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

Ročník XXIX, 2020, letos Listy č. 12 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 272) z 1. 12. 2020. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 12/2020 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Jeřábi, vlaštovky?  

Mám raději skromnost vrabců,  

kteří vzdorují zimě po mém boku.“ 
 

(Valeriu Butulescu) 

 

„Buď skromný. To je typ hrdosti,  

jež nejméně dráždí druhé.“ 
 

(Jules Renard) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
     … Listopad hojně zasypal město literárními drobečky a při pohledu na tu hromadu není namístě 

falešná skromnost. Plzeňští spisovatelé a čtenáři tedy rozhodně netrpěli nouzí… 

 

     Stanislav Bukovský s vyhlídkou na to, že v nejbližších týdnech bude obtížné pořádat výstavy, 

navrhl posílat si bezpečné výstavy po internetu, neboť jen tak se prý vyvarujeme jakékoliv nákazy. 

V příloze e-mailu hned zaslal na ukázku fotografie své tvorby z posledních pěti let: „Namaloval jsem 

sérii obrazů se zvířaty, vystavil jsem to v Artamu a v Totemu, několik obrazů i v Galerii Jiřího Trnky. 

Pak jsem namaloval ke 100. výročí vzniku ČSR deset obrazů legionářů. Je to cosi jako malovaná 
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koláž za použití dobových fotografií. Vystavil jsem to v Hotelu na Roudné, na radnici a v Totemu. 

Ještě letos je to aktuální, před 100 lety, v r. 1920, se teprve vrátili legionáři z Ruska. To mě tak 

unavilo, že jsem pak stvořil sérii obrazů víceméně abstraktních. Teď jsem se dal na malování obrazů 

inspirovaných starořeckými mýty a bájemi…“ A samozřejmě přidal také pár básní-úvah o umění. 

Jeho iniciativa našla odezvu např. u Jarmily Jetlebové (https://jarmila-jetlebova.webnode.cz/).  

(30. 10. 2020) 
 

     V Českém rozhlase Vltava v režii Miroslava Buriánka a za zvukové spolupráce Jiřího Flossmanna 

četl výtvarník, literát a pedagog Václav Malina ze svých dosud nepublikovaných autobiografických 

zápisků v autentickém prostředí lesní samoty. Tento pětidílný cyklus Osudy byl vysílán vždy před 

polednem od 2. do 7. listopadu, a pro ty, co ho neslyšeli, je stále dostupný v rozhlasovém archivu 

na https://vltava.rozhlas.cz/vaclav-malina-verim-v-silu-barvy-a-obrazu-poslechnete-si-rozhlasove-

vzpominani-8347634. 

 

     Středisko západočeských spisovatelů jako hold ženě v nejrůznějších podobách a hlavně k 30. výročí 

svého založení v nakladatelství NAVA vydalo společný sborník Žena? Žena! Jeho slunečně žlutá 

obálka prý prosvětlila kancelář a Ivo Fencl, který má slabost pro statistiku, spočítal příspěvky a uvedl: 

„Je jich 67 od 34 autorů (což je takřka přesně poloviční počet) a 34 těch psavců stvořilo 25 próz 

a 42 básní. Možno, pravda, polemizovat, neboť příspěvek Marie Špačkové vnímám jako sice 

poetický, ale fakticky prozaický. Nejvíckrát přispěl Petr Švácha: sedmi básněmi. Pětkrát přispěla 

Vlasta Špinková: povídkou a čtyřmi básněmi. Čtyřikrát Jarka Málková a Ivo Fencl; v tom zahrnuta 

jen jediná povídka. Po třech básních ve svazku mají Jarmila Flaková, Jiřina Fuchsová a David 

Růžička. Po dvou Eva Válková, Jan Sojka a Marek Velebný, jenž přispěl i prózou. Po dvou 

prozaických útvarech knize dodali Bohumil Jirásek a snad Marie Špačková, zde se nebráním 

diskusi. Po dvou dílech (ať prozaických, básnických anebo prozaických i básnických) zveřejnilo 

v Ženě právě osm autorů. Závěrem z nich vyjmenuji těch pět, kteří zcela SOUMĚRNĚ přispěli vždy 

jen jedinou povídkou a jedinou básní. Jsou to: Milan Čechura, Milan Hloušek, Tamara Kopřivová, 

Daniela Kovářová a Alenka Vávrová.“ (4. 11. 2020) 

     Sborník byl veřejnosti představen 12. listopadu 2020 v 17:15 v pořadu na YouTube. 

