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

Ročník XXX, 2021, letos Listy č. 2 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 274) z 28. 1. 2021. Stran 8, 

náklad 280 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 2/2021 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Dobré knihy neprozradí  

všechna svá tajemství najednou.“  
 

(Stephen King) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
 

     …My však můžeme klidně prozradit, že ještě před vánočními svátky do Plzně dorazil tištěný 
sborníček vítězných prací z 26. ročníku celostátní soutěže Mělnický Pegas 2020. V kategorii básníků 
nad 30 let získala za své verše čestné uznání paní Dagmar Hermanová z Plzně. 
 

      V závěru loňského roku vydala skladatelka a básnířka Romana Schuldová ze Staňkova další 
sbírku veršů Než začal padat déšť (ArtKrist, 2020) s výtvarným doprovodem Evy Hubatové.  
 

     Advokátka a spisovatelka Daniela Kovářová v reakci na současnou nelehkou situaci založila 
projekt Srdce Česka. Cílem projektu je podpořit naše národní cítění, dokázat, že i v nelehké době 
umíme být optimističtí, že dokážeme spojit naše srdce a vytvořit společně něco jedinečného. 
Na stránkách http://srdceceska.cz/o-projektu-ceska-srdce/ chce představovat nejen známé osobnosti, 
ale i neznámé hrdiny či běžné lidi, kteří udělali něco mimořádného, třebaže jejich čin nepřesáhl 
hranice jedné vesnice nebo okresu. Chce inspirovat, ocenit a ze srdce poděkovat. Už takto stihla 
představit na čtyři desítky lidí a deset vynálezů. Za spolupracovníka si vybrala Davida Růžičku.  
 

     Lidové noviny v rubrice Česká báseň 6. ledna připomněly českobudějovickou rodačku a také někdejší 
studentku práv na plzeňské ZČU Kristinu Duškovou (*1981-†2018), provdanou Vorlíčkovou, 
a to ukázkou z její poslední, bohužel posmrtně vydané sbírky Open space. Už během plzeňského 
pobytu (asi 2001-2005) na sebe Kristina upozornila novelou Nahá Godotka (2001), za niž byla i nominovaná 
na Cenu Jiřího Ortena. Byla členkou Ason-klubu.     

http://srdceceska.cz/o-projektu-ceska-srdce/
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     Prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas v pátek 15. ledna započala celostátní 

distribuce zatím nejobjemnějšího počinu Bezejmenné edice – knihy Iva Hucla Návrat ke kruhu 

(https://www.kosmas.cz/knihy/285105/navrat-ke-kruhu/). Představuje rozsáhlý výběr téměř pěti set 

básní z tvorby básníka, kurátora a zakladatele Bezejmenné čajovny ve Šťáhlavicích. Sbírku 

doprovázejí konceptuální kresebné úvahy pedagoga FDULS Františka Stekera, dále tři eseje z pera 

japanologa a religionisty Robina Shoena Heřmana, hudebního publicisty Pavla Klusáka a literárního 

historika Vladimíra Novotného. 
 

     V nakladatelství Klika vyšel sborník Vlnožrouti s podtitulem Vodácké povídky, v němž jsou 

z našeho regionu zastoupeni Jan Frána a Jan Valeš. Plzeňský prozaik, básník a publicista Jan 

Hafran Frána navíc s radostí oznámil, že 4. února vyjde v nakladatelství Klika jeho už čtvrtá 

detektivka z prostředí současných trampů, nazvaná Případ na Zlaté horečce. Děj příběhu se prý 

odehrává v krajině silně inspirované Holýšovskem a čtenáři se zde opět setkají s postavami, které 

znají z předchozích knih. 
 

     Marek Šnábl, rodák z Hrádku u Rokycan, jenž nyní žije v Kladně a pracuje v Praze jako dozorce 

ve Vazební věznici Praha Ruzyně, knižně debutoval pohádkovým příběhem Filipínek (Pointa, 2020). 

Dobrodružné příběhy lesního skřítka chtějí ukázat dětem, jak je důležité mít v sobě dobro a pomáhat 

druhým.   

 

     Někdejší účastnice soutěže Literární kavárna Divadla J. K. Tyla Nikola Valová (s bydlištěm ovšem 

v Praze) vydala knižní prvotinu Namazaným dolů (Fragment, 2020). Hrdinkou jejího humorného 

příběhu je herečka Valentýna.  
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ CENTRA ELPIDA 2021. Vzdělávací a kulturní centrum pro seniory 

Elpida v Praze, ve spolupráci s dílnou autorského psaní a biografie pod vedením historičky Marcely 

Šášinkové, vyhlásilo literární soutěž pro seniory. Lze zaslat životní příběhy o max. rozsahu 

2 strany A4, psané na stroji formou dopisu, povídky nebo vzpomínky na jedno z následujících 

témat: Prohra či neúspěch, který mi změnil život; Odchod blízkého člověka; Památka, kterou 

ochraňuji jako oko v hlavě; Moje nejstarší vzpomínka. Autor uvede jméno, příjmení a kontakt.  

