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náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 11/2020 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÝ PŘÍTELI... 
 

„Neboj se změny.  

Možná to dopadne ztrátou něčeho dobrého,  

ale pravděpodobně to dopadne získáním  

něčeho lepšího.“ 
 

(Ralph Smart) 

 

„Akce bez počáteční vize je mrhání časem.  

Vize bez akce je obyčejné snění.  

Ale akce s vizí mohou změnit svět.“ 
  

(Nelson Mandela)  
 
 

* 

BYLO NEBYLO 

 
… Hned na počátku října se „všechno“ změnilo. Tedy přinejmenším kulturní kalendář. Znovu byl 

Vládou ČR vyhlášen nouzový stav a v rámci dalších protikoronavirových opatření musely být zrušeny 

nejprve všechny akce nad deset účastníků včetně účinkujících, později akce nad šest účastníků, 

pak nad dva účastníky… Zůstalo obyčejné snění a vize něčeho lepšího. Ještěže spisovatel může zatím 

měnit svět doma úplně sám, anebo…  
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     Na Výpravy do ztracených světů se v souborném vydání komiksových příběhů vydal (nejen) 
Vlastislav Toman.  
     Jakuba Katalpa v nakladatelství Host publikovala nový román s názvem Zuzanin dech. Je prý 
o milostném trojúhelníku na pozadí historických událostí třicátých a čtyřicátých let minulého století. 
     V soutěži o nejlepší knihu detektivního žánru roku 2019 Cena Jiřího Marka získal Jan Hafran 

Frána (https://www.hafran.cz/) na konci září od České asociace autorů detektivní literatury (AIEP) 
za knihu Pavoučí případ druhé místo. A to už z loňska jedno podobné ocenění má – též druhé místo 
za Případ pohřešovaného háčka. (Více na http://www.ceskadetektivka.cz/node/118.)  
     První místo v soutěži Cena Havran opět (už počtvrté) putovalo do Dobřan u Plzně. Za příběh Letní 
kachna z Polky bylo uděleno spisovatelce Zuzaně Rampichové (https://rampichova.blog.idnes.cz/), 
které pak ještě v soutěži Cena společnosti Agathy Christie za tentýž text připadlo místo třetí. 
     Mladé plzeňské spisovatelce Heleně Žákové v nakladatelství Naše vojsko vyšla románová 
prvotina Kdo zastaví déšť. A není to prý její první napsaný román, jen první vydaný. V pátečním 
5+2 byla 2. října knize i autorce věnována hned celá dvoustrana. Kromě knih píše vlastní blog 
(http://helenazakova.cz/) a v rámci plzeňského tria Povídkářky spolu s Janou Poncarovou 
a Martinou Heš Hudečkovou elektronicky publikuje povídky (http://povidkarky.cz/).  
     Zmíněná Jana Poncarová z Plzně a Rokycanska si před nedávnem připsala už třetí titul, Děvčata 
první republiky (wo-men, 2020). Osm rozhovorů s pamětnicemi a podle prodejní ceny nejspíše 
rozhovorů značně rozsáhlých.  
     Ve třetím čísle čtvrtletníku IRIS o Zoologické a botanické zahradě města Plzně, přírodě a ekologii 
zavzpomínal ředitel Jiří Trávníček na dvě setkání s básnířkou Hanou Gerzanicovou, která se stala 
čestnou kmotrou žirafáka Jiřího. 
     Renáta Fučíková s Lenkou Křížovou a Kateřinou Tučkovou zpracovaly příběhy významných 
českých žen do krásně graficky vypravené knihy Hrdinky (Universum). Výtvarnou podobu dílu 
vtiskli studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. 

 
* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

na akce, které by mohly být… 

 
* Středisko západočeských spisovatelů nevzdalo letošní ročník Plzeňského literární festivalu, 
ale přesunulo ho do virtuálního prostoru a jednotlivé pořady bude vysílat on-line na YouTube. 
Na https://youtu.be/UJYd6G_FWCQ si lze vyslechnout krátkou upoutávku a je též možné nastavit 
si tam „odběr“ včetně upozornění (ikona zvonečku), které Vám přijde e-mailem vždy asi čtvrt 
hodiny před zahájením vysílání). Sledujte aktuální informace na FB stránce 
(https://www.facebook.com/PlzenskyLIterarniFestival).  
 