 

     Milan Čechura v nakladatelství Nová Forma vydal knížku Paměti a nepaměti aneb Krásná 

období mého života. Už z názvu je patrné, o čem asi je. Publikaci je možné objednat na 

https://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/0/5/1501-Cechura-Milan-Pameti-a-nepameti.  

 

     Na svět přišla i mnohá další díla. - Soubor fejetonů Vlasty Špinkové s předmluvou Václava 

Grubera Kalendář plzeňský 2021 - Pořád je čemu se smát (KMP v Pro libris), dvanáctá autorská 

sbírka básní Petra Šváchy Plameny (Nová Forma), soubor příběhů Marie Špačkové Čítanka 

z Českého lesa a jeho podhůří (NAVA), anebo druhá sbírka plzeňské básnířky Emilie Uldmannové 

(pseud.) Po špičkách (ArtKrist).  

 

     Vojtěch Jurík jako Vhrsti má další, tentokrát dokonce interaktivní mluvící knihu pro děti od 6 let 

Už vím jak (Albi). A Václav Gruber vydal v rychlém sledu dokonce dvě nové knihy - Zavirované 

povídky a napínavý krimiromán Poslední zhasne (Akcent). S odstupem jednoho měsíce nabízí 

Kosmas i další román Jany Poncarové z prostředí pochmurných i krásných Sudet - Alžběta a Nina 

- s podtitulem Tajemství mojí babičky (Motto). 

 

     Významnému plzeňskému rodákovi, lékaři a profesoru Jaroslavu Šafránkovi je věnována 

publikace Rozmluvy ze Šafránku (Karolinum) autorského kolektivu pod vedením Libuše Čeledové. 

S úsměvem o životě, stárnutí a stáří v ní zauvažovala mimo jiné i Zdenka Ulčová-Gallová. 

 

     Objevila se také sbírka poezie Fotogenické problémy (Tomáš Kůs – Hnízdo), kterou napsal Filip 

Koryta (Dr. Filipitch), mistr ČR ve slam poetry 2017 a vůdčí osobnost tohoto žánru u nás. 

https://jarmila-jetlebova.webnode.cz/
https://vltava.rozhlas.cz/vaclav-malina-verim-v-silu-barvy-a-obrazu-poslechnete-si-rozhlasove-vzpominani-8347634
https://vltava.rozhlas.cz/vaclav-malina-verim-v-silu-barvy-a-obrazu-poslechnete-si-rozhlasove-vzpominani-8347634
https://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/0/5/1501-Cechura-Milan-Pameti-a-nepameti
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     Na podnět Obce spisovatelů České republiky se v pražském Nakladatelství Bondy zrodil unikátní 

mezinárodní almanach Dekameron 2020, jenž podobně jako Dekameron Boccacciův obsahuje 

různorodé prózy, vzniklé v izolaci k ukrácení karantény.  

 

     Ivo Fencl ověřil, že: „Nový Dekameron (100 povídek) psal plný tucet Západočechů a přispěli 

třinácterem povídek. Autory jsou Milan Hloušek, Milan Čechura, Zuzana Rampichová, Václav 

Gruber (dvě povídky), Jitka Prokšová, Tereza Herzogová, Karla Erbová, Vhrsti, Daniela 

Kovářová, Radovan Lovčí, Delicie Nerková (vl. jm. Novotná) a Ivo Fencl. I dva autoři ze Spojených 

států, dva z Británie, tři z Francie, osm ze Slovenska, jeden z Lucemburska, Srb atd. Psali též Ivona 

Březinová, Roman Ráž, Františka Vrbenská, Ivan Kraus, Jan Cimický, Dušan Spáčil, Lubor 

Falteisek, Hana Hosnedlová, Alois Marhoul aj. Součástí sekvence nevydaného románu Sigi 

Bigsteina Švejkova manželská anabáze. Dodejme, že však Dekameron psalo jen 87 autorů (někteří 

přispěli dokonce třikrát), a tak Západočeši tvoří svými díly takřka sedminu.“ (9. 11. 2020) 

