 byla 

americkým časopisem Time vyhlášena Greta Thunberg.); 2. „Když říká ne, myslí tím ano.“ 

(Inspirováno aktivitami Johanny Nejedlové v oblasti prevence znásilnění a sexuálního obtěžování, 

za něž obdržela prestižní evropskou cenou Woman of Europe za aktivismus mládeže.); 3. Podoby 

samoty v roce 2020. V čem je samota Franze Kafky jiná než ta dnešní?; 4. Svobodná vůle: 

Pokud jsou všechny naše zkušenosti výsledkem vnějších činitelů - ať už jsou to jiní lidé, Bůh, 

osud nebo kvantová mechanika – máme svobodnou vůli? (Jednou ze součástí Borgesova 

labyrintového motivu je to, jak významná je naše schopnost volby, pokud vůbec existuje. Jde 

o intertextový labyrint, ve kterém nemá smysl hledání vchodu a  východu, ale jen bloudění.) Téma 

lze uchopit nejrůznějšími způsoby podle autorova zájmu, založení a zkušenosti. Může být pojato 

jako historické či aktuální, politické či obecně kulturní, nebo naopak důvěrné, osobní. Oceněno 

bude zvláště dodržení žánru eseje, tj. úsilí o vyjádření vlastního názoru, a stylistická úroveň textu. 

Lze zaslat dosud nepublikované příspěvky v českém nebo slovenském jazyce, o max. rozsahu 

5 normostran (9 000 znaků vč. mezer), každý autor jen jeden příspěvek. Účastníci zašlou text jako 

elektronický soubor (*.pdf, *.doc) spolu s naskenovanou vyplněnou a podepsanou přihláškou, 

do předmětu uvedou „CMB 2020“. Uzávěrka je 5.  dubna 2020. Adresa: mail@franzkafka-soc.cz. 

Soutěž je anonymní, stránky příspěvku nepodepisujte. Cena je dotována finančně: za 1. místo 

6 000,- Kč (240 €), za 2. místo 3 500,- Kč (140 €) a za 3. místo 2 000,- Kč (80 €). Vyhlášení 

výsledků se uskuteční do konce června 2020.  Podmínky soutěže a přihláška 

na http://www.franzkafka-soc.cz/clanek/cena-maxe-broda-2020-vyhlaseni-souteze/.  

  

* BOŽÍ (JAKO) BOŽENA 2020. Městská knihovna Dobříš ve spolupráci s firmou BOBCAT 

DOOSAN vyhlašuje literárně-výtvarnou soutěž k 200. výročí narození Boženy Němcové. Soutěž 

je určená dětem i dospělým, vhodná pro předškoláky, žáky a studenty všech typů škol, dospělé 

amatéry i seniory. - Máte rádi pohádky Boženy Němcové, Babičku či jiné její dílo? Zaujal vás 

osud spisovatelky, jejíž tvorba zajímá čtenáře i v roce jejích dvoustých narozenin? Zúčastněte se 

celostátní soutěže – pište, malujte, sochejte, foťte, natočte video... Dopište pokračování vaší 

oblíbené pohádky, ilustrujte scénu z jakékoli povídky B. N., natočte blahopřání Boženě 

mailto:esej@vaclavhavel.cz
mailto:esej@vaclavhavel.cz
mailto:vzdelavani@vaclavhavel.cz
https://www.vaclavhavel.cz/cs/index/novinky/1100/odpovednost-v-case-pandemie
mailto:mail@franzkafka-soc.cz
http://www.franzkafka-soc.cz/clanek/cena-maxe-broda-2020-vyhlaseni-souteze/
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k narozeninám, anebo třeba vyprávějte o své vlastní babičce. Jakékoli originální umělecké dílo 

inspirované Boženou Němcovou má šanci vyhrát. – Lze zaslat původní, dosud nezveřejněnou 

a v jiné soutěži neoceněnou literární práci (jako přílohu e-mailem, ¼-2 strany strojopisu, formát 

ani rozsah nejsou určeny závazně) a výtvarnou práci označenou příjmením autora na zadní straně 

(poštou, doporučený formát A4-A1). Každý autor přiloží čitelně vyplněnou přihlášku (ke stažení 

na www.knihovnadobris.cz), v případě autorů do 18 let je nutné vyplnit též údaje o zákonném 

zástupci. Ve výjimečném případě lze literární práce zaslat v podobě rukopisu (např. práce malých 

dětí, práce umělecky upravené apod.). Uzávěrka je 30. dubna 2020. Adresa: Městská knihovna 

