
 1 

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

Ročník XXX, 2021, letos Listy č. 1 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 273) z 30. 12. 2020. Stran 8, 

náklad 280 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 1/2021 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Každé ráno jsem se podíval do zrcadla a ptal se sám sebe: 

Kdyby dnes byl poslední den mého života,  

udělal bych to, co hodlám dnes dělat?  

Kdyby odpověď na tuto otázku byla ne  

několik dní po sobě,  

věděl bych, že musím něco změnit.“  
 

(Steve Jobs) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
     …Díváme se a marně ptáme. Žádné pozvánky, soutěže, oznámení? „Jsou odpovědi, na které není 

správná otázka.“ (Isaac Maria Rosenbaum-Rakovnický) Nebo „Ten, kdo zná všechny odpovědi, 

nedostal všechny otázky.“ (Konfucius) Nebo si odpovídá každý spisovatel sám? Nebo se za nás 

za všechny měsíc co měsíc prostě ptá/odpovídá Ivo Fencl? 
 

     Plzeňský rodák a člen SZS Vlastislav Toman (*17. 7. 1929) natočil začátkem prosince krátkou 

zpověď pro televizi Metropole, která bude odvysílána v lednu (datum nebylo upřesněno), a do Vánoc 

na knižní trh přijde čtvrté vydání jeho Trampot s kapitánem. Prvně byly zveřejněny co románová 

příloha ABC, druhé vydání bylo knižní (Jihočeské nakladatelství, 1983), třetí s názvem Strážci 

žulového paláce vyšlo v Praze (Ostrov, 2003) a nyní přišlo s knihou nakladatelství Turista. - Roku 

2021 vydá pak Josef Vybíral reedici Tomanova komiksu Strážci, avšak v rozšířené podobě, a vyjdou 

i další příběhy družiny Strážců pod názvem Trampoty na pokračování (poprvé 1987), a to jako už 
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celkově třetí vydání, z toho druhé ve zmiňovaném pražském Turistovi. A namítáte-li, že se nejedná 

o novinky, doporučí vám Toman komiksovou knihu Psáno střelným prachem z nakladatelství XYZ 

spadajícím do skupiny Albatros Media. Tu navíc nakreslil pětačtyřicetiletý Petr Šrédl (*1975) z Plzně. 

I on se narodil 17. 7. jako Vlasta Toman, i když ne v letech dvacátých, a co podivuhodnějšího, 

taky snad nejtradičnější Tomanův ilustrátor, komiksový kreslíř František Kobík (1933-2006) se narodil 

dotyčného 17. července. Přejme kolegovi Tomanovi stále typický proň elán do další práce i let (opět) 

dvacátých. (9. 12. 2020) 

 

     Nebo Vladimír Gardavský, který zjistil, že… je už opravdu vytištěna „olbřímí bichle“ Jitky 

Janečkové a kol. Život je sladký s podtitulem Z historie cukrářského řemesla na Plzeňsku (KMP). 

A taky nový román Jitky Prokšové Jejich příběh (NAVA), básnický debut Milana Hlouška Půlnoc 

ve skladu básní (nakl. Kampe), nová kniha Daniely Kovářové a Ladislava Jakla Pivař a blondýna 

(nakl. Bondy) a další titul Daniely Kovářové a Maxe Kašparů Jak přežít krize v rodině. Příběhy 

z rodinného práva (Universum). Rovněž v Pro libris vydali poslední letošní Ulitu Iva Fencla 

Tři tváře Edgara Poea. A v Navě možná už i novou sbírku Mileny Hasalové Nesnášenlivost 

gladiol? 

 

* 

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

 

* 

ROZHOVOR 
 

* IVO FENCL: Odpovídám Daniele Kovářové. Ženy, muži a psaní 
 

     Zdalipak píší dámy jinak než pánové? Podobnou otázku nedávno kladla dobrá právnička 

a spisovatelka Daniela Kovářová. I seděl jsem naprostou náhodou zrovna U Regenta na Vinohradech, 

což vám je restaurant, kde prakticky pokaždé potkáte pár autorů science fiction. Nebo tedy aspoň 

jednoho. Pil jsem - a nešel mi Danielin dotaz pryč z hlavy. 

     Pojmenovala navíc stejně pořad Světa knihy, na který bohužel kvůli pandemii nedošlo. Tuším, 

že rovněž Daniela pak - nejméně jednou - navštívila hospodu U Regenta, přičemž zvládá vícero 

žánrů a například právě science fiction. I proto jsem se ale zarazil. Ne nad nekorektností. 