Uzávěrka je 28. února 2021. Adresa: Elpida o. p. s., Na Strži 40, 140 00 Praha 4. Výherci budou 

zveřejněni v Novinkách z Elpidy, prvních deset oceněných obdrží knižní dárek. O souhlas 

s případným zveřejněním textu pořadatelé požádají autory individuálně. 

 

* TRAPSAVEC 2021. Byl vyhlášen XLVII. ročník literární soutěže Trapsavec. Soutěž je 

tematicky zaměřena na práce o přírodě, trampování a toulání po zemi, skalách a vodě. Soutěží 

se v próze a poezii, a to ve třech věkových kategoriích: autoři do 23 let, nad 23 let a tzv. „oldpsavci“, 

tj. ti, kteří v Trapsavci již v minulosti získali 3 a více cen, z toho alespoň jednu v kategorii nad 23 let. 

Při nízké účasti mohou být kategorie sloučeny. Každý účastník může zaslat max. 3 povídky a max. 

3 básně o max. rozsahu 1 800 slov (dle údajů textového editoru Word, OpenOffice apod.). Pořadatelé 

uvítají též aktuální fotografii autora. Účastí dává autor pořadatelům právo uveřejnit práce 

na internetu a ve sborníku nebo je použít k propagaci soutěže. Uzávěrka je 28. února 2021. Adresa: 

soutez.trapsavec@seznam.cz. Do e-mailu uvádějte své občanské jméno, kategorii, rok narození 

a adresu. Zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků bude všem doručeno e-mailem. Stále 

zůstává také možnost posílat práce (stačí v jediném vyhotovení) běžnou poštou na adresu: Jan 

Hafran Frána, Lísková 20, 312 00 Plzeň. V takovém případě na přiložený lístek uveďte požadované 

údaje o autorovi, přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou k zaslání zvadla. Nejlépe 

ohodnocená práce autora do 23 let může získat čestné uznání Malý Trapsavec. Nejlépe ohodnocená 

https://www.kosmas.cz/knihy/285105/navrat-ke-kruhu/
mailto:soutez.trapsavec@seznam.cz
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práce bez ohledu na kategorie získává hlavní cenu – Zlatého Trapsavce. Organizátoři soutěže budou 

i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže a vydávat jim sbírky, rovněž plánují vydat 

sborník vítězných prací. Více informací na https://www.trapsavec.cz/. 
 

* KENYHO VOLEJ REVIVAL 2021. Souběžně s Trapsavcem běžela v letech 2010 až 2020 

sesterská soutěž vodáckých povídek Kenyho VOLEJ, ta však již byla definitivně ukončena. 

Aby vodácké povídky byly psány i nadále, dohodli se pořadatelé, že přímo do Trapsavce bude 

vložena soutěž Kenyho VOLEJ Revival, do níž budou automaticky přihlášeny nejlepší povídky 

s vodáckou tematikou zaslané do aktuálního ročníku Trapsavce. Pravděpodobně bude mít svou vlastní 

porotu a rozhodně bude mít svou cenu, která bude předána v rámci vyhlašování výsledků Trapsavce. 

  

* ČEŠTINA JE I MŮJ JAZYK 2021. META, o. p. s.- Společnost pro příležitosti mladých migrantů 

v Praze vyhlásila V. ročník tvůrčí a literární soutěže Čeština je i můj jazyk. Cílem je zamyslet se 

nad tím, jaké to je být cizincem a nerozumět svému okolí. Motto letošního ročníku zní: „Podívej se 

někdy na svět jinýma očima. Zjistíš, že ne každý to vidí jako Ty.“ Soutěž je určena žákům ZŠ, 

studentům SŠ a gymnázií, a to jednotlivcům i kolektivům, a bude hodnocena ve třech kategoriích: 

1) „Jinýma očima“ (literární kategorie pro jednotlivce); 2) „Jeden den jako Ty“ (audiovizuální 

kategorie pro jednotlivce i skupiny - zamyšlení nad tím, k jakým nedorozuměním nebo i zajímavým 

situacím může dojít, když někdo cizí vstoupí do nového prostředí); 3) „Průvodce naší školou“ 