Dobříš, Školní 36, 263 01 Dobříš, e-mail: knihovna.dobris@seznam.cz. Práce bude hodnotit porota 

v čele se spisovatelkou, herečkou a hudebnicí Markou Míkovou. V každé kategorii budou uděleny 

tři ceny (za 1. místo 3 000,- Kč, za 2. místo 2 000,- Kč, za 3. místo 1 000,- Kč). Pořadatelé 

si vyhrazují právo případně některou cenu neudělit či rozdělit v závislosti na kvalitě soutěžních 

příspěvků. Soutěžní práce zůstávají majetkem knihovny. MěK Dobříš si jako pořadatel vyhrazuje 

právo uvádět v tisku a jiných médiích jména výherců, fotografovat soutěžní práce i výherce 

a zveřejnit foto v médiích. Slavnostní vyhlášení vítězů obou částí soutěže s prezentací vítězných 

děl proběhne v rámci akce Den pro Boženu v Městské knihovně Dobříš ve čtvrtek 28. května 2020 

od 17 hodin. Předem jsou zváni všichni soutěžící. Nejlepší výtvarné práce pak budou vystaveny 

v Městské knihovně Dobříš od 1. 6. do 31. 8. 2020.  

 

* MĚLNICKÝ PEGAS 2020. Literární klub Pegas Mělník vyhlašuje XXVI. ročník poetické 

soutěže Mělnický Pegas. Soutěž je určena všem neprofesionálním básníkům z celé České 

republiky. Probíhá ve čtyřech kategoriích: a) děti do 15 let, b) básníci do 30 let, c) básníci nad 

30 let, d) autoři, kteří již vydali básnickou sbírku. Lze zaslat 3-5 básní ve třech vyhotoveních 

(tj. originál plus 2 kopie), psaných na stroji, počítači nebo čitelným rukopisem. Soutěž je 

anonymní, práce nepodepisujte, přiložte lístek se jménem a příjmením, soutěžní kategorií, datem 

narození, adresou bydliště a ofrankovanou obálku se zpáteční adresou k zaslání pozvánky 

na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. To se uskuteční v říjnu 2020 v Mělníku. Uzávěrka je 

31. května 2020. Adresa: Literární klub Pegas, Zdenka Líbalová, Českobratrská 2800, 276 01 

Mělník. Příspěvky, které nebudou splňovat uvedené podmínky, budou ze soutěže automaticky 

vyřazeny. 

 

* CENA BOHUMILA POLANA 2020. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni 

pod záštitou primátora města Plzně Martina Baxy vyhlašuje XX. ročník literární soutěže o Cenu 

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

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

knihy poezie a prózy vydané v roce 2019 v řádném nakladatelství (nikoliv tedy soukromá 

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

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

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

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

souteze-o-cenu-bohumila-polana/).  Uzávěrka je 30. června 2020. Knihy posílejte na adresu: 

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

(zaslané výtisky se nevracejí). O vítězi rozhodne odborná porota složená ze zástupců SZS, Obce 

spisovatelů a literárních kritiků. Porota může rozhodnout o ocenění jediného autora, nebo dvou 

autorů - za kategorii poezie a próza zvlášť. Naopak, jestliže nebudou k dispozici díla odpovídající 

kvality, může porota doporučit cenu neudělit. Cena se uděluje pouze autorovi žijícímu. Výsledky 

budou slavnostně vyhlášeny v souvislosti se Dnem poezie v listopadu 2020 v obřadní síni plzeňské 

radnice. Více informací na https://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/. 

 

http://www.knihovnadobris.cz/
mailto:knihovna.dobris@seznam.cz
https://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/prihlaska-do-souteze-o-cenu-bohumila-polana/
https://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/prihlaska-do-souteze-o-cenu-bohumila-polana/
https://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/
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* 

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

 

* 

ROZHOVOR 

 
* IVO FENCL: Návštěvou u Vlastislava Tomana 
 

     Dobrým a nejlepším kamarádům, mezi které mimo jiné náleží spisovatelka Jitka Prokšová, 

navrhuje prozaik a scenárista Vlastislav Toman (někdejší šéfredaktor časopisu ABC), aby mu 

říkali krátce. „Vlastíku.“ Zde se nicméně korektně držme skutečného jména a zároveň odhalme, 

že jsme z následujícího rozhovoru po prosbě zpovídaného barda vypustili hned pět sekvencí. 