* Slavnostní předávání Ceny Bohumila Polana za rok 2019, které se mělo uskutečnit 16. listopadu 
2020 v 16:00 hodin, se naštěstí nebude konat online. Posune se na dobu, kdy se spisovatelé budou 
moci v obřadní síni plzeňské radnice sejít osobně. (Možná to bude v předvánočním čase, možná 
krátce po Novém roce?) 
 

* Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy neztrácí naději ani chuť do veršování a přeje pevné 
zdraví bez koronaviru všem lidem dobré vůle. Program na předposlední měsíc? Klubovnu jsme 
zavřeli / poslechli jsme vládu. / Činíme tak v naději, / že líp bude po listopadu. / Nahraďme tu velkou 
ztrátu / básněmi z poesiomatu… Každý den od rána do večera Poezie bez rizika na nádvoří jezuitské 
koleje u poesiomatu s nabídkou básní 19 autorů se vztahem k městu Klatovy (Rudolf Mayer, 
Jaroslav Vrchlický, Jaroslav Kvapil, Jan Šnobr, Jaroslav Seifert, Ladislav Stehlík, František 

Gottlieb, Zeno Fifka, Václav Weinfurter, Josef Hrubý, Martin Šimek, Lenka Hrabětová, 

Tomáš Javorský, Štěpán Špád, Václav Fiala, Jitka Pyšková, Radovan Lipus, František 

Novotný a Jiří Suchý).   

https://www.hafran.cz/
http://www.ceskadetektivka.cz/node/118
https://rampichova.blog.idnes.cz/
http://helenazakova.cz/
http://povidkarky.cz/
https://youtu.be/UJYd6G_FWCQ?fbclid=IwAR3aiJuoOgeTO7E_rq3WJY3TUuQpqL3qF6D2DhnNBdJHy0EnMPukpQJCOuc
https://www.facebook.com/PlzenskyLIterarniFestival
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* 

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

 
 

* 

ŘÁDKY O DIVADLE 

 
* LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ: Loutková hra o zvířátkách v Divadle Alfa 

 

     Šimon Olivětín a Tomáš Procházka jsou autory hry Detektiv Dudek, kterou v dramaturgii Petry 

Kosové dává jako poslední premiérovanou inscenaci před nouzovým stavem Divadlo Alfa. Zdálo 

by se, že hru ze života pohádkových zvířátek nabízejí malým divákům (divadelníci inzerují, že hra 

je určena pro děti mateřských škol a prvního a druhého ročníku základní školy) v kontextu dětmi 

oblíbené zvířecí tematiky literární a filmové a že asi půjde o hru s detektivní zápletkou. Zdání klame. 

Kontext české pohádkové klasiky s Ladovou Chytrou kmotrou liškou či Povídáním o pejskovi 

a kočičce Josefa Čapka je přítomen jen mlhavě. Jde sice o příběh se zvířaty, ale z tradice vymknutý 

a jejímu myšlenkovému poslání cizí. Je samozřejmé a vítané, že současná pohádka jako tematicky 

funkční rekvizitou operuje mobilem (zvířátka ho najdou pohozený v lese), že se zvířátka sdružují 

v hudební kapele (ta však hraje mizernou popdechovku) a že se mohou účastnit amatérské filmařské 

soutěže. Kritický pohled míří jinam. 

     Ze scénického aspektu vzato je výprava Mikoláše Ziky tím nejlepším, čím se s tradicí (nejen 

loutkového divadla) inscenace originálně vypořádala. Revitalizuje tradiční loutkovou bínu, vede 

dětskou vnímavost k identifikaci zobrazených prostředí na kulisách, jež se po prastarém způsobu 

vyměňují. Jako postmodernisticky uchopená starožitnost funguje bína jako velké hodiny 

s loutkovou kukačkou, postavou odkazující k baroknímu opovědníku, která stylem pavlačové drbny 

inverzně referuje ne o následujícím, ale o uplynulém obrazu (v dobrém podezírám režii, že nejde 

o pomoc malému diváku sestavit školní osnovu, ale o obraz mediální masáže). Půvabné marionety 

s nezbytnou antropomorfizací svých postav přesvědčivě odkazují k podobě reálných zvířat. 