Nad přílišnou obecností jejího dotazu. A jako by přitom seděla u piva a přímo proti mně.  

     „Poznáš. Ivo, z textu, zda ho psala žena či muž?“ ptala se jako nějaká snová blondýna. „A vybírají 

si dámy specifické hrdiny?“ „Mají specifický styl?“ „Budují ženy scény svých příběhů jakkoli 

JINAK, než to děláte vy?“ „Lákají je (v životě i během psaní) jiné motivy než muže?“ „Je pravda, 

že propírané tu nebožačky píší víc o vztazích, zatímco vy, muži, spíš o UDÁLOSTECH?“ 

     A Daniela Kovářová doputovala ještě dál: „Co se asi tak přihodí, pokusí-li se chlap psát jako 

žena a ženská jako chlap?“ „A jak se daří ženám jejich mužští hrdinové a naopak mužům jimi líčené 

HRDINKY?“ „Píše se ženám snáz o ženách a je výsledný text obvykle věrohodnější?“ Konečně se 

optala i zcela konkrétně: „Četl jsi Geniální přítelkyně? Je jejich autorka Elena Ferrante mužem, 

anebo ženou? Co si myslíš? Či snad kráčí o ladně smíšený pár?“ 

     Napil jsem se a... A vybavil si nejdřív školku. A ne lesní. Holku v „mateřské“, která nezavře 

klapačku. Mele a mele a mele. I tím tam nachází kamarádku. Melou obě. Obstoupí chlapečka. 

„Hola!“ Mluví mu do uší. Sem tam to kluk taky umí, pravda, ale vcelku jsou ženy už před šestým 

rokem odlišné. To jsou. I proč by tudíž - už od první třídy - i jinak nepsaly? 

     Takhle to vypadá jasně, viďte? Jenže co výjimky? Máme přece i „klučičí“ holky, nebo dívky 

aspoň zpola klučičí. Ba následuje škála; zatímco každý chlap, co píše, v sobě nejspíš nosívá ženský 

prvek. A jsou jen další výjimky. 
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     Tak třeba Mickey Spillane. Po převratu k nám tohoto autora kriminálek jako první uváděl Ondřej 

Neff, ale celé jeho dílo už se tu nechytilo. V USA byl ovšem od let padesátých představitelem 

extrémní, absolutně nejdrsnější „školy“, přičemž feminní prvky v jeho díle a duši nejspíš byly, ha ha, 

sporadické. A daly by se shrnout následujícím souvětím, které sice nepřebírám doslovně ze závěru 

žádného z jeho románů, nicméně Spillanea charakterizuje: „A odhalená pachatelka vší sloty? Konečně 

stála proti mně. Aniž by na sobě, s výjimkou punčoch, co měla. Prosila. Ale rozstřílel jsem ji.“ 

     Uznávám teď: vybral jsem zbytečně extrémní příklad. Stačilo asi říct, že už Hemingway byl 

vnímám co „princ Drsoň“. Ale... Ona i zrovna jeho podstata mohla být částečně ženská, a když 

jednou syna přistihl, jak si natahuje dámskou punčochu, položil mu ruku na rameno a řekl něco ve smyslu: 

„Ty i já jsme trochu jiní.“ 

     Nechci samo sebou tvrdit, že hodně ženských spisovatelek freudovsky touží po penisu a že ve skrytu 

existuje moře chlapáků, pod jejichž kalhotami v reálu najdete kalhotky. Ale nelze nezopakovat, 

že přechody v přírodě i lidech, kteří do přírody patří, jsou povlovné. A dělit proto spisovatele 

na chlapy a ženské bude vždy sporné. 

     Psaní je zrovna z těch povolání, kde je to nejméně na místě; a jak dobře přece psaly lesbičky, 

anebo dámy, o kterých ani přesně nevíme, zda lesbičkami byly. Jak geniální zůstává Patricia 

Highsmithová. Nakolik „promakaně“ píší a psali mnozí gayové, z nichž bych vyzdvihl Cornella 

Woollriche, autora předlohy Okna do dvora či Cizinců ve vlaku. 

     I k meritu věci. 1. Píší ženy jinak než chlapi? Tvrdím, že ne. A nepomíjí tudíž problém s dílem 

Eleny Ferrante, mj. oblíbené autorka bohemisty Vladimíra Novotného. 

