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

Ročník XXIX, 2020, letos Listy č. 10 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 270) z 2. 10. 2020. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 10/2020 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Být, či nebýt? To je, oč tu běží!“ 
 

(William Shakespeare: Hamlet)  
 

 

„Nic nebylo, nic nebude;  

všechno je bytí a přítomnost.“ 
 

(Hermann Hesse) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
…Upřímně věříme v budoucnost spisovatelů a literatury. Každý autor (nejen) v západních Čechách 

se ze všech sil snaží BÝT. Mnohem horší je to však s literárními pořady. Společná setkání, křty nových 

knížek, besedy, autogramiády, čtení se ze dne na den chvějí strachem, zda v rámci 

protikoronavirových opatření BUDOU… V září naštěstí ještě nějaké akce byly, například…  

 

Ivo Fencl křtil a zpovídá se: V úterý 8. 9. jsem v Západočeské galerii měl besedu spojenou se křtem 

dvou knih. Moderovali Jiří Hlobil a Jitka Prokšová ze Střediska spisovatelů. Nu, a právě při té 

příležitosti jsem zkusil zhutnit informaci o svých výplodech let 2019-2020 a děl: „Vážení! Veřejný 

nepřítel jsem. Avšak neškodný. Kniha je vzpomínkami. Ničím víc, ničím méně. Nu, a paměti se, 

pravda, pravdivě na 100 % napsat nedají. Tím se liší od fikce. Ví to Eco, uhlídali to mnozí. Mnohé 

jste nezapomněli, ale přesto: „Nevykdákáte to.“ Proč ne? Exhibicionismus má meze. Dokonce 

i pověstné ego Pavla Kohouta neodhalilo vše. Ani v jeho dílech, ani Pavlu Kosatíkovi (když druhého 
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Pavla zpovídal). Nebo vy byste se obnažili do mrtě? Viděli byste, že by hned přispěchali svědkové 

vašich osudů a s jinou interpretací. Nu, a část mých „dobrodružství“ z Veřejného nepřítele lze 

chápat i jako Ivův „gay-coming-out“. Právem? Sám vím, že ne (ba poťouchle se směji), ale... 

Ochránci morčete vznikli ovšem díky témuž kamarádovi, na něhož narážím ve Veřejném nepříteli. 

Měl dívku, jezdil jsem za nimi k Sedleckému jezu u Šťáhlav, kde trávili víkendy uvnitř magické 

chatky, a párkrát se mi svěřil, že mu není zrovna příjemné, když jako milenci přicházívají k chýši 

a vždy jsou sledováni veškerým přítomným obyvatelstvem osady. I vžil jsem se do toho, metaforicky 

zachytil ten až paranoidní pocit a vtělil do textu vše, co mi jistou dobu chybělo. Partnerku, dítě... 

A že je morče – jako metafora – s děťátkem nesrovnatelné? Jistě! Je to jen zvíře. Ale než si pár pořídí 

děcko, mívá přece psa, ne? A můj příběh je navíc schválně bizarní a fantaskní a surreálný i snový – 

a místa, které dva hrdinové (milenci Sandy a Žaneta) pozorují v chatě na starém obraze, je ve finále, 

hle, uchvátí a obemknou doopravdy. Jak to? Sám nevím, ale kritik Radim Kopáč to sumarizoval 

v recenzi takto: „Fencl má vzletný slovník, poetizovanou, archaizovanou a trochu afektovanou 

stylistiku, a především enormní drajv vyprávění. Píše snadno, čte se lehce. Výsledek? Zvláštně 

emočně rozněžnělá, fantazijně zjitřená kniha, která jako by uvízla mezi milostí dětství a hrůzami 

věku dospělosti. Odtud i nadregionální potenciál Ochránců morčete.“ (Starý Plzenec, 8. 9. 2020) 

 
 

 

Ve středu 16. září zazněla v přednáškovém sále Výstavní síně 13 ZČG Slova, slova, slova členů 

Střediska západočeských spisovatelů. Čerstvou básnickou sbírku s názvem Tolikrát milostně 

zde 24. září představila Eva Válková. V polovině měsíce vyšla v nakladatelství NAVA už druhá 

kniha povídek Terezy Herzogové Indiánské léto a próza Václava Englera s vlastními ilustracemi 