(ve skupinách a v libovolné formě tvorba pomůcky pro orientaci v prostředí školy pro nové 

spolužáky bez znalosti češtiny). Uzávěrka je 30. dubna 2021. Adresa: Žerotínova 35, 130 00 Praha 3 

(na obálku uveďte heslo „Soutěž“), soutez@meta-ops.cz, v případě audiovizuální kategorie přes 

uschovna.cz. Před odesláním příspěvku je nutné se nejprve do soutěže zaregistrovat prostřednictvím 

online formuláře na webu. Zaslaný příspěvek musí obsahovat min. jméno a kontaktní údaje 

autora/autorů, aby bylo možné ho přiřadit k registrovanému účastníkovi. Práce bude anonymně 

hodnotit odborná porota ve složení: nakladatelka Tereza Horváthová, spisovatel Marek Šindelka 

a umělecké duo Ňun a Ví. Hodnoceno bude provedení a zpracování s ohledem na věk soutěžících, 

originalita, literární či vizuální hodnota, estetický dojem, u 3. kategorie pak funkčnost, praktičnost 

a využitelnost. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v červnu. Autoři tří nejlepších příspěvků 

v každé kategorii obdrží zajímavé ceny – koloběžku, vouchery na únikovky v Sapě, knihy nebo 

elektroniku. Více informací na https://meta-ops.eu/tvurci-a-literarni-soutez.   

 

* 

LITERÁRNÍ GRANTY A STIPENDIA 

 
* DOTAČNÍ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE K PODPOŘE LITERÁRNÍ TVORBY 

A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI 2021. Plzeňský kraj vyhlásil dotační program Podpora literární 

tvorby a publikační činnosti 2021. Cílem je podpořit vydávání neperiodických publikací a rozvoj 

literární tvorby se vztahem k Plzeňskému kraji, a to ve třech tematických okruzích: 1) Původní 

autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama), 2) Odborné autorské 

publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména 

architektury, historických osobností a událostí), 3) Dokumentačně historické publikace obcí 

a spolků s podílem autorského textu minimálně 50 % obsahu díla (např. prezentace historie, 

archivních materiálů, vzpomínky pamětníků apod.). O dotaci se mohou ucházet fyzické osoby 

(spisovatelé, začínající autoři), fyzické osoby podnikající a právnické osoby (vydavatelé, 

nakladatelé, spolky aj.). Žadatel musí mít sídlo na území PK, nebo musí mít přímou souvislost 

s krajem jeho dílo. Z programu nelze podpořit tvorbu a vydávání audiovizuálních děl ani tvorbu 

a vydání samostatné audioknihy. V tematickém okruhu č. 3 nelze podpořit propagační publikace 

obcí a spolků, publikace prezentující pouze obrazový materiál (fotografie, obrazy, kresby apod.) 

a publikace sloužící k rozvoji a propagaci cestovního ruchu. Projekt musí být realizován v době 

od 1. ledna 2021 do 30. června 2022. Dotace je poskytována na přípravu, předtiskovou přípravu 

https://www.trapsavec.cz/
mailto:soutez@meta-ops.cz
https://www.uschovna.cz/
https://meta-ops.eu/tvurci-a-literarni-soutez
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a vydání díla (např. tisk, grafika) nebo na aktualizované vydání již dříve vydaného díla. Jeden 

žadatel může podat pouze jednu žádost. Z dotace je možné hradit maximálně 90 % skutečně 

vynaložených celkových nákladů. Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt může činit 

20 000,- Kč, maximální výše 150 000,- Kč. (Celkem bude letos rozdělena částka 1 500 000,- Kč.) 

Úspěšný žadatel obdrží peníze jednorázově na účet nejpozději do konce roku, podmínkou je však 

do 30. 11. 2021 předložit finální předtiskovou přípravu. Žádost včetně příloh se podává výhradně 

elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz/), originály dokumentů 

je nutné naskenovat a vložit ve formátu *.pdf. (Spisovatelé, kteří nemají možnost skenování, mohou 

požádat o bezplatnou pomoc administrátora dotace.) Při posuzování bude odborná komise 

upřednostňovat neziskové projekty, zohledňovat přínos pro obor (umělecká či odborná úroveň díla), 

působnost z územního hlediska (míra souvislosti projektu s Plzeňským krajem), obsahové a formální 

zpracování projektu včetně povinného podílu textu (tematický okruh č. 3), reálnost a rozsah projektu 

včetně přiměřenosti nákladů. Žádosti lze podávat průběžně od 22. ledna do 14. května 2021 

do 14:00 hodin (doporučuje se však neotálet, neboť vyhlašovatel má právo po vyčerpání objemu 

přidělených finančních prostředků přijímání dalších žádostí ještě před termínem uzávěrky zastavit). 