     2. Poznám z textu, zda ho psal muž či dáma? Pochopitelně ne. 

     3. Existují styly dámám bližší? Možná! Milostné romance, přece. Ale... Vždyť vrcholnou 

romanci vysoké literatury, Francouzovu milenku, sepsal John Fowles. 

     4. Vybírají si ženy specifické hrdiny a hrdinky? Ani bych neřekl. Ve Švédsku například vznikla 

lehce kontroverzní zrzavá Pipi, vysnila ji Astrid Lindgrenová. Ale nemá snad příbuzné? Má. A jednu 

vymyslil Alan Bradley a jmenuje se Flavie de Luce, je jí deset a knihy, kde vystupuje a pátrá, jsou 

bestsellery. 

     5. Budují ženy své příběhy a jejich scény nějak jinak? Magnetizují je odlišné motivy? Opět 

nevidím důvod, proč by tomu mělo podobně být, a psaní zkrátka je dobré či špatné. 

     Nevnímám koneckonců ani moc příčin, proč by jeden jediný spisovatel/spisovatelka nemohl 

napsat třeba i jen jedinou geniální knihu - uprostřed moře nepřiznaných katastrof. A laicky řečeno: 

dumejme radši vždy o knize, ne o bytosti, skrz niž přišla kniha na svět. Což naznačil už Roland 

Barthes. Autor „je mrtev“ a knihu tedy vnímejme a ne tu holotu za ní. Ne autora či autorku. Ti by 

nás neměli zajímat. Nebo snad jsou herci? Užívají snad k našemu zmámení vizuální triky svého těla, 

asi jako Tom Cruise? Ne. Zrovna tak jejich mozky mohou být ještě ve dvaceti takřka Einsteinovy, 

ale postupně odumírají. Takový je život. A zní to krutě, ale to jediné, na čem tu záleží, je skutečně 

jen vlastní kniha, kniha coby výplod kohosi radši neznámého, a jak říká profesor Viktor Viktora, 

jehož teď lehce parafrázuji: „Kdyby Verne napsal pouze Zelený paprsek, asi bychom o něm už dnes 

nevěděli.“ 

     A zrovna tak Jakuba Katalpa podle všeho nemá veškeré své knihy „za jedna“, i když musím říct, 

že aktuální Zuzanin dech víc než obstojí. Ale udělejme závěrem ještě jednu oddělující hvězdičku 

a naposled se vraťme k pořadu Daniely Kovářové a k jeho finálním otázkám. 

     Není totiž sporu, že život ženy se takřka vždycky odvíjí od vztahu, a když žena začne psát, 

jen málokdy to nepoznáme. 

     I dáma, která doprostřed knihy umístí nějakou UDÁLOST, tak dejme tomu pochod smrti, skoro 

určitě postaví syžet na vztahu. Ano, u autora-muže to může být stejné, ale povětšinou ne; dokonce 

mám ten názor, že valná část spisovatelů-mužů předvádí a líčí události, ba i hrdiny na úplně stejné 

úrovni jako věci. 

     Muže zajímají věci (asi jako já až fanaticky sbírám knihy), zatímco ženy... Ty skutečné ženy 

vždycky zajímají především lidé (tak jako i Danielu Kovářovou) a to nám PO PRÁVU musí připadat 

ne nijak BOHOROVNÉ (častý případ píšících mužů), nýbrž krásné. Jednoduše krásné - a CHVÁLYHODNÉ, 

ať už si o lidstvu jako o celku budeme myslit cokoli. (3. 12. 2020) 
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* IVO FENCL: Spisovatel a publicista Milan Hloušek  
 

     stál u založení Českého novinářského klubu, jehož byl zvolen i předsedou. V letech 2011-13 
získal mezinárodní ocenění v novinářských soutěžích Visegrad Local Press Awards a PL-CZ Local 
Press Awards. Dnes je obdobně úspěšný na poli beletrie a po románech Letní dny bez konce (2017) 
či Andělé usínají v New Yorku (2018) zveřejnil prózu ve čtvrtletníku Sententias (4/2019). 
Je spoluautorem publikace S komiksem o domácím násilí a stalkingu i autorem dalších povídek 
a roku 2020 navíc debutoval na poli poezie sbírkou Půlnoc ve skladu básní. Vedle motivu domácího 
násilí, kterým ponejvíce trpívají ženy a děti, se jeho práce mimovolně vracejí ke kouzlu cestování. 
Se samozřejmostí se jeho hrdinové i hrdinky pohybují nikoli pouze naší vlastí, ale Evropou jako takovou.  
 