     Nebylo to ani tak z toho důvodu, že by chtěl něco tajit ze soukromí, ale z pověrčivosti. 

Tu známe vespolek a jistěže nikoli každý rovnou a na plná ústa odpoví, když se jej přímočaře 

zeptáme na plány. Mohly by se zakřiknout a známé je úsloví, že „člověk plánuje a pán Bůh se v tu 

chvíli směje a směje“. 

     Ještě spolu s Karlem Pexidrem náleží Vlastislav Toman k doyenům Obce spisovatelů České 

republiky a Střediska západočeských spisovatelů. Zatímco zmiňovaný Karel Pexidr se devadesátky 

dožil loni 4. listopadu, Vlastislav Toman už loni 17. července; a poslední rok měl spíše smůlou 

potažený, což začalo zdánlivě banálním přešlapem před jeho domem v pražské Jelínkově ulici. 

Přidružily se další potíže, o kterých se zde nebudeme rozepisovat, a klíčovým je, že se 

Vlastislavovi už „jakž takž daří“, jak mi sdělil. Je dál pod kontrolou lékařů a hůře chodí, a tak 

(dodává) „žádné dlouhé túry s manželkou Pavlou“, nýbrž jen procházky o holi anebo s chodítkem. 

Kterého zde ve Skvrňanech využívá i někdejší člen Střediska a plodný spisovatel Jiří Ulrich. 

     Smím nyní zveřejnit několik informací o stavu literární tvorby Vlastislava Tomana, který byl 

donedávna poměrně častým návštěvníkem rodné Plzně. A „velebný kmet s duší kluka“ (to byl náš 

pokus o humor) mě rovnou upozornil, že nejsem úplně dnešní, ale patrně se bezděky vyskytuji asi 

tak sto a jeden rok „před opičkami“: 

     „Proč?“ vyklouzlo mi. 

     „Protože nejsi na Facebooku.“ 

     „Ale já tam jsem. Jenom ne pořád.“ 

     „To je taky správné. To ani já ne. Přesto právě tam píši na pokračování své paměti.“ 

     Byl jsem, přiznám se, zaskočen. „Jak se jmenují?“ 

     „Nejsou to přímo paměti, ale vedu tam Devadesátníkovu odpovědnu ze svého života. Ty jsi ji 

ještě nečetl? Chyba. Připojuješ se tím ke stádu neznalých. Ale je pravda, že zatím moc velký zájem 

o svou odpovědnu nevidím.“ 

     „Zato já vím i bez internetu, že se možná dočkáme řádky dalších tvých knih,“ řekl jsem 

a zaklepal to pro jistotu do dřeva i do kovu, z něhož bylo opěradlo židle. 

     „Děkuji a ťukáš správně,“ řekl mi spisovatel, „a zboží se nemá prodávat, dokud není vyrobeno 

a dokud jednání s nakladateli ještě probíhá a smlouvy nejsou podepsané. Tak ti odpovím pouze 

na něco.“ 

     „Díky. Pověz tedy mně i čtenářům aspoň něco o svém komiksu s Old Shatterhandem 

a Vinnetouem, který na pokračování zveřejňuje foglarovský časopis Bobří stopa. Mám to štěstí, 

že jej už třicet let odbírám.“ 

     „To míníš komiks Král prérie. Ten vznikl už v roce 1971 a fofrem – pro Dopravní magazín. 

To byl časopis, který tou dobou redigoval výtvarník Jiří Veškrna. Zrovna jsem s ním spolupracoval 

na jiném komiksu na motivy románu Sira Arthura Cona Doyla Výprava do Ztraceného světa. 

Udělali jsme také Prázdniny s Marťany pro Teplickou revue. I tohle. Ale původní verze byla 

černobílá, na malém formátu magazínu, a sběratelé se po ní dodnes občas shánějí. Teď ji překreslil 
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Jiří Filípek pro Bobří stopu a o svolení mě předtím žádal sám šéfredaktor Vojta Hanuš. 