 

     Jak přiznal Radovan Lovčí: „Fakt, že jsem se svou povídkou prolezl do užšího výběru vedle 

dávno zavedených autorů, mne potěšil (vybíralo se ze stovek textů, přičemž občas neprošli ani 

známější písmáci). - P. S. Aneb takto dekadentně končívají historici, když se dlouhá léta nemohou 

či nesmějí věnovat svému řemeslu – přeškolí se na prozaiky... - Kniha si klade za cíl pozvednout 

náladu čtenářů v době nevesele-covidové. Část nákladu jde do prodeje část bude Obcí spisovatelů 

gratis rozdána zdravotníkům a záchranářům (https://www.kosmas.cz/knihy/279800/dekameron-2020/). 

 (5. 11. 2020) 

 

     Václav Gruber vyřídil pozdravy od přátel spisovatelů z Regensburgu. Jsou teď prý všichni 

v pořádku a zdraví a navrhují k 30. výročí vzájemné spolupráce na podzim 2021 uspořádat výstavu 

podobnou té z roku 2017 (Metamorfózy), tentokrát na téma Člověk a město. (4. 11. 2020) 

 

     Plzeňský literární festival (PLIF) se letos přesunul do virtuálního prostředí, kde na YouTube 

bylo možné sledovat např. 3. listopadu Vzpomínkový pořad k třicátým narozeninám Střediska 

západočeských spisovatelů (https://www.youtube.com/watch?v=_eLXWMevEjM), 9. listopadu 

přednášku Emmy Špalkové Creepypasta o literárním fenoménu internetu posledního desetiletí – 

strašidelných příbězích, 11. listopadu pořad SZS představuje nové knihy svých členů on-line, anebo 

30. listopadu program Eliška Krásnohorská - česká opera. I na Elišku dolehl covid, kvůli němuž 

se musel změnit nejen původně plánovaný termín, ale několikrát i herecké obsazení. 

 

     O jubilejním dvacátém ročníku Ceny Bohumila Polana původně panovaly krásné představy, 

slavnostní předávání v obřadní síni plzeňské radnice se mělo konat v pondělí 16. listopadu v 16:00 

hodin, kvůli nouzovému stavu však muselo být nakonec odloženo někam na leden. Soutěž už ale zná 

své laureáty. Ocenění získali Karla Erbová za knihu Žena Žena Žena (ArtKrist) a Jan Sojka 

za sbírku básní Sesuv noci (Weles). Porota ve složení Ivo Harák, Martin Šíp, Milena Hasalová 

a Helena Šlesingerová letos vybírala z 20 knih, z nichž bylo 7 básnických sbírek, 11 prozaických 

knih a 2 knihy básní v próze.             

 

     Spisovatelé z PEN klubu natáčejí pro své čtenáře a posluchače v čase koronaviru krátká videa 

z nové tvorby. Jiřímu Žáčkovi pomohla s přednesem veršů ze sbírky Kdo učí ptáky zpívat Blanka 

Hejtmánková (https://www.penklub.net/ji%C5%99%C3%AD-%C5%BE%C3%A1%C4%8Dek). 

(28. 11. 2020) 

https://www.kosmas.cz/knihy/279800/dekameron-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=_eLXWMevEjM
https://www.penklub.net/ji%C5%99%C3%AD-%C5%BE%C3%A1%C4%8Dek
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2021. Sdružení rodáků a přátel Řehče pod záštitou hejtmana Řehečského 

kraje Bc. Ferdinanda Krasavce, DiS., MBA, vyhlašuje XX. ročník literární soutěže Řehečská 

slepice. (Blízko Řehče leží např. okresní město Jičín.) Soutěž je určena neprofesionálním autorům ČR 

bez věkového omezení. Lze zaslat dosud nepublikované a do jiných soutěží nepřihlášené práce žánrů 

poezie, prózy a písňového textu, psané na stroji nebo počítači o max. rozsahu 2 básně / 