Od popisnosti je distancuje jak nepoměr velikostí (např. zajíc je menší než škeble, to v duchu 

výtvarné volby připomíná i rodinné divadlo, kde na scénu přicházely nejrůznější hračky), 

tak robustní stylizace, pro děti však dobře čitelná.  

     Chválu si zaslouží herecké kreace – perfektní animace loutek, jak pohybová, tak v promluvách. 

Blanka Josephová-Luňáková, Lenka Válková-Lupínková, Radka Mašková, Bob Holý a Josef 

Jelínek byli skvělí, ale jejich výkony narážely na strop dramatického textu a režijní koncepce. Herci 

přesto dokázali hru pozvednout, vytěžit maximum z dramatických situací, jako např. v kreaci tetřeva 

hlušce akcentující spojení komična charakteru a situace.  

     Výmyk z bajkové tradice zvířecích postav lze v moderní pohádce očekávat a nejde o převratnou 

inovaci (v tomto smyslu je vše nenové – poandersenovské a počapkovské). Pohádka postmodernistická 

pro své „přepisy“ však tradici potřebuje, neboť ta jí slouží jako odraziště pro gagy, jako trampolína 

pro překvapivá řešení charakterů a situací. Otázkou je, zda pěti až osmileté děti, kterým je hra 

určena, takové povědomí tradice mají a zda jsou schopny a ochotny vnímat a hodnotit nabízené 

postavy a situace jako paralelní hru významů na tradičním pozadí. Olivětínův les je obrazem, v němž 

zvířata ztratila nejen vlastnosti přirozené, ale i ty dané kulturní konvencí: arogantní Zajíc se chová 

více hrubě než jen asertivně, Dudek je planý rozšafa připomínající Skupova Spejbla a z Lišky 

se stala submisivní hospodyňka, jež opětuje muflonovu lásku, obědvá s ním šiškový guláš a těší se 

na společné potomky liškomufloňátka. Přijmeme-li postmodernistickou poetiku bez výhrad 

v textech pro dospělé, pak zajisté ne ve hře pro malé děti, jimž nejen koncepce zmíněných postav 

(ale i situací) jde nad hlavy, to v případě lepším, v tom horším do hlavy. Komičnost absurdity je jim 

zatím nedostupná. Ale pozor! Opravdu šlo dramatikovi a režii o obraz komický? 
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     Zvířátka v dramatikově stylizaci totiž na sebe berou ještě jinou podobu (a charakter) – vstupují 

do rolí svého filmu v kostýmech, které z nich dělají zvířata jiná – např. z muflona zebru. A starý 

Sumec ve finální scéně říká, že v dobrém životě je každý tím, kým chce. Vida jaké moudrosti se 

detektiv Dudek dopátral. Prezentuje-li se takto pro zralejší publikum verbalizovaná tendence významů 

milostného vztahu Lišky a Muflona jako tolerance a podpora sebevědomí tzv. čtyřprocentních, budiž, 

přestože vnímám žánr pohádky jako zneužitý. Ale jde přece o víc. Opravdu autor říká malým dětem, 

že životní kvalita je dána jen, anebo především vůlí? Kostýmováním, přetvářkou? Vstupem do role 

bez ohledu na přirozené danosti, bez ohledu na kulturní zvyklosti?  

     Po míchanici alfovského „dortu“ mi bylo nedobře, stejně jako psu z Čapkovy pohádky o pejskovi 

a kočičce.  (Plzeň 20. 10. 2020; večerní premiéra 9. 10. 2020)  

 
* 

KNIŽNÍ TIPY Z REGIONU 
 
* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Knižní tipy z regionu (Sosoi, Brabec, Toucha, Paur) 

 

Plzeňské vydavatelství Pro libris pečuje o regionální autory od roku 2004. Ve spolupráci 

s Knihovnou města Plzně vydalo již 59 svazků v edici Ulita. Je v ní zastoupen i klatovský rodák 

Miroslav Sosoi, jenž se zde uvedl básnickou skladbou Černá dvojka. S téměř bezbřehou obrazností 

popisuje básník útěk z vášnivého vztahu a z přehřáté Prahy hrozící apokalypsou v černé jedna 

dvojce k západním hranicím, a je to, jako když se probudí vulkán a není k utišení. Není bez 

zajímavosti, že souběžně v královéhradeckém nakladatelství HereLove vyšla i autorova skladba 

Divá Báro, jež je skrytým holdem Filipu Topolovi.  

