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

Ročník XXX, 2021, letos Listy č. 3 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 275) z 26. 2. 2021. Stran 8, 

náklad 280 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 3/2021 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Když se přiblížíme útesu a je tmavá noc, 

moudrý jezdec popustí otěže  

a odevzdá se instinktu koně.“  
 

(Armando Palacio Valdés) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
     …Nebo raději sesedne. Nebo (jak napsal Honza Sojka): „Kdo by neměl stání, ať si sedne. Kultura 

živě ve hvězdách, zbývají křapláky z rádia...“ Pět dílů BáSnění Jana Sojky vysílal Český rozhlas 

na stanici Vltava v týdnu od 8. do 12. února a bylo to pěkné. A pro ty, kteří neslyšeli, stále dostupné 

na https://vltava.rozhlas.cz/basneni-jana-sojky-8422166.  

 
     Básnířce Ireně Henzl Velichové se v pondělí 25. ledna ve 20:08 narodil syn Cyril. Prý vážil 

4 100 g. Moc blahopřejeme a věříme, že jednou bude také psát verše!      
 

     Dorazila však jedna smutná zpráva. Ve čtvrtek 11. února ve věku 87 let zemřel emeritní ředitel 

Státního oblastního archivu v Plzni PhDr. Vladimír Bystrický, CSc. (*1934-†2021). 

Byl archivářem, historikem, univerzitním pedagogem, ale i historickým spisovatelem. Spolu 

s redakčním kolektivem uspořádal několik dílů Západočeského historického sborníku, do kterých 

samozřejmě také přispěl. Byl spoluautorem publikace O vyhnání křižáků z Čech roku 1427: husitské 

vítězství u Stříbra a Tachova (1982) nebo autorem knihy Západní Čechy v husitských válkách (2013). 

Zasvěcený odborník, dobrý člověk.  

 

https://vltava.rozhlas.cz/basneni-jana-sojky-8422166
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* CENA TOMA STOPPARDA 2021. Knihovna Václava Havla, o. p. s., vyhlásila výroční literární 

Cenu Toma Stopparda. Cena je udělována za původní, knižně dosud nevydanou esej v českém 

jazyce, přispívající mimořádným způsobem k pochopení stavu současné společnosti 

a společenských procesů, civilizace a civilizačních okruhů, mezinárodního prostředí, lidských práv, 

literárních a uměleckých děl a jejich tvůrců, nových vědeckých objevů, moderní historie a procesů 

odehrávajících se v lidské duši. Zaslaný text ve formátu PDF musí obsahovat datum vzniku, nesmí 

být starší tří let a delší než 30 000 slov. Každý autor smí přihlásit pouze jednu práci. Součástí 

přihlášky je kopie podepsaného čestného prohlášení o autorství a udělení bezúplatné nevýhradní 

licence k publikaci a šíření díla. Uzávěrka je 31. března 2021. Adresa: CenaTS@vaclavhavel.cz. 

Cena je dotována částkou 50 000 Kč, kterou pro tento účel poskytuje Tom Stoppard. Texty bude 

hodnotit odborná porota ve složení: překladatelka Anna Kareninová, právník a sociolog Jiří Přibáň 

a spisovatelka a historička umění Kateřina Tučková. Slavnostní vyhlášení Ceny se uskuteční 

počátkem léta 2021 u příležitosti 85. narozenin sira Toma Stopparda. Více informací 

na https://www.vaclavhavel.cz/cs/cena-toma-stopparda. Kontakt pro případné dotazy: Martin 

Vidlák, e-mail: martin.vidlak@vaclavhavel.cz . 

 

* LUDVÍK SE NEZTRATIL 2021. Městská knihovna Dobříš vyhlašuje literárně-výtvarnou 

soutěž Ludvík se neztratil ke 100. výročí narození spisovatele a reportéra Ludvíka Aškenazyho. - 

Inspirujte se kterýmkoli dílem či zajímavým osudem Ludvíka Aškenazyho – vybírejte z jeho knih 

pro dospělé či pro děti. Pište, malujte, sochejte, foťte, natočte video... Dopište pokračování, napište 

variaci či napište vlastní příběh; ilustrujte scénu z jakékoli Aškenazyho knihy, natočte blahopřání 

Ludvíkovi k narozeninám, zamyslete se nad odkazem a významem jeho díla pro dnešní společnost... 