2 normostrany (pro poezii) a 3 normostrany (pro prózu). Práce, které nebudou splňovat zadání, budou 

ze soutěže vyřazeny (např. texty většího rozsahu, psané rukou atp.). Vyhlašovatel má na mysli 

zejména příspěvky humorné, v nichž nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě lidově 

sranda. Motto tohoto ročníku zní: „Slepičí humor v čase koronaviru!“ Soutěž probíhá ve třech 

kategoriích, a to: 1. poezie na téma „Humor kolem nás!“, 2. povídky na téma „Humor kolem 

nás!“, 3. písňový text na motiv lidové písně „Andulko šafářova…“ (min. 3 sloky; text může být 

libovolný, bude je hodnotit Řehečské kvarteto a vyhrazuje si právo představovat vítězné texty 

na svých koncertech v ČR i v zahraničí s uvedením jména autora a zdrojem vzniku), 4. nesoutěžní 

kategorie „Můj život se Slepicí (Řehečskou)!“ (výzva pro všechny, kteří se soutěže dlouhodobě 

účastní, aby zavzpomínali třeba na její počátky nebo napsali, co pro ně řehečská soutěž znamená). 

Soutěž je anonymní. Práce posílejte pokud možno e-mailem, označte je kategorií, do které texty 

přihlašujete, uveďte jméno a příjmení, rok narození, povolání či školu, adresu vč. PSČ, e-mailovou 

adresu a vlastní podpis, kterým se zavazujete, že souhlasíte s podmínkami soutěže. K nim patří, 

že vyhlašovatel si vymiňuje právo znát pravé jméno autora (píše-li autor pod pseudonymem), použít 

soutěžní práce k propagaci soutěže pro případné další ročníky a uveřejnit práce ve sborníku bez 

nároku na honorář. Nemá-li soutěžící přístup k internetu, může své práce poslat výjimečně listovní 

poštou ve třech vyhotoveních a zároveň na CD - usnadní tím přípravu sborníku. Uzávěrka je 8. ledna 

2021. Adresa: slepice@rehec.cz; pro listovní zásilky: Martin Žantovský, Bezručova 1865, 509 01 Nová 

Paka. Anonymita soutěžícího je v obou případech pro porotu zachována v plném rozsahu. Vítězové 

obdrží „humorné” věcné ceny a diplomy. Pořadatel si vyhrazuje právo některou z cen případně 

neudělit. Autor zvláště zdařilé práce dostane zvláštní putovní cenu - Řehečskou slepici nebo 

Řehečského kohouta s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2021. Vyhlášení výsledků 

se uskuteční pravděpodobně 10. dubna 2021. Více informací na stránkách www.rehec.cz. 

 

* NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2021. Památník národního písemnictví spolu 

s Ministerstvem kultury ČR vyhlašuje 56. ročník tradiční soutěže Nejkrásnější české knihy roku. 

Lze zaslat knihy vydané v českých nakladatelstvích v roce 2020 a vytištěné v českých tiskárnách. 

Knihy se do soutěže přihlašují prostřednictvím on-line formuláře, který je k dispozici 

na http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/3027-prihlaska, a přihlásit je mohou nakladatelé, 

grafičtí designéři, kulturní instituce i studenti. Jeden výtisk přihlášené publikace je nutné doručit 

poštou nebo osobně nejpozději do 2. března na určenou adresu.  Podmínkou přijetí je zaplacení 

zápisného 500,- Kč za každý přihlášený titul. V soutěži je hodnoceno grafické, ilustrační 

a polygrafické zpracování knih. Uzávěrka je 28. února 2021. Adresa: Památník národního 

písemnictví, Soutěž NČKR, Pelléova 20/70, 160 00 Praha 6 – Bubeneč. Ocenění se uděluje v sedmi 

kategoriích: a) odborná literatura, b) krásná literatura, c) literatura pro děti a mládež, d) učebnice 

pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky, e) knihy o výtvarném umění, f) katalogy, 

g) bibliofilie a autorské knihy. Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v květnu 2021. Více 

na www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/o-nckr/. 

http://www.rehec.cz/
http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/3027-prihlaska
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/o-nckr/
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* O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2021. Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň vyhlašuje 

XXXII. ročník literární soutěže O Stříbřitělesklý halmochron. Lze zaslat původní a dosud 

nepublikované povídky žánru sci-fi v českém nebo slovenském jazyce. (Porotci nemají v oblibě 

texty žánru čisté fantasy a hororu, zato prý upřednostňují povídky na téma „Cestování časem“). 