Podrobné informace na https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/934/. Případné dotazy 

ochotně zodpoví PhDr. Pavel Suk, Ph. D. (tematický okruh 1, 3), e-mail: pavel.suk@plzensky-

kraj.cz, tel.: 377 195 470, 734 524 010 a Mgr. Pavlína Steidlová (tematický okruh č. 2, 3), e-mail: 

pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz, tel.: 377 195 799, 733 698 613.  

 

* 

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

 
* IVO FENCL: Jak se Daniela K. učila degustovat pivo 
 

     Ani mě, ani Danielu Kovářovou podle všeho po léta ani nenapadlo, že se nedegustuje pouze vínečko, 

ale lze to samé praktikovat i nad zlatavým mokem. A taky že ano, vážení, i máme to tady. A co? 

     Muže vyučujícího dámu. Ta ho asi stimuluje i vlastní existencí, ale inspirují a hecují se navzájem, 

což byl mimochodem i princip světově nejžádanějšího výkladu filozofie Sofiin svět (1991). Kniha 

Pivař a Blondýna (2020) se principu přidržela, překvapeným pedagogem se v ní stal Ladislav Jakl 

a jeho aktivní žačkou Daniela Kovářová, která - na rozdíl od Sofie - odpovídá rovnou celými 

kapitolami. Je jich 21 proti 21 kapitolám „Pivařovým“. Svébytný toť rozhovor. 

     Zda je srovnání s bestsellerem Josteina Gaardera (nar. 1952 v Oslu) odvážné? Proč? Pouhou 

filozofií se nenakrmíte, fyzické tělo jí neprodchnete. Mokem X zlatavých odstínů zato ano. Je to méně 

důležité? Sotva. A to, co objevil dejme tomu Spinoza, stálo za dost, zcela jiné kosmy ale vychutnají 

právě degustátoři. Neustálé dumání nám navíc nesluší, a je sice fakt, že Gaarder píše mistrně, 

ale co vlastně vštípí vnímavému děvčeti zrovinka v kapitole o Spinozovi? Inu? „Boha si představ 

jako vše přírodní, co nás prostupuje.“ Je to hezké, ale nejednomu ctiteli piva bude totéž zjištění 

připadat podezřele samozřejmé. Vždyť „esenci“, která ho prostupuje, chápe podobně. 

     Nijak přehnaně božským není ani chebský rodák Ladislav Jakl (nar. 1959) z Institutu Václava 

Klause. Absolvoval na UK žurnalistiku a vedle politiky, médií a rocku žije dnes i pivem, ba je 

prezidentem občanského sdružení První Pivní Extraliga. S advokátkou a spisovatelkou Danielou 

Kovářovou (nar. 1964) ho navíc pojí, že oba svorně, nekorektně a rádi užívají (a nezneužívají) 

zdravý rozum, a to jak ve věcech veřejných, tak soukromých. 

     Díky Daniele navíc Jakl uviděl mok v mnohém nově, i stal se šťastným průvodcem cizinky 

„městem“, které si představíme co Prahu. A jen mylně se doposud domníval, že ony ulice zná. 

Kdepak! A teprve po boku dámy pochopil svou dosavadní okoralost. A Danielina výhoda? 

     Tkvěla v jejím původním nezájmu o pivo. Jakl nezájem atakoval jako jemný demiurg a zručně 

jej tavil v lásku. Pod tím vlivem odmetla „Blondýna“ brzy předsudky, otevřela se novým zážitkům 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/934/
mailto:pavel.suk@plzensky-kraj.cz
mailto:pavel.suk@plzensky-kraj.cz
mailto:pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz
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a jen za rok (od prosince 2019) navštívila přes třicet pivovarů, pivních restaurací a pivoték. V září 

2020 i festival pivovarů Slunce ve skle v Černicích. 

     I já tam, pravda, jednou zajel, a sice nenashromáždil tolik postřehů jako Daniela, úplně ale 

souhlasím, že to „nebyla nuda“. Naopak. Našli jsme kouzla a setkávali se s lidmi. 

     Zvlášť Ladislav Jakl pak do knihy Pivař a Blondýna vložil i dávku odbornosti, a tak se stala 

praktickou příručkou a průvodcem přístupy k chlastu. Chtěl jsem říci „k pití“. 

