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náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 5/2020 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Měli bychom rozdávati svou odvahu,  

a ne své zoufání, svou dobrou mysl a zdraví,  

a ne svou chorobu, a starati se,  

aby se nákazou nešířila.“ 
 

(Henry David Thoreau)  
 

 

„Kdo touží a nejedná, šíří nákazu:  

chtít a nejednat je mor.“  
 

(William Blake) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
…Že doba koronavirová nemusí být jen úmorná, může dosvědčit Ivo Fencl, který v X. ročníku 

jindřichohradecké literární soutěže Textík počátkem dubna získal zvláštní cenu nakladatelství Epika 

– kromě zveřejnění vítězné povídky ve sborníku také poukaz na vydání jakékoliv další samostatné 

knihy! Škoda že ocenění nemohlo být předáno osobně (a že zde nemůžeme otisknout jeho vítězný 

textík…). 

     Rovněž Středisko západočeských spisovatelů po celý měsíc šířilo dobrou náladu na svých 

koronavirových stránkách (https://zaspisvir.webnode.cz/). Nápad vzbudil nečekanou odezvu. Dosud 

je zapojeno 26 autorů, vystaveno přes 30 literárních příspěvků a podobný počet dětských obrázků.   

https://zaspisvir.webnode.cz/
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 
 

* CENA ALEXANDRY BERKOVÉ 2020. Vysoká škola kreativní komunikace v Praze 

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

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

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

jméno a příjmení, e-mail, telefon, ročník a školu, kterou navštěvuje. Uzávěrka je 31. května 2020. 

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

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

7. 9. 2020. Hlavní cenou je stipendium na VŠKK ve výši ročního školného, které bude 

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

na https://www.vskk.cz/cz/o-skole/souteze/. - [Alexandra Berková (1949-2008) byla česká 

prozaička, scenáristka, publicistka a pedagožka. Na FF UK v Praze vystudovala český jazyk 

a výtvarnou výchovu, pracovala např. jako redaktorka v nakladatelstvích Svoboda a Československý 

spisovatel. Po roce 1990 učila tvůrčí psaní na Gymnáziu Josefa Škvoreckého, poté na VOŠ Josefa 

Škvoreckého a na Literární akademii – zde také v letech 2001-2008 vedla katedru tvůrčího psaní. 

Je považována za zakladatelku výuky tvůrčího psaní v Česku. Vydala knihy Knížka s červeným 

obalem (1986), Magorie (1991), Utrpení oddaného všiváka (1993), Temná láska (2000), Banální 

příběh (2004) aj. Od roku 2006 byla členkou výboru českého PEN klubu. Patřila také k zakladatelům 

soutěže Literární Františkovy Lázně.  

 

* KENYHO VOLEJ 2020. Byl vyhlášen IX. ročník vodácké literární soutěže s názvem Kenyho 

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

a literární a vodácké zkušenosti. Lze poslat max. 3 původní povídky na vodácké téma, o rozsahu 

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

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

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

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

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

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

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

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

právo na odkoupení až 100 výtisků knihy za zvýhodněnou cenu (60,- Kč). Autor uvede jméno, 

příjmení a e-mailovou adresu. Práce jsou porotou hodnoceny anonymně. Uzávěrka je 27. srpna 

2020. Adresa: vodackepovidky@jirinosek.cz. Informace a pravidla na 

http://kenyhovolej.cz/soutez/. 

 

* MÁCHOVOU STOPOU 2020. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích pod záštitou 

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

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

do 18 let a dospělí autoři bez věkového omezení. Téma letošního ročníku je „Pointa“. - Pointa 

(franc. pointe = špička, hrot) - významové vyvrcholení díla, zpravidla se vynořující jako 

nečekaný, náhlý zvrat v jeho závěru. Pointa v textu bývá ovšem (nepřímo) předem 

připravována (Teorie literatury pro SŠ i ZŠ, Fortuna, Praha 1991, str. 112). - Lze zaslat původní, 

dosud nepublikovaný prozaický text s výraznou (nápaditou, osobitou, svéráznou…) pointou, 

o max. rozsahu 3 normostrany (normostrana = 1 800 znaků vč. mezer). Na závěr soutěžního 

příspěvku uveďte soutěžní kategorii, jméno a příjmení, telefon, e-mailovou a poštovní adresu. Každý 