Já souhlasil.“ 

     „Ale chystáš i další obrázkové příběhy.“ 

     „Ano. Od roku 2019 mám podepsanou smlouvu na komiksový sborník Výpravy do Ztracených 

světů od nakladatele Josefa Vybírala. Jak asi víš, tyhle mé Výpravy jsou tři a podle mých scénářů 

je postupně kreslili pánové Veškrna, Kobík a Petráček.“ 

     „A beletrie?“ 

     „Dovolíš-li, o té zatím pomlčím a pouze napovím, že jeden titul by měl vyjít v Olympii a další 

v nakladatelství Turistashop. V obou případech se rukopisy převádějí do elektronické podoby, 

ale už mlčme.“ 

     „Děkuji!“ A s tím jsme věci budoucí spolu s vitálním Vlastislavem Tomanem opět zaklepali 

a prozatím jsme se i s pozdravy západočeským čtenářům rozešli. (7. 3. 2020) 

 

 
 

* IVO FENCL: Rozhovor se Stanislavem Bukovským 
 

     Stanislav Bukovský (* 14. 4. 1944) je o dvacet let a dva dny starší než já, ale... Ale v jeho 
bytelném případě „je věk o pocitu“, jak se dnes říkává, a tak bude mladší. 
     Sbírá mnohé. Hlavně vzpomínky pamětníků na 1. a 2. světovou válku a domácích i zahraničních 
odbojářů. Něco publikoval v periodiku Národní osvobození a v roce 2010 vydal Plzeňský kraj 
knihu Svědectví pamětníků druhé světové války, kde má Standa příspěvky Nepolapitelný Jan 
(o Janu Smudkovi) a Čekání na smrt. 
     V letech 2014 a 2016 mu dvakrát vyšla publikace Příběhy z války. V roce 2015 práce Bojovali 
za nás. Ke stému výročí výbuchu bolevecké muničky vytvořil knihu Plzeň a Bolevec za Velké 
války (2017) a 2018 následovaly publikace Vlastenecká obec Chrást - odboj za německé okupace 
českých zemí v době druhé světové války a Josef Soběslav Bukovský - účastník odboje v době 
okupace českých zemí nacistickým Německem (ta je o Stanislavově otci). 
     V edici Ulita mu nakladatelství Pro libris vydalo v roce 2014 knížku O (ne)nápravě věcí 
veřejných a v roce 2016 vydal jako Kalendář plzeňský své Pohádky. S Antonínem Lněničkou 
navíc bibliofilsky zveřejňovali Stanislavovy texty s Antonínovými ilustracemi: v roce 2006 básně 
Člověče, nezlob se, v roce 2015 Pohádky, v roce 2016 Bajky, v roce 2018 dílo František Kořínek - 
americký rychlozazdívač cihlářských pecí a v roce 2019 to byla již pátá bibliofilie Proměny.   
Měsíčník PLŽ, vydávaný Knihovnou města Plzně a Pro libris, zveřejnil během let řadu příspěvků 
Stanislava Bukovského a on přispěl kapitolou do knihy Moje republika 1918-2018 vydané 
Střediskem západočeských spisovatelů (2018). Do třetího dílu Dějin města Plzně (2018) napsal 
stať o domácím odboji a pro Plzeň jako takovou připravil přes 40 výstav o historických událostech 
a významných osobnostech. 
     Stanislav Bukovský mi teď odpoví pouze na několik otázek. 
 

Jsi muž více profesí. Výtvarník, člen Střediska spisovatelů, kurátor výstav, sběratel, autor 

faktografických knih, historik. Jak vím, jsi také čtenář. Zde začněme. 
 

Určitě jsem přečetl jen zlomek toho, co Ty. 
 

To bude nejspíš omyl. 
 

Možná, že jsme spíš četli každý trochu něco jiného; přece jen jsem jiná generace. Z dětství 
samozřejmě znám Verna a jinou dobrodružnou literaturu, ale mnohé se dřív nedalo jen tak sehnat. 
A když už jsme začali o tomhle, loni zemřel můj přítel, doktor Miroslav Tícha. Dříve bydlel 
v Plzni, pak v Praze i ve Starém Plzenci; tam v Haškanově ulici 102. Trávili tam s manželkou 
každé léto. Byl nesmírný vzdělanec a majitel rozsáhlé knihovny. Právě on mi kdysi dávno 
půjčoval knihy, které vyšly jen před válkou a tehdy ještě ne znovu. Například Odyssea, Dubliňany, 
Portrét mladého umělce od Jamese Joyce. Čítal jsem také knihy o válce a mám rád i jiné, 
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od Franze Kafky či Ladislava Klímy. Taky k těm se ale za mého mládí nebylo snadné dostat. V oblibě 
mám i klasiky, jakými byli Rais, Baar nebo Ota Pavel. 
 