- Soutěž je určena neprofesionálním autorům z řad dospělých i dětí. Lze zaslat původní, dosud 

nepublikované a v jiné soutěži neoceněné literární práce o rozsahu ¼ až 2 strany strojopisu 

a výtvarné práce o doporučeném formátu A4 až A1 (formát ani rozsah však nejsou určeny závazně). 

Autor přiloží čitelně vyplněnou přihlášku (ke stažení na https://www.knihovnadobris.cz/ludvik-se-

neztratil/). Uzávěrka je 30. dubna 2021. Adresa pro literární práce: knihovna.dobris@seznam.cz 

(práci i přihlášku jako přílohu e-mailu; v odůvodněném případě pořadatelé přijmou i rukopis 

poštou), adresa pro výtvarné práce (na zadní straně čitelně označte příjmením autora): Městská 

knihovna Dobříš, Školní 36, 263 01 Dobříš. Soutěžní práce zůstávají majetkem knihovny. Knihovna 

si vyhrazuje právo uvádět v tisku a jiných médiích jména výherců, právo fotografovat soutěžní práce 

i výherce a zveřejnit foto v médiích v souvislosti se zmínkou o soutěži, nevyjádří-li výherce či jeho 

zákonný zástupce písemně zákaz fotografování či zveřejnění. V každé kategorii budou uděleny tři 

ceny s finanční odměnou – za 1. místo 3 000,- Kč, za 2. místo 2 000,- Kč, za 3. místo 1 000,- Kč. 

Pořadatelé si vyhrazují právo případně některou z cen neudělit nebo rozdělit v závislosti na kvalitě 

soutěžních prací. Vítězné práce budou prezentovány během akce Den pro Ludvíka ve čtvrtek 

27. května 2021 v 17:00 hodin, na kterou jsou všichni soutěžící předem zváni. Vybrané výtvarné 

práce pak budou vystaveny v Městské knihovně Dobříš od 1. 6. do 31. 8. 2021. 

 

* PŘÍBRAM HANUŠE JELÍNKA 2021. Knihovna Jana Drdy Příbram vyhlašuje XXV. ročník 

literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka. Soutěž je určena všem autorům z celé republiky a bude 

hodnocena v pěti věkových kategoriích: 12-15 let, 16-19 let, 20-23 let, 24 a všichni ostatní. 

Lze zaslat původní, dosud nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené práce na libovolné téma, 

v češtině nebo slovenštině, z oboru poezie max. 3 básně a z oboru prózy max. 6 stran A4. Autor 

ve zvláštním souboru přiloží vyplněnou přihlášku s údaji: jméno a příjmení, datum narození, adresu 

bydliště, telefon a e-mail (autoři nejmladší kategorie pak také jméno a příjmení, bydliště a kontakty 

svého zákonného zástupce), souhlas se zařazením těchto osobních údajů do databáze soutěžících 

a souhlas s publikováním své soutěžní práce v almanachu, který bude vydán na podzim v tištěné 

mailto:CenaTS@vaclavhavel.cz
https://www.vaclavhavel.cz/cs/cena-toma-stopparda
mailto:martin.vidlak@vaclavhavel.cz
https://www.knihovnadobris.cz/ludvik-se-neztratil/
https://www.knihovnadobris.cz/ludvik-se-neztratil/
mailto:knihovna.dobris@seznam.cz
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podobě a zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách knihovny. Uzávěrka je 

30. dubna 2021. Adresa: jelinek@kjd.pb.cz. Texty bude hodnotit čtyřčlenná odborná porota, 

v každé kategorii budou uděleny 3 ceny, porota si též vyhrazuje právo případně ceny neudělit. Autoři 

vítězných prací budou odměněni tištěným sborníkem a věcnými cenami. Slavnostní vyhlášení 

výsledků soutěže proběhne v říjnu v rámci akce Týdne knihoven. Více informací a přihláška 

na https://www.kjd.pb.cz/archiv/20-upoutavka-prava/803-vyhlasujeme-25-rocnik-literarni-souteze. 