účastník smí zaslat pouze jedno dílo. Autoři ocenění v minulých ročnících se již nemohou soutěže 

znovu zúčastnit. Zasláním příspěvku autor zároveň vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním 

díla bez nároku na honorář. Uzávěrka je 10. září 2020. Adresa: machovoustopou@seznam.cz. 

mailto:CenaAB@vskk.cz
https://www.vskk.cz/cz/o-skole/souteze/
mailto:vodackepovidky@jirinosek.cz
http://kenyhovolej.cz/soutez/
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Práce bude hodnotit odborná porota ve složení Petr Bašus (pedagog), Adam Krupička (spisovatel, 

pedagog, literární historik, lektor tvůrčího psaní) a Radek Fridrich (básník, publicista, překladatel 

a pedagog). Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne za účasti porotců 14. listopadu 2020 

v Litoměřicích.  Nejlepší autoři budou odměněni věcnými cenami a také dílnou tvůrčího psaní 

pod vedením zkušených lektorů. Více informací na 

https://www.knihovnalitomerice.cz/program/m%C3%A1chovou-stopou-12-ro%C4%8Dn%C3%ADk/.  

     
 

* 

KDE PUBLIKOVAT? KDE SE PREZENTOVAT? 

 
* DEKAMERON 2020. Obec spisovatelů České republiky nabízí autorům beletrie účast 

na výběrovém mezinárodním projektu Dekameron 2020, a to texty napsanými v čase karantény 

za nouzového stavu ČR během pandemie způsobené nákazou Covid-19. - Žijeme ve výjimečné 

době, a přestože je dnešní situace pro nás ojedinělá, v rámci planety tak výjimečná není. 

Při epidemii moru ve Florencii v polovině 14. století vznikl Boccacciův Dekameron, soubor sta 

kratochvilných příběhů vypravovaných v izolaci k ukrácení karantény. Dnešní spisovatelé 

by obdobnou knihou rádi potěšili ty, kteří si budou po skončení práce na likvidaci pandemie léčit 

utržené rány. Kniha chce být úlevnou reflexí lidských tužeb, radostí, obav, zrady, zoufalství, víry 

a hlavně přátelství a lásky. - Lze zaslat původní, dosud nepublikované povídky v českém 

nebo slovenském jazyce o max. rozsahu 8 000 znaků bez mezer, tj. 4-5 normostran (30 řádků 

po 60 úhozech na stránku, písmo Times New Roman, velikost 12).  Jeden autor může přihlásit 

max. 3 povídky. Uzávěrka je 30. června 2020. Adresa: lyroli@seznam.cz. Kniha vyjde na konci 

roku 2020, větší část nákladu bude pojata jako dar, příspěvky proto nebudou honorovány.  

(Praha, 7. 4. 2020) 

 

* 

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

 

* 

ROZHOVOR 
 

Ptá se IVO FENCL 

Odpovídá „pozitivně smýšlející anti-nešťastník ze Střediska spisovatelů“ RADOVAN LOVČÍ 

 

O čempak bude tvůj satirický román? 
 

Bude příhodami roztržitého, ráčkujícího profesora klimatologie, který je z Plzně a stane se 
nástupcem neotesaně vystupujícího českého prezidenta. Psal jsem v letech 2011-17 a možná měl 
skončit dřív. 
 

Proč? 
 

Roku 2017 vyšla kniha Jakuba Horáka Kočky jsou vrženy, od roku 2013 běžel politicko-satirický 
seriál Kancelář Blaník a já si připadal jako Cimrman, který přichází pozdě. 
 

U nakladatelů jsi narazil? 
 

Spíš kvůli rozsahu. Ale třeba Andrej Šťastný mi oznámil, že by téma uvítal, jen dřív: chystal už 
práci Petra Rittera o jiném fiktivním vůdci státu. 

mailto:lyroli@seznam.cz
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Zřejmě Knihu moci a elegantních nevěstek (2018). Jakým hrdinou je tvůj profesor? 
 