David Brabec ve své básnické prvotině před časem ztělesnil svou vizi zmrtvělého světa, nová sbírka 

Rozložené akordy působí stejně magicky tajemně, ale občas už se objevuje něco živého, silněji je 

zastoupena křesťanská symbolika, verš je pravidelnější, a tak svítá naděje k oživování umrtvené země.  

Do své třetí sbírky Časosběrné lpění shrnul Václav Toucha verše z roku 2017, a to chronologicky 

s vyznačením data a hodiny, kdy si báseň zaznamenal. Své krátké rozjímavé strofy poeta nazývá 

mžikovými básněmi a zapisuje si je nejednou v hodině mezi psem a vlkem za zjitřeného stavu mysli. 

Jan Paur shromáždil do své knižní prvotiny Lednice příběhy vpravdě humorné, které jsou jako by 

odpozorované ze života, ale jsou vesměs fantazijně rozvíjené někdy až ad absurdum, přesto však 

působí mile a věrohodně. 
 

* 

ROZHOVOR 
 

* „Nikdy jsem se v ničem tak šťastný necítil.“ 

Rozhovor s plzeňským filmařem Leošem Kastnerem. 

 

Čtyřiadvacetiletý Leoš Kastner (*8. září 1996) z Řenčí u Plzně studoval SSUPŠ Zámeček a obor 

Multimédia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Pracuje ve společnosti KAFilms 

a roku 2020 se ujal režie filmu Zbojník. 

 

Ivo Fencl: Jak jste začínal? Vím, že i v plzeňské škole Zámeček... 
 

Leoš Kastner: Na Zámečku jsem se dost hledal. Nevěděl jsem, co se sebou, i zpětně si navíc 

uvědomuji, že pro mé spolužáky nebylo úplně snadné se mnou se přátelit, jelikož jsem měl trochu 

odlišný humor a zároveň jsem tím, jak jsem nebyl spokojen sám se sebou, neměl rád ani okolí. To se 

vše změnilo ve druhém ročníku, kdy mě chytl film. Najednou jsem měl motivaci, začal si pomalu 

rozumět i se spolužáky a co tedy musím vyzdvihnout, je fundovanost tamních učitelů. 
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Konkrétně? 
 

Nikdy nezapomenu na docenta Sedláčka, který nás vyučoval písmo. Ve čtyřiaosmdesáti letech byl 
stále ještě ochotný dokopat nás puberťáky k trpělivosti a píli, což psaní písma vyžadovalo. 
S některými pedagogy jsem stále v kontaktu i po absolvování Zámečku a poskytují mi cenné rady 
(Jan Souček), nebo mě podporují svojí účastí na premiérách mých filmů (Tomáš Javorský), a tak se mi 
na Zámeček ve výsledku vzpomíná skvěle. Ta škola mě připravila ještě lépe, než jsem zprvu 
očekával. 
 

Vážím si režisérů i kameramanů, ale speciálně u těch druhých si vždy řeknu: „Musí to být 
chlapák, ta kamera na rameni je břímě.“ Je to tak? 
 

To je pravda. Začínal jsem a učil jsem se s amatérskou technikou, kde jsem si mohl kamerku strčit 
do kapsy, ale jak se technika zlepšovala, postupně se zvyšovala tíha, a když třeba natáčím celý den 
se stabilizátorem a kamerou, což má tak sedm kilo dohromady, občas trpí záda. Tak přemýšlím 
o posilovně, ale na to bohužel nenacházím moc času. 
 

Vraťme se do dětství. Které první filmy jste viděl v kině či zahlédl v televizi? 
 

Z dětství si hodně pamatuji, jak jsem miloval dinosaury, žraloky a vždycky co největší masožravce. 
Sice jsem neměl od rodičů přístup k filmům jako Jurský park nebo Čelisti, ale potají jsem si je vždy 
nějak obstaral. Ještě na VHS…, to byly časy. Zároveň si pamatuji jednu situaci, kdy jsem na televizi 
omylem přepnul jiný kanál a dávali Gladiátora. Vím, že se mi tehdy ten film vůbec nelíbil, a měl 
jsem z něho i noční můry. 
 