 

* SOUTĚŽ FESTIVALU LITERÁRNÍ VYSOČINA 2021. Spolek Literární Vysočina, z. s., 

vyhlásil další ročník soutěže festivalu Literární Vysočina. Soutěž je určena všem autorům 

bez omezení věku. Lze zaslat prózu a poezii na téma Babička a vnouče: návod k použití. V roli 

„babičky“ nemusí však být nutně člověk, „babičkou“ může být cokoliv, například věc apod., záleží 

na každém autorovi, jak se s tématem popasuje.  Do každé kategorie lze zaslat max. 3 strany textu 

v jednom z formátů .txt, .odt, .rtf, .doc nebo .docx. Jednotlivé texty je třeba od sebe jednoznačně 

oddělit. Jeden autor může obeslat obě kategorie. Práce se přijímají od 1. do 30. dubna 2021 jako 

samostatná příloha na adresu soutezliterarnivysocina@seznam.cz. Soutěž je anonymní. V další příloze 

nebo v textu e-mailu autor uvede jméno a příjmení, rok narození a kontaktní telefonní číslo. 

Výsledky soutěž budou známy do konce léta, místo a čas jejich slavnostního vyhlášení budou 

upřesněny dle aktuální situace později. 

 

* MĚLNICKÝ PEGAS 2021. Literární klub Pegas Mělník vyhlašuje XXVII. ročník poetické 

soutěže Mělnický Pegas. Soutěž je určena všem neprofesionálním básníkům z celé České republiky. 

Probíhá ve čtyřech kategoriích: a) děti do 15 let, b) básníci do 30 let, c) básníci nad 30 let, d) autoři, 

kteří již vydali básnickou sbírku. Lze zaslat 3-5 básní ve třech vyhotoveních (tj. originál plus 

2 kopie), psaných na stroji, počítači nebo čitelným rukopisem. Soutěž je anonymní, práce 

nepodepisujte, přiložte lístek se jménem a příjmením, soutěžní kategorií, datem narození, adresou 

bydliště a ofrankovanou obálku se zpáteční adresou k zaslání pozvánky na slavnostní vyhlášení 

výsledků soutěže. To se uskuteční v říjnu 2021 v Mělníku. Uzávěrka je 31. května 2021. Adresa: 

Literární klub Pegas, Zdenka Líbalová, Českobratrská 2800, 276 01 Mělník. Příspěvky, které 

nebudou splňovat uvedené podmínky, budou ze soutěže automaticky vyřazeny.  

 
* 

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

 

* 

KNIŽNÍ TIPY Z REGIONU 

 
* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Knižní tipy z regionu (Herzogová, Prokšová, Hasalová) 
 

     Pro publikování knih vydávaných za finanční podpory Plzeňského kraje je jistě příhodné využít 

služeb plzeňského vydavatelství NAVA, jehož nabídku akceptovaly i tři přední západočeské 

spisovatelky. 

     Tereza Herzogová představila svou druhou povídkovou sbírku Indiánské léto a texty v ní 

o poznání vydatněji než v její prvotině vycházejí z autorčiných osobních zážitků. To však nijak 

nebrání umělecky stejně svrchovanému ztvárnění jednotlivých příběhů. Vyprávění je dynamické, 

přes spoustu dramatických situací je z odstupu už vše milé a laskavé, prozaička vnímá svět 

obdivuhodně citlivě a nekonfliktně a takřka nepřetržitě i s jemným humorným nadhledem. Sbírka 

shrnuje dvanáct povídek z delšího časového období zasazených do různých prostředí, všechny však 

mailto:jelinek@kjd.pb.cz
https://www.kjd.pb.cz/archiv/20-upoutavka-prava/803-vyhlasujeme-25-rocnik-literarni-souteze
mailto:soutezliterarnivysocina@seznam.cz
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dohromady vytvářejí funkční celek, do něhož dobře zapadá i černohumorná miniatura o upovídaném 

horolezci, jehož kolega náhle záhadně zmlknul. 