Nápadně podobný T. G. Masarykovi, dokonce je esoterní scénou pokládán za jeho reinkarnaci. 
Nadává oponentům jako jeho předchůdce, ale výhradně tak odbornými termíny, že rozumějí jen 
stejní inteligenti. Pokud chtějí novináři pochopit, čím je urazil, potřebují mít Slovník cizích slov 
plzeňského profesora Lumíra Klimeše. 
 

I Tonda Blaník nadával. 
 

Ale nevědecky. Byl bych rozhodně nerad, aby mi někdo otloukal o hlavu, že opisuji. To bych 
vnímal jako křivdu. 
 

Nicméně fiktivní vládce si vysnili už mnozí. Naposledy Vondruška v Kronice zániku Evropy. 
 

To ano. Už byl zohledněn i čínský vliv a spojení s dalajlámou anebo církevním klérem. Český 
král. I v mé knize je dočasně obnoveno Rakousko-Uhersko. 
 

Jak jsem zrovna četl, vnuk Karla Posledního prodělává koronavirovou infekci. Přejme mu 

uzdravení. Chci oponovat, že některé momenty k české politice již tradičně patří a ty přece 

nemusíš být stoprocentně originální. 
 

Každopádně mám rozmyšlené pokračování, které cílí fiktivním směrem. 
 

Vydal´s už vícero knih. Které jsou aktuální? 
 

Roku 2020 vychází drobná satira Tuto se může stát jenom v Plzni, anebo v New Yorku. Psáno 
v plzeňštině, ilustroval Matyáš Souček. Do roka má vyjít publikace s marketingově úderným 
názvem Hovno z Nerudovy ulice. I tady se - vedle bizarních postav z esoterně-léčitelské oblasti - 
mihne fiktivní prezident: ješitný profesor, držitel bezpočtu čestných doktorátů. Narcis Káďa. 
V obou případech jde o starší texty, které jsem začal připravovat po svém působení u Frause 
a za zdravotního výpadku, kdy mi odstranili část slinivky. Tři čtvrtě roku jsem prožil ve stavu, 
kdy nebylo jasné, zda mám rakovinu a do dvou let nezemřu. Měl už jsem za to, že mé knihy post 
mortem vydají mladší bratři. 
 

I jako doktor filozofie znovu studuješ! 
 

Malý doktorát mám od roku 2004 a je nepřímým výsledkem magisterské práce o Alici 
Masarykové (600 stran). Na FF UK ji rovnou uznali za práci rigorózní, stačilo složit PhDr. 
zkoušku. Iniciativa vyšla od učitelů, nemusel jsem nic rozšiřovat, ani psát novou práci jako ti, 
kdo o PhDr. titul jevili iniciativní zájem sami. V praxi ale doktorát nepoužívám, jen při oficiálních 
příležitostech jako přednášky a odborné články, a plné zuby mám lidí, kteří mohou mít smrt 
z toho, když je neoslovíte titulem nebo funkcí. 
 

Co velký doktorát? 
 

Do toho jsem se pustil loni po odchodu od Frause a zdravotním výpadku. V kraji jsem nenacházel 
profesní výhled, v pražských institucích taky ne. Ještě jinde ultimativně vyžadovali „Ph.D.“ jako 
něco, bez čeho se s tebou u konkurzu vůbec nebudou vybavovat. Pracovat mimo obor se mi 
nechtělo, to by mě psychicky zabilo dřív než ta slinivka, a bádání v historii beru jako povolání, 
ne zaměstnání; ač vím, že se v dnešní pragmatické době ty pojmy mylně pokládají za synonyma. 
Navíc mám vztah patriota k Plzeňsku, hluboce tu kořením. Ale jako regionální historik jsem se 
realizovat nemohl a ve 42 letech zase „vletěl“ do studií. Pendluji mezi Plasy a Prahou. Jak dopadnu, 
netuším. Měl jsem se narodit pár set kilometrů dál na západ, tam lze z doktorandského stipendia 
slušně žít a bádat; zde leda živořit. Dost studentů školu ani nedotáhne, neskloubí práci a velmi 
náročné studium. Může se stát, že bude ex-doktorand i ze mě, vše je otevřené. 
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Jaká tě lákají témata? 
 