Ve hvězdách, v brněnském nakladatelství Host sbírka krátkých próz Rodina a jiné regály Jana Sojky 

a v nakladatelství Togga spis Karla Pexidra Můj přístup k filosofii. Plzeňský publicista a kurátor 

výstav Pavel Hejduk pak vydal monografii Petr Chalabala, v níž jako básnický doprovod 

k obrazům hojně využil i verše Evy Válkové. Jiřina Fuchsová se 23. září dvěma básněmi 

a medailonkem prezentovala v rubrice Lidových novin Česká báseň.   

 

Během slavnostního večera s udílením Umělecké ceny města Plzně za rok 2019 v Měšťanské 

besedě 16. září převzala Hudební nadace Karla Pexidra ocenění v kategorii Společnost přátelská 

umění a kultuře/Mecenáš(ka) plzeňské kultury. Cena byla udělena za dlouhodobou, zejména finanční 

podporu kulturního dění. 

 

Veletrh Svět knihy Plzeň 2020, který měl za účasti Střediska západočeských spisovatelů a též např. 

Bibliobusu Knihovny města Plzně proběhnout ve dnech 25. – 26. září v prostorách DEPO2015, 

musel být bohužel pořadateli s těsným předstihem odvolán…  

 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

na akce, které (by) mohly být… 

 
* VELKÝ KNIŽNÍ BAZAR „ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM“. Ve dnech 1. – 31. října 2020 

Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny Skvrňany (Macháčkova 28) na XVI. ročník 

populární akce Čtenáři čtenářům. Je Vám líto vyhodit knihy, které už nepotřebujete a nechcete? 

Můžete je zanechat ve vstupní hale skvrňanské knihovny a zadarmo si z nabídky odnést, co se Vám 

bude líbit. Knižní bazar bude otevřen do konce října, každý pracovní den kromě pátku od 9 do 18 

hodin, v pátek od 9 do 13 hodin a vždy během trvání akcí v M-klubu. Více informací na 

https://okskvrnany.webnode.cz/products/a1-10-30-10-2020-knizni-bazar-ctenari-ctenarum/.  

 

https://okskvrnany.webnode.cz/products/a1-10-30-10-2020-knizni-bazar-ctenari-ctenarum/
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* Ve dnech 1. – 30. října 2020 Vás Knihovna města Plzně zve do Hudební a internetové knihovny 

(Táborská 22) na výměnný bazar CD, DVD, LP a knih Hudbu a filmy všem. Otevřeno v Po-Čt 

9:00-18:00 hod., v Pá 9:00-13:00 hod. 

 

* V pátek 2. října 2020 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny Bory 

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

 

* Ve dnech 5. – 27. října 2020 Vás Knihovna města Plzně zve do Knihovny Bolevec (Západní 18) 

na výprodej vyřazených brožur, časopisů a knih všech žánrů za jednotnou cenu 5,- Kč. Přijďte si 

doplnit knihovničku! Otevřeno v Po-Čt 9:00-18:00 hod., v Pá 9:00-13:00 hod.  

 

* V úterý 6. října 2020 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny Bory 

(Klatovská 109) na program pro dětskou veřejnost Stovka pana Spejbla.   

 

* V úterý 6. října 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na přednášku z cyklu Tři ženy Adolfa Loose (1) – Lina Loos: Kniha bez názvu. 

Připravili a uvádějí Jana a David Růžičkovi. Vstup volný. 

 

* V úterý 6. října 2020 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Skvrňany (Macháčkova 28) na další Koncert mezi knihami. Tentokrát šansony. Zlatka Bartošková 

zpívá výhradně vlastní repertoár a píší pro ni současní čeští textaři, básnící a skladatelé, např. Jarmila 

Hannah Čermáková, Ondřej Suchý, Petr Ožana či Jiří Toufar. Vstupné 80,- Kč / 120,- Kč. 

 

* Ve středu 7. října 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny Bory 

(Klatovská 109) na křest publikace Danuše Peckové-Kučerové Libomilné recepty pro osamělé 

pány. Vstup volný. 