Já vím! Ten padouch je tam odporně zákeřnej! A končí to... zvláštně. 
 

Dnes mám ten film v seznamu svých nejoblíbenějších TOP 10 filmů. 
Když mi bylo devět let, dostal jsem na Vánoce pod stromeček kazetu Pán prstenů: Společenstvo 
prstenu, a tehdy jsem se zamiloval do Tolkienova světa. Vyráběl jsem si brnění a meče z papíru 
a paradoxně musím přiznat, že to byl právě fantasy svět Středozemě, co mi vnutilo tu obrovskou 
vášeň po středověku a rytířích. Poslední film, který mě v dětství opravdu hodně ovlivnil, byl Robin 
Hood s Kevinem Costnerem. Ztvárnili tam anglického lidového hrdinu s jeho družinou zbojníků 
ze Sherwoodu úplně nejlépe a naprosto neoblíbenější moje scéna je ta, jak vesničané budují svůj 
lesní tábor, vyrábí meče, luky a šípy. To nastartovalo éru, kdy jsme chodili s klukama do lesa, hráli 
si na zbojníky s dřevěnými meči a stříleli po sobě šišky z praků. Éra mi s menšími obměnami vydržela. 
 

Na čem děláš? Co se přitom dál učíš? A máš za sebou nějaké dílo, na něž jsi opravdu hrdý? 
Co bys udělal lépe? 
 

Já a můj tým aktuálně pracujeme na přípravách nového celovečerního filmu Zbojník, který se bude 
dějově odehrávat v roce 1278, po smrti Přemysla Otakara II. v bitvě na Moravském poli. Je to kout 
českého středověku, který není zas až tak úplně známý. Publikum je hodně zvyklé na husitskou 
revoluci nebo dobu Karla IV., ale třinácté století u nás je všeobecně ještě málo dotčené filmovou 
tvorbou. Zároveň to bude i pocta Robinu Hoodovi. 
 

Film je inspirován i slezským zbojníkem Ondrášem? 
 

Ano. Jinak mám za sebou pár krátkometrážních filmů jako například Šílené klauny, kde jsem 
víceméně poukázal na hloupý trend sociálních sítí, kdy vtipálci v klaunských oblecích strašili lidi 
na ulicích. A já ten trend zavrhl. Přede dvěma lety jsem dokončil první svůj celovečerní film Trash 
Town. Je z post-apokalyptické doby a zatím to byl náš největší projekt. I když ten film má obrovskou 
spousty chyb, které s odstupem času vidíme, stále musím říct, že jsem na něj hrdý. 
 

Všeobecný úspěch to ale nebyl? 
 

Co vím, lidem se hlavně nelíbil scénář; ale vždy, když mám na něco velmi negativní reakce, 
u dalšího projektu se snažím zaměřit výhradně na to, co bylo nejvíc kritizováno. 
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Říká se: Neplánuj, protože pán Bůh se směje, když tvé plány vidí. I tak se, Leoši, zeptám 

na představy, jaké máš o vlastní budoucnosti. 
 

Pochopil jsem, že život se skutečně naplánovat nedá. Vždy může mít člověk sebedokonalejší plán, 

ale vesmír zas může mít vlastní a jiný názor. Co si ale myslím, že jde, a čím se osobně celkem řídím, 

je alespoň jít naproti štěstí. Máte nějakou touhu, nějaký cíl, ono to nevychází a mnohdy nastoupí 

krize, kdy si sami pro sebe říkáte, že to dál nemá cenu. Ale jsem přesvědčený, že když ty krize 

člověk překoná a přetrpí nepříjemné situace, které mohou u filmu nebo jakéhokoliv kreativního 

projektu nastat, tak se stává mnohem silnějším. 
 

A co se týče osobního života? 
 

Partnerského? Tam se mi nikdy příliš nedařilo, a proto jsem si jednou řekl, že když nemám štěstí 

v tom směru, tak je mohu najít jinde. A já ho našel u filmu. Nikdy jsem se v ničem tak jistý necítil. 
 