Jak byste i jako nový člen SZS definoval rozdíl mezi dobrou novinařinou a kvalitním psaním 

beletrie? 
     Dobrá novinařina stojí na neustálém ověřování faktů a hledání zdrojů. Než novinář vydá reportáž, 
musí si být jistý, že je dokonale „vyfutrovaná“; tedy vystavěná z pravdivých informací. Při psaní 
beletrie je to jiné. Neříkám, že by autor měl bezostyšně lhát, může se ale rozletět do světa na křídlech 
své fantazie a toulat se tam do jeho skonání. Nebo psát podle vlastního srdce a nabouchat 
do klávesnice syrový svět, který ho tíží, těší, mučí, štve nebo pronásleduje. Novinář je současně 
přijímač i vysílač informací. Musí umět vstřebat zprávu a publikovat ji takovým způsobem, 
aby neztratila obsah a porozuměl jí každý. Naopak autor románu si může s obsahem hrát, jak se mu zlíbí, 
a třeba i z černé udělat bílou, nebo si vymyslet nikdy neexistující postavu a vrhnout ji do skutečných 
reálií. Jedno ale obě disciplíny spojuje: autor musí být hravý a měl by umět čtenáře zaujmout. 
 

Odkdy píšete a narazil jste někdy na podstatnější problém, s kterým jste se musel popasovat? 
     Když jsem se živil novinařinou, tak mi ze všeho nejvíce vadilo, když mi někdo lhal, nebo se mě 
snažil využít. V několika případech jsem čelil i výhrůžkám, které se ale bohudík nikdy nenaplnily. 
Psát jsem se nikdy nebál, už bych se k tomuto řemeslu ale vrátit nechtěl. Neříkám, že jsem s ním 
seknul, pořád sleduji dění, a pokud narazím na něco zajímavého, napíšu reportáž a pošlu ji do nějaké 
redakce. Když je téma pro média zajímavé, tak článek otisknou. Dnes ale už píšu reportáže jenom 
okrajově. Od novin jsem utekl do neziskového sektoru, kde jsem šťastnější, a pracuji pro Potravinovou 
banku Karlovarského kraje a organizaci Pomoc v nouzi. 
 

Jsou spisovatelé, kteří moc nečtou; třeba proto, že příliš píší, anebo z toho důvodu, že radši 

žijí. Podle mě ostatně není zdravé přehnaně číst. Vzpomněl byste přesto na oblíbené knížky 

vlastního dětství? 

     Za tuto otázku vám moc děkuji. (Úsměv) Právě v dětství jsem se rozhodl, že bych chtěl pracovat 
jako novinář i psát romány. Obě přání se mi splnila a myslím, že bych za to měl poděkovat Jaroslavu 
Foglarovi, jehož díla jsem jako malý kluk doslova hltal. A strašně moc jsem taky chtěl napsat román. 
Jenomže jsem nevěděl, jak na to. A tak jsem jednoho dne napsal panu Foglarovi dopis. Na rovinu 
jsem se ho zeptal, jak napsat knihu. 
 

Jak Foglar reagoval? Mně jednou napsal docela dlouze. 

     Pamatuji se, že jsem tehdy každý den zvědavě nakukoval do poštovní schránky a netrpělivě 
vyhlížel listonošku, jestli pro mě nese vytoužené psaní. Po ničem jiném jsem netoužil. Jen po dopise 
od mého zbožňovaného spisovatele. Věřte, nebo ne, dopis od Jestřába přišel. Zářil jsem štěstím. 
O to víc jsem byl nadšený, že mi prozradil, jak postupovat při psaní knížky. Každý den prý mám 
napsat alespoň jednu řádku. To bylo něco! Jako bych objevil tajemnou formuli, která ze mě udělá 
spisovatele. 
 

Co film? Když se to tak vezme, i ten někdo zprvu napíše, takže taky je literaturou... 