 

* Ve středu 7. října 2020 od 18:00 do 23:00 hodin Vás Česká centra ve spolupráci s EUNIC Praha 

(Asociace národních kulturních institutů zemí EU), zahraničními ambasádami v České republice, 

nakladatelstvím Labyrint a Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR zvou k návštěvě 

už IX. ročníku Noci literatury – na veřejná čtení evropské literatury v překladu na atraktivních, 

běžně nedostupných místech. Zapojeno je tentokrát vedle Prahy (20 čtecích míst) 53 českých měst 

a 5 měst zahraničních, ze západních Čech např. Plzeň, Cheb, Rotava nebo Železná Ruda. 

V Plzni budou letos herci a hudebníci divadla Sklep číst na 7 místech. Jsou to: Studijní a vědecká 

knihovna PK – půda (koordinátor akce; z knihy belgického autora Stefana Hertmanse Válka 

a terpentýn čte Tomáš Hanák), Knihovna města Plzně – Barevná čítárna Ústřední knihovny pro 

děti a mládež v 1. patře (z knihy estonského autora Andruse Kivirähka Muž, který rozuměl hadí řeči 

čte Lenka Vychodilová), Národopisné muzeum Plzeňska (z knihy britské autorky Kate 

Atkinsonové Přepis čte Lenka Andelová), Západočeská galerie v Plzni – Masné krámy (z knihy 

dánské autorky Anne Cathrine Bomannové Agathe čte Marta Marinová), Stará synagoga (z knihy 

německého autora Nina Haratischwili Osmý život / Pro Brilku čte Václav Marhoul), Klubovna 

děkanátu ZČU (z knihy portugalského autora José Eduarda Agualusy Prodavač minulosti 

čte David Noll) a Divadlo J. K. Tyla v Plzni – divadelní dílny (z knihy slovenské autorky Vandy 

Rozenbergové Tri smrtky sa plavia čte Jana Hanáková). Knihy z Noci literatury bude možné 

v průběhu večera zakoupit u stánku knihkupectví Kosmas na recepci SVK PK s 15% slevou. Více 

na www.nocliteratury.cz, https://svkpk.cz/detail-akce/noc-literatury-2020/. Vstup volný. 

 

* V pátek 9. října 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. 

 

https://svkpk.cz/detail-akce/noc-literatury-2020/
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* V pondělí 12. října 2020 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do M-klubu Obvodní 

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

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

 

* V úterý 13. října 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) 

na další díl cyklu Záhady a záhadologové (22). Tentokrát Tajemná archeologie aneb Co jsme dříve 

nevěděli. Přednáší doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., ředitel Ústavu pro Archeologii FF UK. Vstup 

volný.    

 

* Ve čtvrtek 15. října 2020 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do sálu beletrie (Plzeň, Smetanovy sady 2) na autorské čtení a besedu s českým spisovatelem, 

producentem a satirikem Jakubem Horákem, autorem knihy Klapuška a neandrtálci. Pořad provází 

výstava ilustrací Zdeňka Buriana, použitých v knize. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 15. října 2020 ve 20:00 hodin jste zváni do kulturního centra Papírna (Plzeň, Zahradní 2) 

na Slam poetry – kvalifikaci Mistrovství ČR. 

 

* V úterý 20. října 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Kuchařky (1) - Miroslava Kuntzmannová: S trochou nostalgie. První díl nového 

cyklu setkání s autory a autorkami kuchařských knih. Vstup volný. 

 

* V úterý 20. října 2020 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Skvrňany (Macháčkova 28) na Koncert mezi knihami. Tentokrát opět MARiAN Band. (Tato jedinečná 

„Bob Dylan Tribute“ kapela hraje dylanovky s českými texty již více než 11 let. Mezi knihami zahraje 

nejen notoricky známé písně, ale i kolekci nových překladů písní Boba Dylana z nové CD nahrávky 

kapely „Nepůjdem nikam ven“.) Vstupné 80,- / 120,- Kč. 

 

* V pondělí 26. října 2020 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 

do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na přednášku Jakuba Houdy Čarodějnictví v průběhu věků. 