     Ne ale, pravda, k pití tvrdého alkoholu, a dokonce ani ne ke koštování vína, kterému paradoxně 

holdují jak pan Kovář, tak partnerka pana Jakla. A třeba se mýlím, ale pochybuji, že bude Ladislav 

ještě někdy kandidovat na českého prezidenta (už se stalo), i že bude Daniela opět ministryní 

ve vládě (ač jí byla). Ale nejméně po prostudování jejich společného díla nepochybuji, že jsou 

mistry, ministry i prezidenty v užívání života. A ne? 

     Až po padesátce pochopíme, jak je ten život krátký, a jenom určité požitkářství, které i z výkladů 

této knihy sálá, by se snad mohlo stát někomu trnem v oku. Jenomže to se nedá nic dělat. A tak to 

chodí. Mravoliční morousové tu budou, s nimi zbytečno bojovat, a jednoduše nelze naráz nasávat 

pivo i popírat jistou touhu po slasti. 

     Ani po lyžování v Peci, Špindlu či Rudě ostatně nebude většina z nás tvrdit, že to praktikuje 

bez ohledu na rozkoš z rychlosti při sjezdu. A to mi připomíná, že nejvýše položený český pivovar 

objevíte uvnitř Luční boudy, a že je Jakl vlastně po mamince Polák. 

     Připomnělo mi to ovšem i blondýnčiny postřehy. A jaké? Pivo si můžete dát, i když šoférujete 

(ač ne každé, samozřejmě), a bývá levnější limonád. A jeho ochutnávání se vám může stát 

celoživotním dobrodružstvím. Tak jako Daniela v něm ucítíte „kávu i čokoládu, citrusy i hřebíček, 

skořici i perník, koriandr i sušenky, švestky i jablka a med i ořechy“. Lukulské hody? Určitě, přičemž 

i souvislost mezi pivy a jídly by vydala na knihu. Tuší to i spoluautorka a ve finále vybere 13 svých 

nejoblíbenějších piv, kde nechybí ani Morrigan Dry Stout od Ravena z Plzně, Red Ox ze Zlaté krávy 

v Nepomuku a pšeničná dvanáctka od Bizona z Čižic. 

     Taky v anketě Lidových novin Kniha roku 2021 bude tato kniha nejspíš v prosinci zmíněna, 

ale přeju jí slovutnější cenu. Jak totiž vážně brát něco, kde současně zvítězí autor někdejší ódy 

na Mašíny, choť v exilu neúspěšného režiséra Juráčka a klasik lehce za zenitem, jehož nový román 

je víc legráckou? I tak věřím, že se právě u piv mluvilo o Novákovi, Horákové a Kunderovi živě, 

asi jako i hovory pivařů a blondýn budou témata odhalovat ještě v dalších letech. Sofiin filozofický 

svět (jakési „jin“) je v mnoha bodech podobně éterický a nestabilní jako pivařka, která přebrala, 

ale chuťovými pohárky generovaný Danielin svět (ono jang) stojí na zemi překvapivě pevnýma 

nohama. Oba bestsellery se doplňují. (Starý Plzenec, 10. 1. 2021) 

 

* LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ: Nebyla jsem v divadle, 
  

     nebyla jsem ani na koncertě, ani na výstavě. V tomhle nenormálním čase jsem nebyla ani 

v normálním kině, jen v tom domácím - u televize. Dávali minisériovou Boženu. Čtyřikrát, každou 

neděli. Předtím, ale i mezitím dávali (na Vltavě, v televizi, v novinách, na internetu), co, jak a proč 

bylo záměrně uděláno, předěláno, vypuštěno, co bylo především sledováno, oč bylo usilováno… 

Proč tolik řečí? Vždyť dílo by mělo mluvit samo. 

     Už před prvním dílem série o Boženě Němcové jsem se dověděla, že autoři (režisérka Lenka 

Wimmerová, scenáristky Martina Komárková a Hana Wlodarczyková a kreativní producent ČT) 

nechtěli slavnou českou spisovatelku představit jako spisovatelku, neboť v kulturní mysli národa 

bohužel trpí její obraz vinou školní výuky, a vůbec – Babička a Divá Bára žáky nebaví. Budou ji 

ukazovat jako výjimečnou emancipovanou ženu. Hmm. Já jsem si vždycky myslela, že Božena byla 

ve své době výjimečná a emancipovaná právě tím, že byla spisovatelka.  

     Svému slovu dostáli – kromě básní z prvopočátků Němcové tvorby a pohádek se o jejích textech 

nemluvilo (příležitost almanachu Lada Niola ve čtvrtém dílu též prošla jen jako bohémská pitka), 

ale ukazovalo se, jak byla pro své literární pokusy obdivována mužskou vlasteneckou společností. 