Počet soutěžních příspěvků od jednoho autora je omezen na tři práce, v součtu všechny příspěvky 

dohromady nesmějí přesáhnout 40 normostran (řádkování 1,5, písmo Times New Roman o velikosti 

12, výchozí okraje 2 cm). Soutěž není anonymní, tzn. že příspěvky by měly být označeny jménem 

autora či značkou, pod níž mají být uváděny. Texty musí být zaslány e-mailem nebo na CD/DVD 

v běžném textovém editoru (ve formátu *.doc, *.docx, *.odt, *.txt apod.). Soubory by neměly 

obsahovat viry známého či neznámého původu. Nezapomeňte uvést zpáteční poštovní adresu. 

SFK ANDROMEDA si vyhrazuje právo na uveřejnění soutěžních povídek ve sborníku soutěžních 

prací. Prosí autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého příspěvku na Internetu, nechť na to 

laskavě upozorní. Uzávěrka je 30. dubna 2021. Adresa: endymion@email.cz nebo Petr Kaufner, 

Kralovická 41, 323 00 Plzeň. Pořadatelé se zavazují, že sdělené osobní údaje neposkytnou žádné 

třetí osobě a využijí je pouze pro komunikaci s účastníky soutěže. Vyhlášení výsledků proběhne 

v září 2021. Nejlepší autoři obdrží pamětní diplom a tištěný sborník oceněných prací, vítěz se stane 

držitelem funkčního modelu Halmochronu. Všichni účastníci soutěže obdrží elektronickou verzi 

sborníku se všemi soutěžními povídkami. 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 

* 

KNIŽNÍ TIPY Z REGIONU 

 
* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Knižní tipy z regionu (Špinková, Válková, Engler) 

 

Středisko západočeských spisovatelů dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím NAVA. Ta v roce 

2007 založila pro potřeby plzeňských básníků edici Radbuza, v níž jsme se dočkali již 20. a 21. svazku. 

Vlasta Špinková zveřejnila soubor třiceti čtyř básní, které vyjadřují pocity literátky vyvolané obrazy 

Marie Čermínové – Toyen, pod názvem Opuštěné doupě. Podle titulního obrazu zhotovil Jiří 

Špinka koláž na obálku, takže v tomto případě si čtenář může srovnat svoje dojmy s básnířčinými. 

Ostatní obrazy by si musel dohledat, ale verše Špinkové dobře fungují i samy o sobě. Poetika sbírky 

je blízká slovesnosti surrealistů a podobně jako u Toyen nejednou zazní i protiválečná nota. 

Moudrým doslovem sbírku doprovodila Anna Čečilová.  

Tvorbu Evy Válkové si surrealisté sami přisvojují, respektive tu její část inspirovanou spoluprací 

s Karlem Šebkem. Její sbírka Tolikrát milostně je však lyrikou obnažující ze všech stran a úhlů 

vztah mezi mužem a ženou od romantického snění po verše plné vášně odvíjející se ruku v ruce 

s existenciální úzkostí. Tři oddíly sbírky dotvořila svými kresbami Elen Kudrová a vědoucím 

doslovem je opatřil Pavel Hejduk.  

Mimo edice vydala NAVA sbírku raných textů Václava Englera Zimní slunovrat. Často 

rozsáhlejším, abstraktně laděným básním je vlastní meditativnost. Reflexe krajiny je zrcadlem 

básníkových krajin vnitřních. Nadmíru zdařile dokáže zachytit prchavost zdánlivě všedních 

okamžiků. A svoji sbírku si sám i ilustroval. 

mailto:endymion@email.cz
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* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Knižní tipy z regionu (Erbová, Vávrová) 

 

Dvě respektované západočeské básnířky vydaly v rychlém sledu každá dvě básnické sbírky. Častým 

tématem plzeňské rodačky žijící nyní v Praze, Karly Erbové, bývá antika. V básnivých prózách 

prokládaných verši Žena žena žena (ArtKrist, Plzeň 2019) evokuje autorka pomocí živě utkaných 

příběhů postavy řecké mytologie Klytaimnéstru, Médeu a Helenu. Epiteta ornans zdobí vykreslení 

situací, dějů či figur a rytmus vyprávění dodává textům naléhavost. V básnických skladbách sbírky 

Nedohrané partie (Theatrum mundi, Praha 2019) se literátka neotřelými pohledy dotýká osudů 

Karla IV., Giacoma Casanovy, Camille Claudelové a příběhu Dona Quijota.  