Vstup volný.   

 

* 

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

 
* MILAN ŠEDIVÝ: Jásání k Vitince  
(reakce na text Jana Sojky Deníky Antidivadla, část 8, publikovaný v Plži č. 9/2020 na s. 9-11) 

 

Protest č. 1.  

Cosi příšerného v sobě má ožírání se na letních výmincích. Ta pohana lučních kobylek, když 

dramatik ponížený na vodopád blije do trávy! Měsíc si to z výšky svými skalisky prohlíží, čichá to 

a saje až do dálav vesmírného třesku. 

 

Protest č. 2. 

Charvy není žádný potížista. Je něžný jako boží hovádko, které má na bocích mapy od Anglie 

až po Svaz sovětských socialistických republik! Charvy patří do jejich pokojně přežvykujícího 

kožedělného zeměpisu! Podle vizáže je to osmahlý, od atletismu duživý hoch, který si musí zdraví 

zhoršovat cigaretami, aby od ostatních stárnoucích kamarádů nezaslechl nějakou závistivou výčitku, 

neboť jeho bytost je kolegiální! (Lze poznamenat do deníčku.) 
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Protest č. 3. 

Koho porazil hrdinně ve středu 14. srpna 2019 Vojta Germanicus, když už byl přítomný od čtvrtka 

2. srpna 2018 (doražený, uražený, anebo bez čárek)? Nejasné alkoholické okno ročních rozměrů. 

Lépe si číst detailnějšího Tacita.  
 

Protest č. 4. 

Kňour není ve skutečnosti žádný Kňour, ale Bivoj. Má stejný význam v dějinách jako ahistorický 

Ježíš. A je tlustý po nich, po obou.  
 

Protest č. 5. 

Řízení automobilu se vždycky děje skrze ústa epileptiků zahryzlá do volantu. To, že jim malířův 

jmenovec dělá automata, je z řádu esteticky učesaných komet pohybujících se ve věčnosti. Že extra 

dopomoc krom jeho paží není žádná, je známé a patří to do věrouky. Každý použitelný airbag totiž 

naleptává svými rozkapanými slinami Robert Janda. Proto nanejvýš protestuji, že poznámka o něm 

byla vystihující. 
 

Protest č. 6: Že si to abstinenti v životě vypijou do posledního loku, zatímco alkoholici zas jen 

do prvního. 
 

Finále: Občas merlot, který běžně prodávají v Penny, strašně tahá za koule. Vědí to i ženy? Jsou tím 

sti-ženy? A jak se dělo opilcům na Vitince? Pili merlot, či můj nejoblíbenější tokaj, jemuž se vyrovná 

leda ussurijský tygr, ten zebrovaný král tajgy, kořeněné vůní záhady a propastné prázdnoty? 
 

(Praha, 22. 9. 2020) 
 

* 

KNIŽNÍ TIPY Z REGIONU 
 

* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Knižní tipy z regionu (Krist, Bukovský) 
 

Nevšedně obsáhlá je ve výsledku publikace Miloslava Krista Letinám s podtitulem Z historie obce 

a lázní Letiny (ArtKrist, Plzeň 2019). Autor s využitím mnoha pramenů sepsal a sestavil úhledný 

svazek o šesti stech čtyřiceti stranách s upotřebením více než tisíce čtyř set fotografií 

a reprodukovaných dokumentů. Ačkoli badatel sleduje historii Letin od první písemné zmínky 

o obci z roku 1248, v šedesáti kapitolách vypráví především o době od počátku 19. století 

do současnosti. Nejvíce prostoru je věnováno letinské farnosti, škole a lázním, zkrátka však nepřijde 

ani místní průmysl, řemesla, živnosti, obchod, významní rodáci či společenský a spolkový život. 

Pozornost si zaslouží i skromnější brožura Josef Soběslav Bukovský, kterou vydala Oblastní 

organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Plzni. Na účastníka odboje v době okupace 

českých zemí nacistickým Německem zavzpomínaly osoby nejpovolanější, Bukovského žijící 

synové Jaroslav a Stanislav. Ti použili i písemných záznamů svého otce a přiblížili život strojvůdce, 

který například v době protiprávně vyhlášeného stanného práva Henleinovci přepravil vlak 

bez respektování návěstidel z pohraničí do vnitrozemí. Za odbojovou činnost v dílnách lokomotivního 

depa v Plzni byl zatčen a před popravou se zachránil útěkem z rozbombardované drážďanské 

věznice. Publikace je doplněna řadou fotografií. 
 

* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Knižní tipy z regionu (Mikisek, Fencl, Čechura) 

Možná první vydanou knihou plzeňského autora v letošním roce se stal román Dům z mlhy (Petrklíč, 

Praha 2020), ve kterém Lubomír Mikisek volně navazuje na svou prózu o bezdomovcích 

Za obzorem jiný svět z roku 2016. Jedná se o vpravdě strhující vyprávění s tragickým vyústěním. 

Znovu zjišťujeme, jaké nástrahy brání sebeupřímnější snaze člověka bez domova v návratu 

do běžného života. Nově se v knize sympatický hrdina potýká se zdravotními problémy i s obtížemi 

při navazování partnerského vztahu.  
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Od vzpomínek na dětství v Občanu Starého Plzence (2018) postoupil Ivo Fencl k přiblížení svého 

mládí v knize Veřejný nepřítel (Periskop, Příbram 2019). Svěžím způsobem zaznamenává pro něj 

nejdůležitější okamžiky z průběhu studií, základní vojenské služby, několika pracovních 

a milostných poměrů až po narození syna – s důrazem na vznik třecích ploch mezi dospívajícím 

„občanem“ a jeho okolím, jak naznačuje název. A zachycení individuálního osudu znovu dává 

obecnější výpověď.  

Soubor povídek a fejetonů Milana Čechury Povíd(f)ej (NAVA, Plzeň 2019) je také svým způsobem 

pokračováním výboru fejetonů Trolejbus v polích. Autorovi bylo líto textů, které se do předchozího 

svazku nevešly, a doplnil je deseti novými povídkami, z nichž je třeba upozornit na jímavý popis 

soužití pána a jeho psa Brita. Jinak v nich však autor znovu osvědčuje především svůj laskavý humor 

a umění vystavět vtipnou zápletku s nečekaným rozuzlením. 

 

 

* 

ROZHOVOR 

 
NESENZAČNÍ ROZHOVOR S GABRIELOU ŠPALKOVOU 
 

„Gábina Špalková“, tato snad nejpůvabnější členka SZS, se narodila 6. ledna 1971. Po humanitních 

studiích na univerzitě se stala redaktorkou Deníků Bohemia, ale déle, celé roky byla kulturní 

redaktorkou Mladé fronty Dnes. Spolupracuje s Divadelními novinami či časopisem Loutkář, 

s obornými portály jako Opera plus a Taneční aktuality, s médii a institucemi u nás i v zahraničí. 

Je autorkou více hudebně-literárních pořadů pro každoroční Smetanovské dny a platnou členkou 

týmu Plzeňského literárního festivalu. Poutavou historií lyžování lze nazvat její knihu Bílé stopy 

na českém západě (Starý most 2007). 
 

Ivo Fencl: Tento rozhovor bych rád záludně zahájil pohledem do „předpřevratové“ éry, 

ba roku 1983. Tenkrát jsem prvním rokem studoval vysokou v Praze, a i přitom cosi sepisoval. 

Život se mi chybně zdál bez konce. S čím však máš rok 1983 spjatý ty? 
 

S druhým stupněm základní školy a po literární stránce tedy se školními slohovými pracemi, 

s literárními a recitačními soutěžemi. 
 

Snad s výjimkou nějakých těch grafomanů (mezi ty se nepočítám) a podobných pseudo-es, lidi 

většinou nemívají psaní v životě prvotní a jejich žebříky hodnot se lišívají. Co tvůj? Co vše, Gábino, 

preferuješ před psaním? 
 

Ač vypadá otázka jednoduše, je těžká… Psaní vlastně na žádné hodnotové příčce není, řekla bych. 
 

Anebo aspoň ty jej tam nemáš. 
 

Na první příčce mám rodinu a její zdraví, všechno ostatní je až na příčlích pod tím. I ambice. 