Ukazovalo se její rostoucí uspokojení ze společenské prestiže, kterou v kruhu vlastenců vzbudila 

a až samolibě užívala. Hrdinka se ukazovala v popisných sexuálních scénách, manželských 
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i mileneckých (první dva díly prosouložila, většinou v posteli, své i jiných, v noční ulici si to dopřála 

jen jednou), ale vždy jsem měla pocit, že sex je jen fyzická dřina odhalující příliš mnoho masa 

bez dalších významů (s výjimkou obrazu znásilněné manželky) a že láskyplný eros se celý zbitý 

klidí do budoucích romantických stránek velké spisovatelky.   

     Přestože scenáristky předem inzerovaly, že se opíraly o Němcové korespondenci, vypadala 

Božena jako svéhlavička, jejíž emancipovanost byla ukazována na vzdorovitém chování 

k manželovi, na zanedbané domácnosti (mnohokrát jsem v upoutávkách předem slyšela repliku její 

herecké představitelky: Radši čtu, než peču), chabé péči o malé děti (ještěže z pavlače vždy někdo 

zaskočil hlídat) a prostřednictvím bohémského života s tabákem a alkoholem (ve čtvrtém dílu). Kam 

se poděl intelektový a emocionální obsah jejích listů? Kde byly úvahy z korespondence s Janem 

Helceletem a hlavně s Matoušem Klácelem? Její obdiv k Havlíčkovi byl sice vyjádřen četbou 

z Kutnohorských epištol, ale proč jen dvěma letmými osobními setkáními? Němcové touha po lásce 

a myšlenkovém souznění s muži sociálních konceptů a vizí jako zdroj emancipace ve zrání její 

osobnosti bohužel ukázána nebyla. 

     Série patří mezi tzv. dobové kostýmované hry – výprava v žádoucí stylizaci dokázala věrohodně 

přesvědčit diváka o charakteru prostředí a atmosféře české společnosti v první polovině 19. století. 

Autorkám se také dle mého podařilo zbořit tradovaný mýtus o Josefu Němcovi jako despotickém 

tyranu Boženy, ukázat ho v historických danostech jako uvědomělého českého vlastence, který stál 

u samého zrodu Boženina společenského úspěchu, který přes svou nechuť toleroval její psaní, 

i při své úřednické službě zvládal svou otcovskou roli (jíž nejednou zastoupil i tu mateřskou), 

čestného člověka, jemuž policejní praktiky bachovského absolutismu vzaly práci a dovedly 

k vyhladovění i jeho rodinu. Osud této postavy lze aktuálně vnímat v kontextu kterékoliv mocenské 

diktatury, včetně psychických důsledků osobní bezmoci, projevujících se afektovanými výpady 

násilí vůči ženě a dětem (zde synu Jaroslavovi). Pro mne byl on hrdinou série, i když nedokázal 

překročit svůj stín, vymanit se z gendrových norem života starého Rakouska. 

     Udělat dobře životopisné dokudrama je těžší než proplout mezi Skyllou a Charybdou. 

     Nevadí mi odchylky v biografických faktech a kontextu – nevadí mi, že udavačkou zde byla 

místo Vítězky služebná Manka, a podobné nesrovnalosti. Co tedy? Na rozdíl od postavy Josefa 

vnímám protagonistku Boženu jako příliš stylizovanou v podbídce vkusu běžného televizního 

diváka – nezatěžovat, bavit!  Ani scéna umírání nevybočuje z daného konceptu: poplačte si, milí, 

drazí. Vadí mi, že z obrazů působících na city (a pudy) diváků unikal stranou smysl celku: Život 

spisovatele není tabu ani v intimnostech, i jimi koresponduje s významy jeho díla. Zde však se obraz 

autorčina života této své role vzdal.  

     Inzerovaným cílem série bylo ukázat žákům a studentům Boženu jako „ženu z masa a kostí“. 

Masa bylo až příliš, i kost zbyla: To byla ta děvka, co napsala Babičku. Ladislava Lederbuchová 

(Plzeň, 25. 1. 2021)    
 

* 

KNIŽNÍ TIPY Z REGIONU 

 
* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Knižní tipy z regionu (Světlík, Zemančíková, Koryta) 
 

     V samém závěru loňského roku vyšlo několik pozoruhodných knih autorsky spjatých s Plzeňským 

krajem. Plzeňský rodák Jiří Světlík vystudoval „hollarku“ (Střední odbornou školu výtvarnou Václava 

Hollara v Praze) a od devadesátých let si vydělával na žití grafickým designem a copywritingem 

v reklamní branži. Po přestěhování do Bezděkovce, kde asfaltovou civilizaci zvolna ujídá tráva, 

našel poztrácené vize, poznal zemitou chuť práce všeho druhu a za dlouhých večerů sepsal vyprávění 

Vousatý lenivec o zdánlivých maličkostech, co dovedou přivodit rovnováhu, ba dokonce i radost. 