Tématem mé Ph.D. studie je život Vojty Beneše (1878–1951), což bylo srdeční. Pocházel 

z Kožlan, ty leží 15 km od Plas, kde bydlím. Úspěšný beletrista, bratr prezidenta Edvarda Beneše, 

účastník tří odbojů. Sociální demokrat. Hledal střední cestu mezi asociálním kapitalismem první 

republiky a extrémem komunistické diktatury. Zkoumám ho jako plzeňské téma, i když z Prahy, 

a je mi blízký politicky: oba jsme nalevo, i česká společnost aktuálně řeší, jak kultivovat divoký 

polistopadový kapitalismus bez extrémně levicových rizik a jak vybudovat podobu ohleduplného 

západního sociálního státu, k němuž máme, žel, na hony daleko. I kdybych nestíhal školu, Vojtu 

Beneše dopracuji. Jen by se jednalo o běh na víc let, protože během dovolené člověk moc 

nevybádá, to mám ozkoušené. 

Po škole budu hledat nový domov spojený s profesním uplatněním. Na Plasku a Plzeňsku výhled 

postrádám, snad bude působištěm některá historická instituce Prahy. Z platu historika se dá i tam 

skromně přežít, ale na byt či prostorný pronájem člověk může zapomenout. Třeba mě ale přijme 

jiný kraj než tento. A nesmí zradit zdraví, aby mě místo dopsaných knížek a nového působiště 

nečekala márnice. 
 

Vrať se, prosím, ke své dosavadní produkci. 
 

V určité fázi jsem se pokládal výlučně za historického publicistu, odborného spisovatele. Už jako 

dítě a student jsem si ale vymýšlel pohádky, povídky, kreslené vtipy. Až na vysoké jsem s tím 

praštil, skoro vše spálil a rozhodl se, že se budu věnovat jen historii. K ní mě vedly i spletité 

rodové osudy zahrnující i několik muklů za stalinismu a perzekuci během normalizace. Bez pádu 

režimu bych nevystudoval ani gympl, byli jsme protikomunistická, příliš katolická rodina. To mělo 

kádrové důsledky pro víc generací. Do drobného historického psaní jsem se pustil už za studií 

na FF UK a diplomová-rigorózní práce o Alici mi vyšla knižně. A mimochodem, Masarykovi byli 

přáteli mého vzdáleného zbirožského strýce, básníka J. V. Sládka. 

Dvacáté století, první prezident, emancipace žen, to jsou mé obory. Emancipace mi připadá jako 

zajímavé téma. Jenže nabízené platy vědeckých pracovníků v Praze nestačí na nájem garsonky, 

tak jsem se vrátil. Muzejničina je podle mě nejlepší volba, zatímco při archivařině máš přístup 

k jedinečným dokumentům, ale psát si můžeš leda po práci. Jenže během konfrontace s řadou 

muzeí, archivů a památkářů jsem byl konfrontován s nezvykle uzavřeným, nevstřícným 

prostředím. Při mé naivitě trvalo, než mi došlo, že zatímco pro kantory a školitele z UK jsem byl 

kolega a pokračovatel, tady jsem konkurent. Co mě šokovalo, že to někteří ani neskrývali. 

Ale dozvídal jsem se přátelské rady, že se mám vrátit do Prahy, kde mi bude nejlépe. Aniž bych 

zaslechl jediný objektivní důvod, proč jiní mohou mít privilegium pracovat v kraji. 
 

Rivalita! 
 

I pár pozitivních, přátelských výjimek bylo - a drobná, žel externí spolupráce s dvěma muzei. 