Františkolázeňská básnířka Alena Vávrová vydala sbírky Tři čtvrtě na smrt (Paper Jam, Hradec 

Králové 2019) a Vnitřní úsměv (Archiv AAA, Sokolov 2019) a v obou si uchovává svoji 

příslovečnou dráždivou živelnost a neučesanost, tentokrát s důrazem na environmentální žal, 

na fenomén smrti a vnitřní usebrání. Výrazně na sebe upozorňuje i těmi nejkratšími básněmi lahodně 

nazývanými marginálky nebo lakonika. První sbírku ilustroval Jiří Slíva a obě stihl ještě slovy 

doprovodit Miroslav Kovářík, z nichž by bylo hříchem necitovat: „Její poezie je dokladem někdy až 

nelítostné kritické interpretace tohoto času. Peripetie běhu světa, i její osobní dějiny, prolínají se 

v lyrickém svědectví, které v české poezii nemá mnoho obdob.“ 

 
* 

ROZHOVOR 

 
* IVO FENCL: Třiatřicet let básnířky Květy Monhartové 

 

Pokus o krátké interview s kolegyní, kamarádkou, malířkou a spisovatelkou 

Stručné curriculum vitae Květy Monhartové hledejte, prosím, jinde a směrem k jejímu věku se, opět 

prosím, nikdy neprokopávejte. Dotazovaná je každopádně stále jako dívka. 

 

Prvá z otázek bude, uznávám, obligátní. Jak balancuješ mezi psaním a výtvarničením? 

Jak totiž vím, poezii se věnuješ právě 33 let. Došlo na ni prvně roku 1987, když jsi měla určité 

problémy... 

 

A použil jsi vhodné slovo, opravdu balancuji. 

 

Jako na laně? 

 

To ne, ale pracuji v časových úsecích. Když maluji, musím se v myšlenkách na tu činnost soustředit. 

Tvůrčí práce je pro mě vždy i potěšení, ale ne pokaždé se daří. Zápasím s nápadem, ale i s provedením 

záměru. To vše do té doby, než, jak říkám, na mě obraz promluví. Teprve v té chvíli od obrazu 

odstupuji a vracím se, jen abych dodělala detaily. 

 

A psaní? 

 

Psaní je pro mě deník. A snad hlavně deník mých procházek přírodou. Ta se v mých básních často 

vyskytuje a třeba střídavě s dalšími náměty, které se k ní přiřazují, nebo byly pohledy na přírodu 

vybuzeny, vyprovokovány. Jak říkám, psaní je můj deník, a to hlavně citový deník. Povídám si 

v něm se svými blízkými a řeknu jim v tomto rozhovoru víc, než z různých důvodů mohu osobně. 
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Druhá otázka směřuje na společenskou práci pro druhé. Jak hodnotíš dobu, kdy´s vedla Unii 

výtvarných umělců – a troufla by sis na cokoli obdobného ve Středisku spisovatelů či Obci 

spisovatelů České republiky? 

 

V určitou dobu jsem byla současně předsedkyní Unie výtvarných umělců Plzeň, prezidentkou 

Výtvarné skupiny P89 a členkou správní rady Galerie města Plzeň. Nebylo toho málo a nutno ještě 

přidat, že jsem ve stejný čas rozjížděla mezinárodní výstavu Barva na ulici. Je k tomu navíc možné 

přiřadit prázdninové Plzeňské salony, které se konají od roku 2017 ve foyeru Nové scény. 

Připomněla bych ještě společné akce plzeňských výtvarníků a spisovatelů konané v Galerii Jiřího 

Trnky, ale stejná se opakovala i ve Františkových lázních. Spolupráce se pak osvědčila i při 

Metamorfózách v DEPU 2015, kde byli našimi partnery vedle výtvarníků i spisovatelé z Regensburgu. 

Snad i tento jen částečný výčet projektů dokazuje, že pracovat pro druhé mě těší, a dalo by se 

dokonce říct, že je to mojí přirozeností. 