     Ještě předtím ostřílená plzeňská romanciérka Jitka Prokšová napoprvé seskupila i své povídky 

do knihy Samotní lidé. S nadsázkou by se dalo říci, že ve svazku je shromážděno patnáct 

minirománů, protože hrdinové každé povídky jsou tak zajímaví, že by na svých bedrech unesli tíhu 

novely či románu. A zachycené situace by mohly být těmi klíčovými v těchto prózách. Samotní lidé 

jsou vpravdě trestí poetiky Jitky Prokšové přibližující širokou škálu mezilidských vztahů většinou 

nějakým způsobem nenaplněných. Traduje se, že sbírky povídek jsou v knihkupectvích obecně 

méně žádané než romány. Knihy Indiánské léto a Samotní lidé by mohly čtenáře přesvědčit, 

že by tomu tak být nemělo. 

     V závěru loňského roku se Jitka Prokšová vrátila ke svému oblíbenému románovému rozprávění 

a Jejich příběh je jistě jednou z nejšťastnějších knížek, které autorka dosud napsala. Vztahový 

trojúhelník sester Lindy a Natálie a Tomáše, v různém čase partnera obou, je neotřele poskládaný 

a rafinovaně postupně rozkrývaný v celé jeho složitosti. Do děje zasahují a poutavě jej doplňují 

osudy dalších postav, Natáliina přítele Vojty, Lindina někdejšího manžela Radka a jejich dospívající 

dcery Míši, jeho současné partnerky Andrey, a také Míšiných spolužáků Ondry a Sandry. 

A v neposlední řadě děj bezděčně ovlivňuje i spisovatelka P., která vše ve svém okolí pozorně 

vnímá, leccos si domýšlí, své poznatky si zapisuje a vzniká tak Jejich příběh, román v románu. 

Nikde nic nedrhne, dialogy jsou živé, ponor do hlubin psychologie jednotlivých postav je 

věrohodný, proporce protínajících se dějových linek jsou přiměřené. Plzeňané jistě ocení i vykreslení 

plzeňských reálií, v nichž se větší část děje odehrává, nahlédnou však také krátce do Augsburgu 

a do Paříže. 

     Asi poslední knihou, kterou NAVA v loňském roce vydala, se stala básnická sbírka Mileny 

Hasalové Nesnášenlivost gladiol, do níž autorka soustředila padesát čtyři básní, vesměs 

uhrančivých, okouzlujících svou nezkrotnou imaginací s nejobecnějším možným vyzněním. 

Tahle poezie nemá nárok stárnout, požitek z šermu bystrého ducha se hned tak nevytratí. S úsměvem 

máme možnost nahlédnout do doby klasiků, „kde Modest Petrovič diskutuje s Freudem / o vichřici“ 

nebo se kochat ráznými pointami: „Nezbývá nic – snad jen změnit barvu nebo lokál“. Vzhledem 

k občasné morbidnosti autorčiny poetiky zdá se leckterý verš silně aktuální, ač byl psán dávno před 

časem koronaviru. Jenom je záhadou, proč grafik NAVY ponechal někde na začátku veršů 

rozdělovníky místo pomlček. (Plzeň, 14. 2. 2021) 

 

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

     Určitě je užitečné znovu po čase připomenout, že existují webové stránky Střediska 

západočeských spisovatelů (www.zaspis.webnode.cz), které od poloviny loňského roku nově 

spravuje Tereza Čermáková, jež nejen postupně aktualizuje profily jednotlivých členů SZS, 

ale v oddílu Novinky pravidelně zaznamenává informace o uskutečněných akcích Střediska i o knihách, 

které jeho členové vydávají. Leckteré anotace nových knih jsou zde natolik výstižné, že by bylo 

zbytečné vymýšlet nové glosy, stačí jen citovat: 

     Ivo Fencl vydal v loňském roce knihu s roztomile vyhlížející obálkou, která však ukrývá mrazivý 

„paranoidní“ příběh. Hrdiny strašidelné romance Ochránci morčete jsou mladí milenci na útěku. 