Ale tyhle lidi mohu počítat na prstech. Zažil jsem řadu absurdních historek. Na konkurzu mi 

otloukli o hlavu, že nemám vystudovaný obor archivnictví, ale jen historii, že ovládám pouze čtyři 

světové jazyky, ale neumím francouzsky. Hned pak přijali dva kolegy, kteří neudávali ani ty čtyři 

jazyky a žádný nebyl franštinář, ba neabsolvovali archivnictví a jeden neměl vystudovanou 

historii. Kdo chce psa bít… O další konkurz už jsem se tam nepokoušel. Nemělo to cenu. 
 

A jinde? 
 

Opakovaně jsem přesvědčoval ředitele s komunistickou minulostí a publikační tvorbou, kterou mu 

soudruzi před rokem 1989 kvitovali pozitivně, aby mě podpořil při snaze zabývat se na Plzeňsku 

dějinami 20. století a komunistické totality. Nic. Obecně mě překvapuje, s jakou nechutí se lokální 

historici (nejenom na Plzeňsku) stavějí k výzkumu moderních dějin, zvláště komunismu. Pro ně to 
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je současnost. Na mých univerzitách měli odvahu detailně vrtat do všeho a padesátá ani 

sedmdesátá léta pro ně současností nebyla. Během pendlování mezi Prahou a Plzeňskem, mezi UK 

a lokálními institucemi, mívám dojem, že přejíždím z jednoho mentálního světa do jiného. 

Kolikrát jsem si mezi čtyřma očima vyslechl dobře a přátelsky míněnou radu kolegů, ať nejsem 

zbytečně radikální. Proč chci šťourat do doby nedávno minulé, proč se nezajímám o 18. století. 

Dlouhodobé uplatnění ve sférách, o které jsem měl nejvážnější zájem, bylo passé. Skončil jsem 

v jiné profesi a léta si připadal jako zakázaný historický spisovatel. Nechápal, co bych ještě měl 

dokázat, aby se mi někde otevřely dveře. Nechápali to ani mí kantoři z FF UK. Občas jsem 

od některých vyslechl: „Patřil jste k nejlepším studentům v ročníku, už jako mladý jste napsal 

knihu, jste doktor filozofie a dál ve svém volnu podle možností píšete. Co by u vás doma ještě, 

proboha, chtěli? Profesuru?“ Já: „Abych se vrátil do Prahy, kde mi bude nejlépe.“ Jenže to v mé 

ekonomické situaci nešlo. A dál? Psaní ani historii jsem věšet na hřebík nehodlal. Ve volnu jsem 

začal recenzovat a vytvářel dílčí historické studie, i když na potřebné bádání k jedné kolikrát padly 

dvě tři dovolené. V čase volna jsem se pustil i do psaní historických knih pro unitáře, k nimž jsem 

přestoupil od katolíků; do jejichž archivu a knihovny jsem měl přístup o víkendech. A náhle jsem 

církevní historik. 
 

Naposled ti vyšla knížka o vztahu unitářství k Charlottě Masarykové (2019). A předtím? 
 

Pozitivní ohlas mezi akademiky měly i Ženy proti proudu (2018) o pionýrkách duchovenské 

služby mezi unitáři, univerzalisty a kongregacionalisty v anglosaských zemích. Vzal jsem zpět 

i studentské předsevzetí skončit s beletrií a vrátil se k povídkám, ač většinu teprve zvolna 

připravuji. Jen něco vyšlo ve sbornících. A nežertuji, když říkám: nebuďte autory absurdních 

historek, když jste jich tolik zažili. 
 

Co práce redaktora? 
 

Nakladatelství Fraus pro mě bylo pracovním exilem. Chtěl jsem dlouhodobě archivařit nebo 

muzejničit a marně prosil různé ředitele i jen o středoškolský post s nižším platem. Bylo to passé 

s dvěma výjimkami, ale nebylo dobře možné tam z Plas dojíždět, a proto jsem musel odmítnout. 

Především ovšem dodnes nevěřím, že byly ty nabídky míněny vážně, ne jako zlomyslný vtip. 
 

Napadlo mě: Co kantořina? 
 

Mě minula kvůli slabým hlasivkám. K Frausovi jsem nastupoval s tím, že zůstanu 2-3 roky a půjdu 

o dům dál; nakonec to bylo 14 let. 