Dnes už čteš méně? 
 

Chm. Přečetl jsem zrovna tvého Veřejného nepřítele a je tam zajímavá, poněkud zvláštní finta 
na čtenáře. Líčíš se jako neúspěšný svůdce žen, lépe řečeno nesvůdce, a jako toužící mladík 
nedáváš své tužby dívkám najevo; a najednou - z ničeho nic - je z tebe otec. To není špatné, takový 
paradox potěší. 
 

Asi vznikl bezděky. A vraťme se ke klasikům. 
 

Mám rád Boženu Němcovou a hlavně Babičku. Udivuje mě, že čeština v její době a u ní konkrétně 
byla v útlumu, a ona přitom najednou začala psát tak, že dodneška se člověk nestačí divit. 
 

Pokyn shůry? 
 

Asi to bylo i tím, že poslouchala, jak lidé mluví. Protože ti, co jen vysedávají v kavárnách 
a s obyčejnými lidmi nepřijdou do styku, se normálně mluvit těžko naučí. Taky to dovedli Hašek 
nebo Hrabal. Pracoval jsem delší dobu v cihelně a dodneška vzpomínám, jak trefně a poeticky, 
byť neslušně, se tam lidé dokázali mezi sebou bavit. Chvílemi to byly až básně, dokonce některé 
průpovídky se rýmovaly. Němcové pomohl její styk se vzdělanci; tuším, že Nebeský jí dával 
stylistické lekce. Nakonec patřila mezi ty nejlepší. 
 

Co tví oblíbení zahraniční autoři? 
 

Hemingway a Remarque byli pro mě v raném mládí zjevením. Předtím jsem četl knihy o válce 
hlavně od ruských autorů jako Tolstoj, Šolochov, Někrasov, Erenburg, Alexandr Bek. Včetně 
tendenčně kýčovitých. Za mého dětství byly knihovny plné knih ruských autorů a četl jsem je rád, 
hlavně ty od klasiků ruské literatury. Později mě ohromila Rudá jízda od Isaaka Babela a pro 
srovnání jsem si přečetl taktéž Rudou jízdu od maršála Buďonného. 
 

Kdo z nich z toho, Stanislave, vychází lépe? 
 

Pochopitelně ten první. Ale pak se objevily knihy západní provenience, také jsem je četl s chutí. 
Předtím byl dostupný London, Twain... Hemingway, to už byla vzácnost, to se těžko shánělo. 
Půjčovali jsme si navzájem, kdo co měl. Ale za pár let už nebyl problém sehnat cokoliv 
od Hemingwaye, Steinbecka, Faulknera... A přišla Hellerova Hlava XXII a mnoho dalšího, 
ale o válce stejně dokázal napsat jednu z nejlepších knih Jaroslav Hašek. Švejka a Babičku si občas 
přečtu: kdoví pokolikáté už!? 
 

A jak ses stal výtvarníkem? 
 

Odmalička jsem si kreslil. Kromě toho, že jsem se v mládí také intenzivně věnoval sportu. Táta byl 
nesmírně technicky zdatný, až vynálezce, a byl by chtěl, abych ho v tom následoval. Byl i velmi 
sečtělý a výborný hudebník i sváteční malíř a v mládí sportovec. Občas mě nechal na jím 
rozmalovaný obraz někde něco namalovat. Za války byl za protinacistický odboj zavřený a měl 
pak podlomené zdraví. Když mi bylo dvanáct let, musel odejít do invalidního důchodu. Naše 
rodina se octla v dluzích. Táta rozhodl, abych šel na strojnickou průmyslovku. Po jejím dokončení 
jsem se stal konstruktérem ve Škodovce, ale přesto jsem se celý život paralelně věnoval výtvarné 
tvorbě. Výtvarné vzdělání jsem si doplnil samostudiem, seznámil jsem se s některými výtvarníky 
a leccos od nich pochytil. V dětství jsem chodil do LŠU a Lumír Topinka tam učil své žáky nejen 
umění, ale také řemeslo. Podle mého mínění to byl dobrý pedagog. 
 