Půvabnou knížečku doprovodil kresbami autorův otec, známý plzeňský grafik Zdeněk Světlík. 

     Dlouholetá redaktorka Českého rozhlasu Plzeň Alena Zemančíková se rozpomněla na svoji 

původní profesi divadelní dramaturgyně a se značnou erudicí a zápalem pro věc zpracovala 

obsáhlou publikaci Zpětné zakreslení cesty (Akropolis, Praha 2020) mapující příběh činohry 
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Národního divadla v Praze od konce roku 1989 do roku 2015 za působení tří uměleckých šéfů, Ivana 

Rajmonta, Josefa Kovalčuka a Michala Dočekala, a to s využitím dobových dokumentů, fotografií, 

recenzí i dalších málo známých materiálů. Kniha sleduje, jak se společenské události promítaly 

do divadelního organismu, a čtení je to napínavé, zábavné, fascinující pronikavým myšlením, které 

už známe z autorčiných děl beletristických, včetně jejího Značkování z edice Ulita. 

     Západočeským tvůrcem, který již také svým významem bezpečně překročil hranice regionu, 

je rodák z Kraslic Filip Koryta, jenž se nechal zlákat otevřenou náručí Plzně, kde se zabydlel a stal 

se pedagogem. Všestranný umělec, který je i frontmanem dvou hudebních skupin, je především znám 

jako Dr. Filipitch, jenž se v roce 2017 stal v pražské Meetfactory mistrem České republiky ve Slam 

poetry. Po pěti sbírkách básní a slamových textů se nyní představuje i svou první prózou, 

autobiografickou knížkou Falknov Calling. V souboru bezmála dvou set mikropovídek nás 

překvapivě otevřeně seznamuje se střípky zcela bez zábran vylovených z paměti, se vzpomínkami na 

dětství a mládí prožité v Sokolově. Ač se zdají být jen lehce a bezprostředně načrtnuté, ve skutečnosti 

jsou mistrně komponované, ať již s nenápadnou či naopak velice ostrou pointou (například: 

„…nasedli do vozu a jeli vesele budovat socialismus a podivné milostné trojúhelníky.“ nebo 

„…Brejle nabídla, že nám pustí videokazetu, kde mají její rodiče sex. Tehdy jsem odmítl. Dnes už 

vím, že jde o nabídku, která se neodmítá.“). Pod názvem ulic či míst, kde se děj zrovna odehrává, 

v prvním oddíle na přeskáčku poznáváme autorovu rodinu, ve druhém jeho spolužáky, třetí 

přibližuje dění na výletech či o prázdninách. Krátká závěrečná část se odehrává už v Plzni, kde autor 

své upřímné vzpomínání sepsal. Svazek vydalo respektované brněnské nakladatelství Druhé město. 

(Plzeň, 21. 1. 2021) 
 

* 

ROZHOVOR 
 

Odpoví Filip Koryta? 

 

Všestranný Filip Koryta (*2. září 1989) je mistr České republiky ve Slam poetry a zveřejnili mu již 

skoro 10 knih. Ač je třicátník... Nahrál i řadu zvukových nosičů (https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_Koryta).  

O dalším nemluvě... V prestižním nakladatelství Druhé město nyní vyšly jeho netradičně pojaté 

vzpomínky. 

 

Ptá se Ivo Fencl: Napsat pravdivé (i když poměrně poetické) vzpomínky, to ovšem vždy 

znamená SE ODKRÝT. Co to pro tebe znamenalo? 
 

Odkrýt se před jiným člověkem pro mě není kdovíjaké terno, tudíž s touto stránkou vlastní tvorby 

nemám problém (ostatně všimne si toho skutečně někdo? nepůjde jen o pohled do zrcadla?). Ovšem 

odkrýt se sám před sebou, a to lapidárně, pregnantně, mnohdy až krutě, s nestoudnou upřímností, 

konfrontovat se s blátem a slizem vlastní duše, s pochybnostmi, jež má člověk o sobě, o světě, 

o životě… to je lekce. Pokud se tedy bavíme o mé poslední knize Falknov Calling, byla to z velké 

části škola. Ale místy zábavná, to musím přiznat. Jde o součást dlouhodobého procesu, snahy 

neohýbat realitu tak, aby člověk sám před sebou vypadal jako superhrdina. Nese to s sebou 

destabilizaci s potenciálem budoucí rovnováhy. 
 