 

Člověk plánuje, bůh se směje. Dodal bys ještě něco k práci redaktora? 
 

Investoval jsem, nutno říct, léta života do akutních oprav domu v Plasích, měl jsem půjčky, na léta 

se stal nestěhovatelným. Zůstával jsem v nakladatelství, ale redaktořina je v jednom směru 

nesmírně frustrující. Nemůžeš sám psát, do zblbnutí opravuješ cizí texty a vytváříš scénáře knih, 

které píší druzí. Ale nebyla to neúspěšná etapa: stal jsem se součástí týmu, připravoval moderní 

učebnice dějepisu a nebyl odříznut od historie, což by mě čekalo při úřednické dráze. Dělal jsem 

na didaktických, metodických příručkách, pracovních sešitech, populárně-naučné literatuře 

pro mládež, tři mnou redigované publikace obdržely prestižní mezinárodní ocenění. Dvě ceny 

z Frankfurtu - za učebnice Dějepis 6 a Hudební výchova 6 a 7- a jedna cena z Essenu - za knihu 

Známky. Nejednalo se o samozřejmost, která by se týkala každého redaktora u Frause, a snad to 

nezní jako vytahování, vždyť řada lidí v mém okolí o těch cenách ode mě dodnes neslyšela. 

Občas odpadl autor, nezbylo, než suplovat. Přišel jsem k nezamýšlené autorské spoluúčasti 

na 11 učebnicových publikacích. Léta u Frause byla paradoxní, náročná časově, plna stresu, 
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který se mi podepsal na zdraví. Někdo si myslí, že redaktořina je pohodová, klidná profese. 

Opak je pravda. Když ven pustíš prózu, kde necháš pár chyb, je to hloupé, ale přežiješ. 

Když ovšem totéž uděláš v učebnici, kterou dostanou do ruky desetitisíce žáků, je to pořádný 

malér, který se může dostat do televize. Proto musíš být maximálně pintlich. I překlep vadí, pořád 

jsi na jehlách, uděláš chybu, pustíš do tisku starší verzi, neohlídáš sazeče, ten pomíchá texty, 

grafické vrstvy v mapách. Najednou by mohl do stoupy jít náklad za půl milionu. Kde vezmeš 

peníze? Musíš stíhat termíny. Veletrh, začátek školního roku nikdo neposune. Máš odborně 

schopného autora, ale neumí pořádně psát. Přepíšeš knížku větu po větě, takže se z práce netrhneš 

dřív než za tmy a ještě ji taháš na víkendy a dovolené. Kdo nezažil, nepochopí. Nemluvě 

o povinných multikulturních, genderových, minoritních a jiných požadavcích, kdy konečně 

hotovou učebnici překope tucet rádců. Zvláště pro dějepis to platí. Historie je politikum. Někteří 

zástupci minorit se neshodnou ani mezi sebou, natož s autory, a tak je celý kvartál smiřuješ: 

redaktor učebnic musí být i diplomat. Nakonec je přece venku jakýs takýs politicko-korektní 

výsledek, ale bez předchozí shody a recenzního posvěcení ti ministerstvo školství nedá doložku. 

Rád bych o tom jednou sepsal něco samostatně, třeba v pamětech, a jsem víc liberál než 

konzervativec a částečnou oprávněnost politické korektnosti uznávám, ale občas se to žene 

do krajností. Co jsme zažili s relativně apolitickou hudebkou! O tom by vznikl absurdní román. 

Politická korektnost vítězila nad prostou logikou, racionalitou. 
 

A víra v boha? 
 

Sám bych se neoznačil za věřícího. Jen věřit nestačí. Boha (někdo užije pojem Zdroj) je zapotřebí 

cítit, zakusit, prožívat niterně, v mystickém spojení. K tomu má každý otevřenou cestu. Osobní 

zkušenost je víc než víra. I když ztratíme všechny blízké, přátele, majetek, postavení, ba zdraví, 

život, i když zakusíme bezpráví, tak nás od boží lásky nemůže nikdo odříznout; ani od pomoci 

vyšších duchovních, nemateriálních entit. Může nás zato oddělit vlastní slepota. 
 