Je pravda, že se psaním jako novinářka a recenzentka živím, a tak by - logicky - mělo u mě být hned 

pod první příčkou, a když o tom přemýšlím, zřejmě tam je. Ale pokud bych se živila něčím jiným, 

pak by se mi psaní stalo pouhou zábavou a zábava je vždycky nadstavba. I můj žebříček by pak 

vypadal jinak. 
 

Hodně autorů (žen i mužů) si – naštěstí! - zachovalo vzpomínky na dětství a tenkrát jimi 

oblíbené knihy, povídky, filmy, divadelní hry... Někdy dokonce tvoří pod jejich vlivem 

(což bývá můj případ), a když ne vědomě, třeba podvědomě. Máš taky nějaké podobně lákavé 

vzpomínek v hlavě? 
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Nepochybně – a jen je zrovna teď vydolovat ze zapomnění…. Doma jsme si pořád zpívali lidové 

písničky, a to mi zůstalo pod kůží. Proto mám asi ráda i folklór, přírodu a venkov. Mám mnoho 

oblíbených knih a ty své dětské jsem pak četla zase svým dětem, když byly malé. 
 

Kdo by to nezkusil! 
 

Ano. A představuji si, že i mé děti jednou budou ty knihy číst dětem svým a že se tyhle příběhy 

stanou i pro ně jakýmisi artefakty, jak´s to jednou nazýval. A že také jejich pohled na svět budou 

formovat Václav Čtvrtek, Bohumil Říha, Astrid Lindgrenová a že se budou vracet i k pohádkám 

Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. A že nezapomenou na dětské verše Josefa Václava 

Sládka a Františka Hrubína. Vždycky si budu pamatovat i několik skvělých operních inscenací, 

které jsem viděla jako malé děvče, než se pro rekonstrukci zavřelo Velké divadlo v Plzni, 

a zanechaly ve mně velký dojem. Nepochybně jsou jedním ze stavebních kamenů, které nás utvářejí: 

Pucciniho Bohéma, Weberův Čarostřelec a o něco později Smetanovi Braniboři v Čechách s jejich 

apelem na pravdu a právo, postupně pak všechny Smetanovy opery, Verdiho Nabucco se sborem 

Židů toužících po svobodě, Macbeth a zhoubná, ambiciózní touha po moci; takhle bych mohla 

pokračovat dost dlouho. 
 

A knihy? 
 

Mám hodně oblíbených a jmenovat jich jenom několik, je problém, ale mám-li vybrat alespoň jedno 

období, tak mě historicky, hudebně i literárně vždycky zajímalo 19. století. Tedy doba, kdy se 

utvářela naše současnost. Je to po všech stránkách fascinující období, a proto patří k mým 

nejoblíbenějším knihám Jiráskův F. L. Věk. 
 

Co si myslíš o profesi moderátorky a herečky v kontrastu k profesi psavkyně a spisovatelky. 

Mohou si ony dva světy vzájemně pomáhat, inspirovat se? Jak? 
 

Mohou, ale záleží na jednotlivci. Je moderátor, který si píše text sám, a musí tedy sám mít literární 

vlohy. A v tom případě jej pak může konkrétní večer nebo situace nějakým způsobem inspirovat 

pro pořad nebo večer příští. Nebo třeba k povídce A je naopak moderátor, který se jen naučí text, 

jenž psal kdosi jiný, a tam se světy ovlivňovat nemohou. 
 

Kdybys náhle získala hodně času a současně i nějaký dozor (kuratelu), které by tě nutily tvrdě 

psát, co bys teď nejspíš tvořila? 
 