 

Ale to není odpověď na celou otázku. 

 

Ne. A kdybych ten dotaz dostala před deseti lety, kdo ví, zda bych se stejně intenzivně věnovala 

činnosti ve Středisku západočeských spisovatelů. Ale odvětila bych už tenkrát ANO - a začala 

vymýšlet nové akce. V současnosti vidím, jak mladí ve Středisku přejímají iniciativu a jak to jim 

i celému Středisku svědčí. Pokud budu moct ještě spojit výtvarníky a spisovatele v jedné akci, ráda 

se k této činnosti přihlásím. 

 

Květo! Kterých svých veršů, a teď odhlédněme od všech tvých cen, si vážíš asi nejvíce, - které 

nejvíc jsi psala „krví“ (tak nazýval spisovatel Jiří Navrátil niternost)? O procítěnosti 

a autentičnosti se, všimni si, nezmiňuji, obé u tebe nalézáme vždy. 

 

Díky. Nikdy se do tvorby nenutím. Je to pro mě radost, když mám pocit, že to vyšlo, a současně je 

to pro mě dobrodružství. Píši delší skladby, které mapují mé životní příběhy. Těžko bych vybírala. 

Každá sbírka je trochu jiná, lehce jinam posunutá. Vracím se teď ke své poslední knize Kovové 

podpatky. S chutí si v ní znovu čtu. 

 

A Květo, vyjádřila by ses v témž smysl o svých plátnech, o obrazech jako takových? Lze 

ve tvém případě někdy spadnout i do rutiny? Silně o tom u tebe pochybuji. 

 

Co je to rutina, vlastně nevím. Ať s obrazy nebo s básněmi se vždy peru. Je to už dlouho, když jsem 

v rozhovoru s kolegou malířem na jeho otázku, co vlastně chci, odpověděla, že bych se chtěla naučit 

malovat. Po těch dlouhých letech s úlevou konstatuji, že se mi to nepodařilo. Že jsem pořád ještě 

na cestě. Každým obrazem se učím. Stejně tak každou básní. 

 

Co pro tebe znamenal vztah s obdivuhodným panem Martinovským - a co myslíš, že jste si 

během vztahu navzájem předávali a definitivně předali? 

 

Byl to muž mého života. Napotřetí jsem ho potkala. Vedle odborných znalostí to byla hudba, 

literatura, kde člověk mohl jeho znalosti obdivovat. Ale pro mne hlavně to byl člověk nebojácný, 

odvážný. Jsou to vzácné vlastnosti. Ve vztahu je samozřejmě důležité, že si jeden druhého můžete 

vážit, protože máte oba co na ty vzájemné váhy položit.  

 



 8 

Dotkla se tě éra viru? A jen ve zlém, nebo něčemu, třeba i tvůrčímu, napomohla? 

 

Lhala bych, kdybych řekla, že se mi tento čas líbí. Ale pracuji. A maluji tančící dvojice. A taky jsem 

napsala sice krátkou, ale báseň. Masky. Jindy se masky objeví i v delší skladbě, ale třeba ne. Abych 

nepřivolala další pandemii. 

 

Jak vnímáš práci a význam Střediska západočeských spisovatelů, případně činnost Obce? 

 

Nejsem členkou Obce spisovatelů, nemohu se proto k její činnosti vyjádřit. Co se týče Střediska 

západočeských spisovatelů, mám z její současné práce radost. Vedení udržuje členy v pozoru. Ten 

termín není zrovna spisovný, ale jiný hledat nebudu. Reakce na první vlnu virózy byla obdivuhodná, 

ani v tento čas není mailová pošta prázdná. Bohužel křty knih, ať společné nebo individuální, 

to odnesly, snad bude možné najít místo a čas, kdy bude vhodné se k nim vrátit. 

 

A co dlouhé schůzování? 

 

Není dlouhé, Ivo. Schůze spolku jsou živé, střetávají se tam názory, které se tímto tříbí. Co víc si 

přát.  

(20. 11. 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 28. 12. 2020. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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

KONTAKT: 

Ason-klub při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, 

tel.: 378 038 200, mobil (SMS): 724 253 627, 

e-mail: asonklub@plzen.eu; http://www.knihovna.plzen.eu 
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