(6. 10. 2020) 
 

 

* Alenka Vávrová odpovídá Ivu Fenclovi  

 

Narodila se 24. února 1952, žije ve „Františkových“, študovala Univerzitu Karlovu, 

co organizátorka souzní s „Literárními Františkovými“. Za dílo Nahatma (1989) má cenu Pražské 

imaginace Nadace Bohumila Hrabala, i jí vyšly knihy Druhotina (1986), Mé a Františkovy (1993), 

Soukromá Hrabaliana (1998), Marcikáj (1998), Rodinné balení (2001), Modrý pierot (2001), 

Záložky (2004), Síť plná rybářů (2006), Café Illusion (2012), Žena nesmí maso tygra (2012), 

Harlekýn na římse (2014) a Vnitřní úsměv (2020). 

 

OTÁZKY: Roku 1982 jsi byla třicátnicí. Ještě ti byl život bez konce? 
 

Víš, ještě leden 1983 mi nebyl nikterak významným; zato rok předešlý. 
 

Čím, Alenko? Nějakou mladistvou střapatostí, člověkem, lidmi? 
 

Do Františkových doslova vnikla parta spisovatelů, která uspořádala první ročník celostátní literární 

soutěže. Tu vymysleli Saša Berková, bohužel již nežije, s Mirkem Huptychem, ti oba z Prahy, 

a Josef Kejha, jemuž se říkalo Pida. K partičce patřila i Michaela Pánková, dnes Nováčková z Kyšic, 

které ty si tak vážíš. 
 

Mám i s Kyšicemi dost společného. – Zato s Literárními Františkovými je spjat i Franta Spurný... 
 

Škoda, že taky již zemřel. A pozor, i skvělý moderátor Petr Jančařík, řečený Tútovka: moderoval 

svého času v televizi pořad Tutovka (s tou bábou, již hrála paní Kaplanová). Vespolek mě vzali 

pod křídla, a ta byla, jak to říct, úžasná. Podpořili mě všemožnými radami a ať prý vydám sbírku. 

Pracovala jsem tedy a do Západočeského nakladatelství se mnou zamířil Pepík Kejha, abych se 

nebála. Pido, znovu dík! Prvotina vyšla pod názvem Druhotina s ilustracemi akademické malířky 

Marie Lacigové, stála 5,50 a výborně se prodala. Měla modrou, brožovanou obálku a byl nádherný 

pocit držet první výtisky. Na čteních jsem dostávala, pravda, otázky „a co prvotina?“. 
 

Jak´s to mínila, se ptám i já. 
 

Užití názvu Druhotina není jen v duchu mého humoru a už tenkrát jsem odpovídala, aby si knihu 

přečetli, že odpověď najdou. 
 

S výjimkou výjimečných fanatiků lidi psaní v životě nemívají prvotní, byť stupnice priorit 

se u každého liší. Co máš „před psaním“ ty? 
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Světe a Ivo, div se, život. V celé nepředstavitelné šíři, hloubce i tajemství, a právě Druhotinou 

odpovídám na stejnou otázku. Přednost dávám životu a straním jeho tajemství a jeho alternativám. 

On je na prvním místě a uvnitř života stojí na vrcholu ta - otřepaná - láska, láska, láska. Ve všech 

podobách. 
 

Tvá čerstvá knížka voní a zove se Al-enka: Vnitřní úsměv; má sto stran, dovětek Mirka 

Kováříka, obal Heleny Vendové a těch básnivých úsměvů shrnula sedmdesát. Smím prozradit, 

jak tvé dílo vnímal již bohužel taky nežijící Mirek? 
 

Sama se nechci chlubit. 

„Kdyby šlo její básnické úsilí přirovnat k objektu, zřejmě by jím byl symbol věčného pohybu. 

Nepokoj hodinového strojku, neutuchající energie vyhraněné, smyslově šťavnaté imaginace, 

nevšední jazykové kultury. Ta poezie je i doklad nelítostné kritické interpretace času: peripetií běhu 

světa i osobních dějin. Prolíná se v lyrickém svědectví, co nemá v české poezii mnoho obdob.“ 
 

Sbírku jsi pod pseudonymem AL-ENKA (křtěna jsi vskutku Alenka, ne Alena) dedikovala 

„Krásné paní Krušných hor Johance“ a představila ji pořadem Jasná Setkání - Klare 

Begegnungen v Praze v Café Central. Vydavatelka tří česko-německých antologií Klára 

Hůrková tam prezentovala i tvorbu Birgit Boddenové, Antona Leitnera, Ludwiga Steinherra, 

Petra Maděry a Olgy Stehlíkové. - U tebe jde o 71 básní velmi rozličné délky... 
 