Hm, mě Topinka učil malovat jen rok - a byl jsem ještě dítě. Na které další výtvarníky rád 

vzpomínáš a kteří byli a jsou tvými přáteli? 
 

V mládí jsem chodil do výtvarného kroužku, který měl základnu v ateliéru pod střechou 
Měšťanské besedy. Vedl to tam malíř Emil Seidl a sekundoval mu Ladislav Drnec. Tam jsem 
poznal Jirku Degla, jednoho ze zakládajících členů naší výtvarné skupiny Intensit. 
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Kdy vznikla? 
 

V roce 1967 při tehdejším klubu mládeže Dominik. Někteří členové již zemřeli, ale scházíme se 
a společně vystavujeme doposud. Vloni v zasedací místnosti ÚMO 4 v Doubravce. Vůdčí 
osobností skupiny je dodnes Antonín Lněnička, teoretikem byl nežijící již František Trčka. 
Po prověrkách, při nichž se hodnotila loajalita k režimu v krizovém roce 1968, jsem byl nucen 
opustit Škodovku, a právě Františku Trčkovi se podařilo dostat mě v roce 1973 jako výstavního 
technika na Plzeňské výstavnictví, kde tehdy ve stejné funkci pracoval.  
Roku 1977 Antonín Lněnička založil Keramické středisko při cihelně v Plzni-Černicích. Přizval 
mě ke spolupráci. Vyráběli jsme tam spolu keramické artefakty, především na hrady a zámky 
a převážně podle zadání tehdejšího zahradního architekta Krajského střediska státní památkové 
péče inženýra Karla Drhovského. Keramické středisko zaniklo začátkem devadesátých let 
a od roku 1992 jsem výtvarníkem na volné noze. 
Během života jsem se přátelil s mnoha výtvarnými umělci a navštěvoval je v ateliérech. Například 
nadšeného regionálního patriota a historika, malíře a grafika Vladimíra Havlice; protinacistického 
odbojáře a po válce opět pronásledovaného, originálního malíře a bodrého vypravěče Vladimíra 
Modrého; v normalizaci zavrženého, noblesního malíře Jiřího Kovaříka; talentovaného Zdeňka 
Živného; normalizací též postiženého sochaře a řezbáře Václava Kašpara v Žákavé, organizátora 
proslulých dřevěných seminářů, jichž se účastnili i někteří páni profesoři z Prahy, nebo malíře 
a restaurátora Miroslava Zikmunda. V jeho ateliéru se člověk octl jakoby v jiném světě. Kromě 
malířů tam chodili nejrůznější osobnosti, jako třeba parapsycholog, astrolog, jasnovidec, grafolog. 
A lidé, kteří prošli z politických důvodů kriminálem. Po vstupu do jeho ateliéru mohl mít člověk 
dojem, že se octl v době alchymistů a dávných mystiků a kumštýřů. Myslím, že by se tam líbilo 
i Františku Kupkovi. Tyto ateliéry a jejich mimořádní majitelé působili na mě značně inspirativně. 
Začátkem let sedmdesátých jsem založil tzv. Album největších umělců světa všech dob a Manželé 
Kocourkovi mi pro něj nafotografovali právě největší umělce světa, pocházející vesměs z Plzně 
a okolí. V jubilejním roce 2018 byly ty zvětšené fotografie vystaveny v Západočeské galerii. 
 

Nestane-li se nic horšího, stát bude podle zákona uhrazovat ztráty, které lidem vznikly kvůli 
vyhlášení zvláštnímu stavu za pandemie. Zvýší se patrně daně a možná se budou tisknout 

peníze... 
 

To je taky jedna z věcí, co mi vrtá hlavou. Stát se samozřejmě ještě víc zadluží. Ale nevím, kde se 
berou peníze, co si je státy napůjčovaly a ještě napůjčují. Všechny jsou zadlužené a ty nejbohatší, 
jako USA či Japonsko, jsou zadlužené nejvíc. Američané prý dluží hlavně Číně, ale Čína je taky 
zadlužená. Všichni jsou nakonec zadlužení a dluhy se nedají splatit. A přitom těm, co všem půjčili, 
ony peníze nechybí; docela dobře se bez nich obejdou a žádní lichváři nebankrotují. A začnou-li 
bankrotovat, státy u bank zadlužené jim pomohou. Dají jim peníze, aby si je pak zase mohly 
půjčit. A svět, ač je předlužený, se nehroutí. Lze si půjčovat donekonečna? Tisknou-li se skutečně 
nové a nové peníze, tak by svět neuvěřitelně zbohatl, kdyby v tiskárnách cenin dělali přesčasy. 
V USA to tak dělají. A když se to někomu nelíbí a nechce už třeba prodávat ropu za dolary, uvalí 
na něj sankce. Občas zasáhnou vojensky. A co je to za mocnost – USA? Vláda? Banky? A čí jsou 
ty banky? Bohatých Američanů, nadnárodních magnátů či mimozemšťanů? Čerti vědí. 
 