     Mám rád špionážní filmy a špionážní romány. Vyrůstal jsem na bondovkách a ty jsem hltal 
ve filmové i knižní podobě. Způsob, jakým Ian Fleming psal, se mi vždycky moc zamlouval. 
Ano, někdo se teď může ušklíbnout, ale já na tento druh literatury nedám dopustit. Fleming dobře 
věděl, o čem píše, a také znal prostředí, kde se příběh odehrává. Býval novinářem, námořním 
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důstojníkem a po dobu druhé světové války působil jako pobočník šéfa tajné služby v britském 
námořnictvu. Poznal toho tolik, že mohl napsat dějiny špionáže. Místo toho stvořil legendárního 
Jamese Bonda - agenta 007 s povolením zabíjet. 
     Dalším filmovým a zároveň knižním fenoménem je bezesporu román Kmotr od Maria Puza. 
Kdo by neznal tuto mafiánskou ságu natočenou režisérem Francisem Fordem Coppolou, kde excelují 
Marlon Brando, Al Pacino nebo Robert De Niro. Já na filmové Kmotry mohu koukat opakovaně 
a pokaždé v nich objevím něco nového, nové souvislosti. Od své ženy jsem dostal k narozeninám 
speciální knižní vydání, které má 952 stran a obsahuje romány Kmotr, Sicilián a Corleone. Bohužel, 
ještě jsem si nenašel čas, abych tuhle bichli celou přečetl. Snad se k tomu dostanu v důchodu. (Smích) 
 

Ne každý četl loni čtvrtletník Sententias, kam jste přispěl mj. vedle talentovaného Martina 

Stručovského, kterého jsem poznal jako dalšího plzeňského autora. Můžete charakterizovat 

svou prózu určenou pro tento prestižní časopis? 

     Pro Sententias, který vydává nakladatelství Talent Pro Art, jsem napsal kriminální povídku Dopis 
z Dallasu. Jedná se o lehce špionážní příběh odehrávající se v New Yorku a Washingtonu. Zápletka 
je jednoduchá. Na černém trhu se objeví dopis údajně psaný L. H. Oswaldem a je ze dne, kdy byl 
zavražděn americký prezident J. F. Kennedy. Tím se roztočí vír nečekaných událostí a strhává 
každého, kdo se k dopisu přiblíží. Při psaní povídky jsem se inspiroval svojí cestou po USA, 
konkrétně návštěvou New Yorku a Washingtonu. Chtěl jsem si zkusit napsat akční povídku 
z drsného prostředí. Jestli se mi to povedlo, nechť posoudí sami čtenáři. 
 

Nejméně oba vaše volně navazující romány pojí téma, pro něž se vžilo sousloví domácí násilí. 

Jde o cosi, s čím se někdo nevyrovná nikdy. Už jste řekl ve věci poslední slovo? 

     Rozhodně neřekl. Už jen kvůli tomu, že k domácímu násilí a vůbec násilí na ženách či na dětech 
mám nulovou toleranci. Nemám rád, když například někdo zlehčuje znásilnění a říká, ta holka 
si za to stejně mohla sama. Nesnáším hloupé stereotypy ve smyslu, že pár facek ještě nikomu 
neublížilo. Ne. To zásadně odmítám! A pokud chlap mlátí svoji ženu nebo dokonce i děti, tak je 
pro mě ubožák. Bohužel, tento závažný sociální problém prostupuje celou naší společností a týká se 
nejen žen, ale i mužů a seniorů. Tím tématem jsem se poprvé začal vážněji zabývat v roce 2016, kdy 
jsem jako spoluautor pracoval na naučné publikaci S komiksem o domácím násilí a stalkingu. Tato 
unikátní brožura vyšla v nákladu čtyři tisíce kusů a zdarma jsme ji distribuovali do škol v Karlovarském 
kraji. Vydala ji nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s., která provozuje Intervenční centrum 
pro osoby ohrožené domácím násilím. 
 

Jaký máte názor na SZS a případně další literární a novinářské organizace, k nimž nemohu 

nepřipojit i „váš“ Novinářský klub. Kudy by se dalo na půdě podobných organizací pokračovat 

k ideálu aspoň částečnému? 

     Když jsem se o Středisku západočeských spisovatelů dozvěděl, okamžitě jsem se začal zajímat, 
čím se tato organizace zabývá. Přišlo mi skvělé, že vydává sborníky zdejších autorů, popularizuje 
jejich tvorbu a dokonce oceňuje významná díla v oblasti poezie a prózy prostřednictvím soutěže 
Cena Bohumila Polana. Jednou jsem se již přihlásil, ale štěstí jsem neměl. Nebo spíše talent. Příští 
rok to ale zkusím znovu a porotě zašlu k posouzení svoji letos vydanou sbírku Půlnoc ve skladu 
básní. Tak mi držte palce. Jestli ale zrovna nebudeme konkurenti. 
 