Prodělal´s podobnou osobní zkušenost? 
 

V šestnácti při nenadálém kolapsu jsem prožil oddělení od těla. I kdybych o věci duchovní nejevil 

v životě zájem, kvůli tomu zážitku bych nikdy nemohl být materialistou. 
 

Odbočme: Co si však myslíš například o anglikánské církvi? 
 

S anglikány se dost míjím, ale určitě jsou katolíkům bližší než tradiční protestantství. 

Úzce spolupracují se starokatolíky, kteří se trhli od katolíků v 19. století po vyhlášení dogmatu 

o neomylnosti papeže. V Česku je malý sbor anglikánů tvořený cizinci a podporovaný právě 

starokatolíky, ale ti se nedávno rozpadli na dvě frakce. Škoda. Jeden čas to byla nejrychleji 

rostoucí církev. Pobrali hodně věřících od římských katolíků. Teď stagnují. Jejich výborným 

kazatelem byl ex-biskup Dušan Hejbal, ale po snaze o jeho penzionování právě došlo k rozkolu. 

Teď se jim vrátil Ivan Odilo Štampach, opět káže, vede bohoslužby. 
 

Znáš Listy Ason-klubu, Plže anebo Ulitu? 
 

Plže čtu nepravidelně, své prozaické texty mám na jeho formát moc dlouhé. Recenze, anotace 

o regionální beletrii či historických knihách jsem zvyklý publikovat ve Vlastivědném sborníku 

v Mariánské Týnici. V tom jsem zúžený na severní Plzeňsko, s ním srostlý. Trojkraj Plasko, 

Kralovicko, Manětínsko je domov, k němuž se všude hlásím, a teprve v pořadí jsou Praha s Plzní; 

v obou jsem žil řadu let. 

Ulitu znám, ale zamrzí, že je méně známa v rámci České republiky. Neznámost je i problém více 

děl vydaných členy Střediska západočeských spisovatelů. 
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Co s tím? 
 

Jsem naivní, ale představ si, že by kraj zřídil propagační místnost v Plzni jen pro literární díla tady 

vzniklá, i pro odborné knihy lidí z univerzity. Zároveň by tam šlo získat informace o křtech, 

literárních akcích. Co to mít za další z cílů Ason-klubu, Střediska? Středisko i Listy jsou i příklad 

pro jiné regiony, ne všude podobná angažovanost v takové míře existuje. Členství ve SZS beru 

jako poctu, vážím si ho, ale Středisko by potřebovalo omladit a rozšířit řady i o odborné 

spisovatele. Obecně to vnímám jako problém národní mentality: míváme odpor ke spolkům 

a organizacím. 
 

Jak vnímáš západočeská vydavatelství? 
 

Stýská se mi po Mustangovi a jeho knižní produkci. Mám radost z vlastivědných prací Starého 

mostu, podporují regionální patriotismus a zájem o lokální dějiny: výborným počinem je 

Hajšmanův Plzeňsko-český slovník. Plzeňština je mou dlouholetou srdeční záležitostí. V mé sbírce 

„plzoismů“ jsem našel pár desítek slov, které slovník postrádá, a kontaktoval skrz nakladatelství 

autora. Bohužel se neozval. Dál vidím do kuchyně Nakladatelství Fraus, řadu let specializovaného 

téměř výhradně na učebnice a didaktické texty, a přes dotírající konkurenci, která jim poslední 

roky šlape na paty, patří k nejlepším v oboru. Přesto jsou ve stínu, nedoceněni. Z jediné řádky 

tiráže nikdo nevyčte, kolik je za autorem, redaktorem, grafikem, sazečem, výtvarníkem anebo 

i tvůrcem notových zápisů obrovské, mravenčí, pečlivé, dlouholeté práce, ba stresu; nemluvě 

o administrativě. 
 

Díky ti za rozhovor, Radovane. (12. 3. 2020) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 5. 2020. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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