Ano, a nejdelší jsou do tří částí komponované Lukulské hody. 
 

K nim, prosím, dovol poznámku. Ten pohyb tvé poezii vlastní tu nepřerostl v žranici, 

ale rozkreslil odéry přírody. Až eroticky se listy knihy opájejí listy Slavkovského lesa i... 
 

Jiných končin. Nemám hranice, ani státní... 
 

To ne. Zato jsou Hody ódou na ten zdravý hlad, jak ho kdysi velebil Lawrence z Arábie. Ano, 

je masochismem, ale... 
 

Tělo se jím učí lépe dýchat. Čidla vypjatě objevují nové kosmy, často v detailech. 
 

Abych tě citoval: „Živí se zavřenýma očima pojídají mrtvé.“ A jen hladomorné duše ničím 

nenakrmíte. Těch se bojme? 
 

Těch. 
 

Těžiště mají hody uprostřed. Oči, uši, nos i hmat krmíš vidinami, které ale nejsou neskutečné. 

Z šumu větru dojdou až k hrotům kostelů. Z duhy po onen očistný půst, po kterém... 
 

Jo. Začnou kůrky chutnat. 
 

V třech bodech Vnitřního úsměvu je i 15 tzv. Marginálek. Kniha v knize? 
 

Jsou trpké i sladší, jsou... 

Lhaní do kapsy i pravdou! Úsměvné, soumračné, ranní, noční. Děkovné, zbožné, přírodu 

opěvující. Úspěšně a mimo dav se potýkají s falší a mottem Kousku léta v Abertamech cituješ 

Hippokrata. 
 

Ano. „Pokud nejsi připraven změnit svůj život, není ti pomoci.“ 
 

Ňadru i Brigittě Bardotové patří verše B. B. V delší básni Roadkill se protáhneš do dětství. 

Pod peřinou opět s baterkou luštíš písma. Možná... 
 

Nebýt podobných momentů, třeba dnes nepíši. Ale proč tolik teorie? 
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To je pravda: 

 

Vyhasl oheň 

 

Když táta umírá 

přestává dávat kouřová znamení 

 

kamínka jsou chladná 

ošoupaná černá kožená brašna 

plná tak záhadných vůní 

visí na věšáku 

 

cítím tátovu těžkou ruku 

lehce hladit moji hlavu 

a pak mě něžně 

češe hřebínkem 

 

 

Trojjediný kůň 

 

Poezie sedlá tři koně. 

Jeden běží tryskem k Srdci. 

Druhý cválá do Duše. 

A třetí? – Ten letí, 

letí přímo k Duchu. 

 

Nejlepší básníci, děti a blázni 

sedí na Trojjediném koni. 

Rozum hluše kluše 

pár metrů za nimi. 

Sieť Viery Pravé  

(báseň pro Věry – nejen do Almy mater) 

 

Otázky víry budeme si klást 

vroce MM osmnáct 

Všechny Věry z mé sítě pomáhají 

pofoukat 

popáleniny tohoto hořem hořícího světa 

Nevíry 

Nikdy nepřestanou ucpávat díry 

v srdcích zlomených 

Věra Čáslavská 

Věra Haluzová 

Věra Bílá 

Věra Příkazská 

Věra Špinarová 

Věra Chytilová 

Věra Jirousová 

Vera Fera Mikura 

Věra Kamenný kvítek 

Věra Voborníková 

Věra Koubová 

Jako poprvé a naposled 

 

 

Nahatma město Nahatma les 

Nahatma kouzelné veslo 

Nahatma proutek na bolest 

 

Nahatma dobrota kzbláznění 

Nahatma Mariánskými Lázněmi 

Nahatma moře – zelené 

Nahatma 

včera 

zítra 

teď 

Nahatma vždycky jako 

Poprvé a Naposled 

 

Nahatma něco Jako 

puškvorec 

 

 

(28. 10. 2020) 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 11. 2020. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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