Budu vám je držet stejně. 
     Díky. A když se vrátím k vaší otázce, tak si myslím, že čím víc se novinářů a spisovatelů sdružuje, 
tím náročnější to je úkol. Když jsme se s ostatními žurnalisty ještě pravidelně scházívali, říkával 
jsem: Prosím, než vejdete dál, nechejte svá ega přede dveřmi. Ve vašem středisku jsem nováčkem, 
a tudíž si netroufám tvrdit, nakolik jsou ega spisovatelů třaskavou veličinou. Jak ale tak pozoruji, 
tak jste celkem dobrá parta, co nemá problém vzít mezi sebe i neznámého pisálka z Kraslic. 
     Než s rozhovorem skončíme, chtěl bych vám poděkovat za milé a nápadité otázky a také za to, 
že jste si mě vybral. A přeji nejen vám, ale i všem čtenářům lepší rok 2021. Covidu zmar! 

(13. 12. 2020) 
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* IVO FENCL položil pár otázek středoškolské profesorce ve výslužbě a poběžovické člence 

Střediska západočeských spisovatelů Marii Špačkové (*1946). 
 

Vím, že pro zpravodaj Poběžovicko píšete Zamyšlení. Lze podobnými texty čtenáře i vytočit? 

     Vždy je to sloupek na pravém kraji první stránky vícestránkové (nejméně čtyřstránkové) 
tiskoviny, která jinak obsahuje zprávy ze zasedání rady či zastupitelstva i články o událostech 
z Poběžovic a okolí. Vyhýbám se politickým tématům a většinou píšu ve stylech „pochválit“ 
a „potrefená husa“. Z očí do očí mi osobně přišel zatím vynadat jen jeden podnikatel, o jiném se ale 
dozvídám z druhé ruky. 
 

Jak je zpravodaj dostupný? 

     Lze ho najít na stránkách městského úřadu. 
 

Nejste ovšem zdaleka jen autorka roky zveřejňovaných glos! 

     Ne, a v roce 2009 vznikla diplomová práce Života a dílo regionálního autora Marie Špačkové, 
jejíž autorkou je Eva Pivoňková, absolventka oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2004-2009), přičemž 
vedoucím práce byl náš kolega ve Středisku profesor PhDr. Viktor Viktora, CSc. Práce cituje 
i některá moje zamyšlení. 
 

Máte ovšem kontakt i s Listy Ason-klubu a s Plžem! 

     Přímý ne. Jsou pro mě tak trochu z ruky. To jsem byla víckrát na akcích v režii SZS, k nimž patří 
třeba laudatia; ale vždy jsem si připadala, jako že tam nepatřím. A to nejen kvůli věku. 
 

To ovšem bude spíš jen váš pocit, ne? 

     Nevím. Je to ale stejné, jako když jsem byla na křtinách knížek některých ze členů Střediska. 
A k tomu... Vše bývá (pochopitelně) teprve k večeru - a dostat se do Plzně a zpátky je pro mě otázka 
celého odpoledne, a to často jenom kvůli jedné či dvěma hodinám, po které daná událost trvá. Na jaře 
a v létě to ještě jde, ale teď, když je brzy tma, je těžké někde čekat na autobus či vlak. A bohužel 
nemám řidičák. Inu, my zapadlí vlastenci a senioři. 
 

Vraťme se nyní k vaší knize „o gumovce“ a do chvíle, kdy jsem vás na schůzi škádlil, že to není 

nejlepší titul. 

     Je i není. Bílou holínku jsem při jedné z procházek našla pod lesem na poli: vyhozenou neznámo 
kým a kdy. S výjimkou lékařů přitom bílé gumovky nosívali pracovníci naší - po roce 1990 zrušené 
- okresní mlékárny, což ve mně vyvolalo vzpomínky a představy spojené s příběhy lidí, které jsem 
dobře znala... 
 

Přičemž v knize se jedná o detektivky. 

     Nejen. A teď navíc pracuji na Zelené gumovce. Nechte se překvapit. 
 

A co vaše raná literární díla? 

     Svoji první knížku jsem začala psát ve dvanácti letech - o prázdninách, na střeše naší kůlny. Dnes 
nevím, zda bych ještě našla její torzo, a na střechu kůlny (která ještě stojí) dávno nelezu. – V roce 
1960 pak četli v plzeňském rozhlase moje zážitky z pionýrského tábora v Bulharsku, na čemž měl 
zásluhu můj učitel ze ZŠ Poběžovice Jiří Pelikán. Ale nebylo to jenom o táboře a ostatně jsem byla 
pionýr na baterky; bylo to hlavně o moři. „Široké je moře, nekonečné zdá se, jako kdyby líbalo se – 
s oblohou tam v dálce.“ Ale tohle si nechám na jiné, delší povídání. 
 