Dost radši o tom, ať něco nechytíme! Co ty - a sport? 
 

Za mého dětství se za největší sekáče považovali ti, kteří byli nejlepší právě ve sportu, a vůbec 
nezáleželo na tom, jak je kdo oblečen. Dobře se učit neškodilo, ale dobře hrát fotbal a hokej, 
to bylo víc. 
 

A nezlobit? 
 

To bylo mezi kamarády spíš na závadu. Ale já jsem ve fotbalu a hokeji k nejlepším nepatřil. Zato 
jsem v dětství a mládí řadu let provozoval tenis, řecko-římský zápas, lyžování a gymnastiku. 
Pak jsem se dal na rychlostní kanoistiku; tam jsem uspěl nejvíc. Mým starším partnerem byl Petr 
Vyleta, teď je to mimo jiné znalec díla Jaroslava Foglara. Díky němu a s ním jsem se 
na deblkajaku stal několikanásobným krajským přeborníkem. 
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Jak tuším, tvé skromné ambice tím nekončily. 
 

Ne. Měl jsem v plánu vyjet si první výkonnostní třídu, dostat se na vojně do Dukly a třeba 

i stoupat k vyšším metám, ale protože jsem jen krátce mohl jezdit za muže a na vojnu mě povolali 

místo v září už na začátku srpna, nepovedlo se mi to. 

Po vojně jsem už provozoval sport jen rekreačně. Na Berounku jsem s kamarády na kánoi vyrazil 

naposledy před deseti lety (2010), ale kde je při vodácké turistice romantika z časů mého mládí? 

Ani sport už není, jako býval. Ve všech jeho odvětvích, kterým jsem se věnoval, bylo na jednom 

z předních míst kamarádství. Vítězit je hezké, ale mít kamarády ještě hezčí; ale to dnes asi už 

neplatí. S kamarády z Intensitu jsme však ještě donedávna chodili na celodenní výlety do přírody. 
 

Co ty a Plzeň? 
 

Rod Bukovských pochází z jižních Čech, po celá staletí žili mí předci až po mého dědečka Josefa 

Bukovského v Soběslavi. Já jsem se ale už narodil v Plzni, v rodinném domku na Slovanech, 

který postavil můj dědeček Jaroslav Bouška a kde žiji dodnes. Jako plzeňský patriot jsem se svými 

přáteli založil na začátku 90. let Spolek za starou Plzeň. Stal jsem se jeho jednatelem. Prvním 

předsedou byl akademický malíř Jiří Kovařík, po jeho smrti akademický malíř Vladimír Havlic 

a po jeho odchodu inženýr Pavel Domanický. Především v 90. letech zasáhl Spolek významně 

do ochrany plzeňských památek. K našemu velkému úspěchu patřilo obnovené vydávání 

vlastivědného časopisu Plzeňsko. Šéfredaktorem byl Vladimír Havlic. Bohužel po několika letech 

a stejně jako v meziválečném období zašel časopis z finančních důvodů na úbytě. 

Vztah mám i k širšímu regionu Plzeňska, především k Brdům a jako snad každý k Šumavě. Jako 

poctu Brdům a také za války popravenému básníku Karlu Vokáčovi jsem před lety namaloval 

cyklus dvanácti měsíců inspirovaný jeho knihou Pohádky brdských hor. 
 

Cení si takového renesančního chlapíka vůbec svět? 
 

Byl jsem oceněn Ministerstvem obrany České republiky za péči o válečné hroby, Československou 

obcí legionářskou za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic, Krajským velitelstvím Plzeň 

za vzájemnou spolupráci a podporu vojenských tradic a obdržel jsem i několik dalších ocenění 

podobného rázu. 
 

Díky, Stando, i za Listy Ason-klubu, že ses tak rozpovídal. (25. 3. 2020) 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 27. 4. 2020. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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