Víš, neumím psát jen tak pro zábavu. Potřebuji termíny. Nemám-li je, většinou to skončí jen 

u poznámek v bloku, blok uložen v šuplíku, a mám takových bloků, hustě popsaných sešitů 

už poměrně velké množství – v mnoha šuplících, a to od základní školy. Vůle je tedy, jak vidno, 

problematická a pro mě opravdu zůstává tou nejlepší kuratelou fixní termín. Kombinací vlastní vůle 

a onoho termínu jsem napsala publicistickou knihu o historii lyžování a nyní další o historii festivalu 

Smetanovské dny, jejíž krátká verze vyjde začátkem roku 2021 a rozsáhlý komplet snad koncem 

toho roku. V šuplíku mám pak rozpracováno hned několik námětů a ve fantazii si hýčkám několik 

dalších. Ale zatím chybí ten termín…  
 

Jak jsi prožila listopad 1989? Napadá tě historická událost, která je pro tebe s tím přelomem 

srovnatelná? Nebo snad máš podstatnější a osobnější, přesto ale podobně klíčové rozhraní? 
 

Bylo mi 18 let a nastoupila jsem do prvního ročníku na vysoké škole; listopad 1989 jsem tedy prožila 

jako stávkující studentka plzeňské pedagogické fakulty. Přepisovala jsem na stávkovém výboru 

letáky, prohlášení, tiskoviny. Rozváželi jsme je se spolužáky, vylepovali jsme plakáty… Psala jsem 

do tehdy vzniklého časopisu Plzeňský student, doufám, že uvádím název správně. 
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Aby ne. Schraňuji dodnes všechna čísla. Bezvadné. 

 

Možná bezvadné, ale rozhraní podobné tomu, jakým byl listopad 1989, neexistuje. Pád totalitního 

režimu a totální změna celosvětového rozložení sil, proměna společnosti a veškerého dění po roce 

1989 je jedinečná a neopakovatelná. Zažít takový kvas, kdy cítíte, jak se okolo vás doslova řítí 

dějiny, tu euforii změny, svobody, nadšení, soudržnost, ale i nebezpečí... A pak vítězství... To lze 

zažít jen jednou v životě. Na to je náš život příliš krátký. Ale je pravda, že ty osobní mezníky, 

které změní život, má každý - bez ohledu na to, jaký režim panuje. Svatba. Narození dětí... Ano, děti 

život změní zcela. Ženě především. 

 

Jak nahlížíš na činnost Střediska západočeských spisovatelů? Co je asi nejtěžším oříškem 

pro její radu, pro předsedkyni Milenu, pro organizátory akcí? - Osobně mě totiž napadá, 

že psavci jsou ještě individualističtější monstra, než třeba malíři, herci, fotografové či zpěváci. 

Tudíž je kolektivní práce s nimi někdy vážně „kláda“. Jednotlivé přístupy k tvorbě se přece 

často až diametrálně liší. 

 

Středisko západočeských spisovatelů je organizace s dlouhou tradicí. U jejího zrodu stály osobnosti 

plzeňského kulturního života a v jeho řadách v průběhu let spisovatelé, jejichž význam výrazně 

přesáhl hranice regionu. I teď máme mezi sebou takové. SZS je skvělou platformou, díky níž lze 

realizovat zajímavé kulturní projekty a jejich prostřednictvím podporovat zájem o literaturu, čtení 

i psaní. Může podporovat mladé talenty, příležitostí a možností je spousta. Aby však tyto ideje mohli 

členové střediska rozvíjet, musí ono samo fungovat. A to, jak funguje, je i záležitostí předsedy 

či předsedkyně. A víš, on každý umělec je více či méně individualista a i mnoho neumělců jsou 

individualisté. Ale ne každý, ať již umělec nebo neumělec, je přirozenou osobností. Nechci být 

konkrétní, a tak budu hovořit obecně. Včele jakékoliv organizace (a umělecké především) by měla 

být právě přirozená osobnost. Komunikativní a otevřený člověk se zkušenostmi, který dokáže myslet 

pragmaticky, exaktně i způsobem tvůrčím. Člověk, který si nepotřebuje nic dokazovat a v pravou 

chvíli bude schopen potlačit vlastní ambice a dát vyniknout jinému. Ten, kdo dokáže aktivitu 

druhých oceniti podpořit a motivovat je tak, aby ji chtěli ještě rozvíjet a cítili, že jsou si jejich práce 

ostatní vědomi, že si jí váží. Zkrátka - umět dát ostatním propojující prostor a volnost. Prostor 

pro tvorbu a iniciativu, volnost jako nezbytnost. (Plzeň, 17. 9. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 26. 10. 2020. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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