Dobrá. Co bylo dál? 

     V roce 1972 - to už jsem byla na mateřské dovolené - otiskla plzeňská Pravda dva mé fejetony 
Koňská mrkev a Přiletěli špačci. 
 

A první knížka? 

     Na tu už se dávno zapomnělo a v Plzni snad o ní ani nikdo nevěděl, i když ji ilustroval akademický 
malíř a grafik Vladimír Havlic. Jmenuje se O zlém Volfu Dobrohostovi a jiné pověsti z kraje od Starého 
Herštejna po Přimdu a vydalo ji (dávno zaniklé) nakladatelství v Domažlicích (1994). 
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Měla jste radost, když kniha vyšla? 

     Trochu radost a trochu zklamání. To proto, že o ní nikdo nic moc nevěděl. I když, za několik let 

se stala velmi populární – a lidé ji pak marně sháněli. Myslím, že tenkrát tak trochu předběhla dobu. 

Stejně to ostatně dopadlo s mou knihou Proč víly přestaly mít rády lidi, i když mám díky ní (a její 

části umístěné v almanachu) na zdi před sebou grafický list podepsaný Miroslavem Horníčkem. 

A došel mi také osobní dopis Jiřího Suchého. Jen jsem na knížce velmi prodělala. Vydala ji sice 

NAVA, ale neprodávala se, a to bohužel i proto, že jsem zrovna byla nemocná a nemohla se věnovat 

řádné propagaci. 
 

A přitom ty vaše knihy nejsou jen pověstmi! 

     Nejsou. A dávno se nejspíš zapomnělo i na to, že jsou z míst, odkud byli původní obyvatelé 

odsunuti. A víte, já nemám ráda slovo vyhnání. Ale i to by bylo na další povídání. 
 

Tomu se nebraňme. 

     Od roku 1960, kdy zanikl okres Horšovský Týn a kdy se jeho region stal součástí okresu 

Domažlice, zde bylo všechno spojováno s Chody. Nic proti nim, ale Týnecko má zcela jinou historii. 

A má i vlastní a do Bavorska i jinam odvezenou slovesnost. A člověk je přitom dál člověk, ať už 

Němec či Čech. Alespoň co se sedláků týká; a chce-li se někdo hlouběji zamyslet nad historií 

i současností té oblasti, ať si dnes přečte moji Čítanku z Českého lesa a jeho podhůří, kterou NAVA 

vydala v roce 2020. Není to knížka založená pouze na historii či pověstech z mé prvotiny a jsou v ní 

hlavně příběhy až od roku 1945, a to i moje vlastní vzpomínky. Vzpomínky z míst, která mám ráda 

a která dobře znám. 
 

Čtete? A vzpomněla byste i na oblíbené knížky z dětství? 

     Čtu velmi mnoho a od šesti let: snad jsem uměla číst dřív, než jsem šla do školy. A co to bylo 

za knihy? Třeba Náš Adámek, Krása nesmírná, Pohádky Boženy Němcové, O statečném Cibulkovi. 

Kromě pohádek a pověstí jsem měla ráda Káju Maříka, ale i verneovky nebo Příběh opravdového 

člověka. A dospívání? Měla jsem a dál mám ráda ruské a francouzské klasiky, a taky novely a povídky 

- ne právě romány - Aloise Jiráska či Karla Václava Raise. 
 

A poezie? 

     Začala jsem Wolkrem a Šrámkem a skončila u Holana. 
 

Využívala jste přitom služeb veřejných knihoven? 

     Nejméně dvacet let jsem dokonce sama vedla obecní knihovnu v Zámělíči. Dnes jdu občas 

do městské knihovny v Horšovském Týně; ale doma mám knížek víc než dost. Už od dětství. Říká 

se, že někdo má (či spíše měl) peníze NA knížkách, ale v naší celé rodině je máme V knížkách. 
 

Zajímá vás i film? 