To nad novou tvou sbírkou veršů mě napadlo: méně = více. 
 

To, že jsou básně ve sbírce Fotogenické problémy z většiny minimalistické, úsporné, vychází mimo 

jiné z toho, že jako slamer (kromě klasické poezie se věnuju i žánru slam poetry) jsem vcelku 

ukecaný, snažím se tedy o kontrast. Na takových básních mě baví takřka nekonečný interpretační 

potenciál, takže v daném případě by méně skutečně mohlo být více. A v životě poslední dobou ono 

heslo vídám především v tom ohledu, že čím méně toho chci, čím méně si přeju, tím víc se mi 

dostává (takže jsem tvé klišé doplnil dalším klišé, aby nikomu nebylo smutno). Ale jestli je to pravda 

hodná toho, abychom ji povýšili na axiom, to nevím… 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_Koryta
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Ani já ne. Měl´s, předpokládám, i takříkajíc niterné motivace při psaní sbírky Fotogenické 

problémy i prózy Falknov Calling? 
 

Mám dojem, že se mi zatím nepodařilo napsat knihu, která by nevycházela z niterných motivací. 
Buď to jinak neumím, anebo ještě nenastal čas, abych to dělal jinak. Zatímco Falknov Calling je 
takové (údajně vlídné) „vyřizování účtů“ s dospíváním na maloměstě, Fotogenické problémy jsou 
reflexe složitého vztahového období, které zabralo několik let, a jestli je už díky knize passé, 
nesvedu říct. 
 

Ježíš mj. řekl (zhruba): „Pros. Hledej. Klepej.“ Řekl-li to On, ještě to ale nemusí být pravda. 

Řídí se Filip Koryta v životě a kariéře těmi radami? 
 

Myslím, že prosba vyžaduje pokoru, k hledání je třeba víry, a pokud člověk zaklepe, měl by 
disponovat schopností překonat strach. Transformoval bych tedy radu do podoby: „Chovej se slušně, 
věř a neboj se.“ A tomu se snažím přiblížit. Ne vždycky se to daří, ale snažím se. 
 

Co znamená vnímavost ve vztahu k bolesti? 
 

Pro začátek jedno doporučení: píseň Hurt od Nine Inch Nails, ta o bolesti pojednává krásně 
a hluboce. Pokračujme. Patřím mezi tzv. HSP (highly sensitive person, do češtiny se to často 
překládá ne úplně lichotivě jako přecitlivělost), takže u mě jdou vnímavost a bolest ruku v ruce. 
Dřív jsem to nechápal, neuměl jsem si s tím poradit, připadal jsem si horší, slabší, nepoužitelný. 
Jenže... Ona to může být děsná výhra, může to člověku a lidem kolem něj strašně zlepšit život, pokud 
se to správně uchopí. Proto považuju bolest nejen za akutní stav, intenzivní pocit etc., ale též za 
signál, vzkaz, podnět k přemýšlení. Takový alarm, který bystří naši pozornost. A pokouším se jí 
nevyhýbat. 
 

Co znamená se cítit šarmerem, ale především: Zajistilo Filipu Korytovi to, že podle všeho byl 

takřka vždy „šarmerem“, neutuchající sebevědomí? 
 

Začnu od konce: sebevědomí je člověku k ničemu, pokud nevyvěrá ze sebehodnoty. A protože mě 
vychovávali a obklopovali lidé, kteří sebehodnotu neměli, bylo těžké se k ní dobrat. Vybavuju si, 
jak mi celebrita naší základní školy kdysi napsala, že můžu sbalit každou holku, protože mám prý 
hodně šarmu. To tehdy jsem to slovo četl poprvé a byl v příjemném šoku. 
 

A od těch časů? 
 

Od té doby jsem je slyšel tolikrát, že jsem zřejmě podlehl a uvěřil, a tak možná došlo k interiorizaci 
(s nadsázkou, v duchu hesla fake it till you make it). Neobešlo se to ale bez křivolaké cesty 
sebepozná(vá)ní, sebeuvědomění, sebetrýzně… a pořád nejsem u konce. A co znamená se tak cítit? 
Především ochotu podstoupit riziko neúspěchu. 
 

Přeji Ti ale i další úspěchy. A zrovna jsem četl recenzi na tvou novou sbírku v prvním letošním 

Tvaru, který odebírám, a nemyslím, že bys měl být nespokojen! 

(7. 1. 2021) 
 

 
 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 22. 2. 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/