     Už je ale sleduji jenom v televizi: kino v Poběžovicích dávno zavřeli. Líbil se mi třeba Saturnin, 

a to jak knížka, tak i její seriálové zpracování. Nebo Cesta do hlubin študákovy duše. Víte, že jsem 

léta učila na střední škole, znám i knížky pana Jaroslava Žáka a myslím, že i za mé socialistické éry 

by se pro jeho typologii našly jak typy profesorů, tak typy žáků. Dnes už s nadhledem mám i ráda 

jak knížku, tak film Stříbrný vítr. A zfilmované Povídky z jedné i druhé kapsy. A pak Slavnosti 

sněženek. Ano, byly doby, kdy jsem Hrabala, stejně jako předtím oba Čapky, velmi ráda četla. 
 

V almanachu Žena? Žena! mě zaujaly vaše citové etudy na hranici poezie a prózy a napadlo 

mě: Bylo by víc, kdyby bydlila v Tančícím domě a líčila - všeobecně známý - výhled na Pražský 

hrad přes Vltavu? A myslím, že ne. 

     Nevím, zda jsou to citové etudy. Spíše bych řekla: okamžité nálady. Píšu z konkrétního místa, 

počítač mám v rohu pokoje a výhled je z okna vpravo i vlevo na konkrétní místa. Znám i historii 

a dřívější podobu oněch míst: včetně jejich minulých a trochu i současných majitelů. Ale stromy 

a nebe či obloha jsou tu pořád stejné. I když... Nebo právě každý den jiné. 



 8 

     Tančící dům také znám a trochu mi trvalo, než mě přestal dráždit. Prahu mám prochozenu a zážitky 

zapsané v různých sešitcích. A i tam jsou různé nálady. Zachytila jsem je třeba v kavárně Metro 

u stanice Malostranská, po staru na Klárově - a s výhledem na Valdštejnskou jízdárnu i se vzpomínkami 

na výstavy, které tam byly. Ale osud či kdo mi určil, že budu mít čas i náladu občas psát odsud, 

z okna v Zámělíči. Navíc... Dvě stěny mého počítačového rohu mezi okny by byly samy na knížku. 

Jsou tu grafiky Vladimíra Havlice či pana Pilečka, anebo obrázek estonské malířky z hradu, který 

jsme v Estonsku navštívili v roce 1994. A i tady je příběh. Arne a můj manžel Karel... Ale dost. 

A někdo by z toho udělal knížku. Anebo ten grafický list podepsaný Miroslavem Horníčkem z akce 

v Litoměřicích... A co etudy dávají mé duši? Jsou tak trochu moje druhé já. A než zapadnu 

do běžného dne důchodce v domácnosti, alespoň dám vždy průchod náladám a vzpomínkám... 

a taky je to ve mně jako v koze... tedy to psaní. A viz jedna povídka pana Hrabala, ale tam šlo 

o lidového malíře. 
 

Chcete něco dodat? 

     Proč ne? 20. 12. 2020. Neděle. 8. 58. Mlha vpravo, mlha vlevo. Vysvlečené stromy, tedy kromě 

mladých doubků a několika smrků. Vlevo dřímající zahrada a opuštěný dům v naději. A skvěle 

opravená, snad už stoletá stodola. Ale hradba lesa za tím vším zcela zmizela. A všemocná mlha. 

Ticho. Auta pod okny - vede tudy okresní silnice - téměř nejezdí a letadla nejsou slyšet ani vidět. 

     Pohled do kalendáře, dnes má svátek Dagmar. Jméno jedné z mých posledních opravdových 

kamarádek. A její život? Taktéž námět na román. Jaký? Chvíli červená knihovna, chvíli 

psychologické drama a sem tam obyčejný život. Dagmar má skvěle udržovanou zahradu. Bohužel 

bydlí daleko. Nebo... Nebo možná bohudík. 

     Těším se, až ji na jaře opět uvidím. A tentokrát si na ni udělám opravdu čas. (20. 12. 2020) 

 

 
 

 

 

Vít Procházka 
 

VPPF 2021  
 

Burácivě odchází léto.  

Ptáš se: „Přežije to?“ 
  

Teď tu zimu máš.  

A ty se nezeptáš. 
  

Mlčky hledíš do mlýnice chvíle  

na sny zdrclé, sněhobílé.  

 

 

Někam se vydat chceš.  

Kampak?  

Kam prstem ukážeš? 
  

Budeš za rok hledět zas.  

Nejasný obzor – jasný hlas: 
  

„Otevři oči.  

Nejsi kůň. Ani kočí.  

Kamkoli půjdeš stržemi svými,  

se svým dechem, lžící, stíny.“ 
 

(Horažďovice, 24. 12. 2020) 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 1. 2021. 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 

http://www.knihovna.plzen.eu/