Ukryli by se rádi před světem plným viru, války a vlezlých, otravných čumilů. Ale nejde to a asi 

umřou. Ukryli by se klidně i do bedny, anebo raději do Žanetiny útulné chatky zapomenuté 

v houštinách u ŘEKY „až na konci světa“, jenže smůla smůlovatá: zapovězeno božími zákony. 

Konečnému zúčtování se nemůže nikdo vyhnout, ani Sandy Stilbury a ani jeho krásná múza. Realitu 

nelze ignorovat a nejen to, i nestvůry SURREALITY vás dostanou na lopatky, a jak se říká, „jste-li 

paranoidní, ještě to neznamená, že po vás nejdou“. Vydalo nakladatelství NAVA, rok vydání 2020, 

104 stran, brožovaná vazba. 

     Západočeský prozaik Radovan Lovčí si odskočil od literatury faktu, kterou se převážně zabývá, 

a v závěru koňského roku vydal satirickou „oddechovku“ s názvem Tuto se může stát jenom 

v Plzni, anebo v New Yorku. Útočně výsměšná novela představuje sondu do života dvou 

http://www.zaspis.webnode.cz/
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plzeňských mladíků – studenta medicíny Martina a dělníka Petra. Ti se pustí do riskantních 

experimentů s psychedelikem podobným droze LSD. Jejich tripové zážitky mají mnohdy absurdní, 

ale i velmi tajemnou podobu – a nechybí v nich ani cestování časem. Děj knihy se odehrává částečně 

v Plzni a zčásti ve Spojených státech amerických. V textu, provázeném vtipnými karikaturami 

Matyáše Součka, se objeví i plzeňské nářečí (tzv. plzeňština), tak i některá místa a fenomény dobře 

známé (nejen) lidu západočeské metropole. Čtenář pozná nové zlatavé kašny na centrálním náměstí, 

které však mají i řadu zavilých odpůrců, například místního lékaře Hamtáka. Ocitneme se v době 

husitské i v americkém New Yorku. Zažijeme policejní vyšetřování v obou uvedených městech. 

Na přetřes přijdou republikově známí zločinci Radovan Hrnčíř a Jiří Pájínek, a též plzeňské politické 

poměry, a to včetně zdejších kmotrů. Závěr novely nakonec přinese nečekané rozuzlení. – Či naopak 

zcela očekávané a plně odpovídající místním tradicím? Vydalo nakladatelství Powerprint, 

rok vydání 2020, 96 stran, pevná vazba. (Plzeň, 17. 2. 2021) 

 

* JAROSLAV ŠLEJMAR: Prvotina Hranice lesa (Argo, Praha 2019)  
 

v rámci cen Magnesia Litera 2020 získala DILIA Literu pro objev roku. Její autor, Vratislav Kadlec, 

je sám sobě jakousi expedicí, která už v základním táboře dosáhne vrcholu. Jako podobenství 

je samozřejmě míněna literární dokonalost dosažená „prvovýstupem“. Zdánlivě už není kam 

stoupat. Ale vždycky jsou na obzoru nové vrcholy a další soukromé výstupy a výzvy. Pořád je kam 

stoupat, a to je určitě jedním z principů evoluce. Autor nás v sedmnácti povídkách přivede do světa, 

který důvěrně známe, ale svojí nezměrnou imaginací nás někdy až s poťouchlým zadostiučiněním 

nechává stát za dveřmi a jenom klíčovou dírkou sledovat děje, které jsou nám, „pozorovatelům“ 

z krajiny vnější, upřeny. Stránku za stránkou pronikáme do textu, nechce se nám ale vracet zpět 

do reálného světa. V tom Kadlecově je nám náhle dobře. A stále nacházíme netušené úhly pohledu 

a neotřelé vnímání dějů, které z textu vystupují a jdou nám vstříc. Bude-li někdy o nás, lidech 

21. století, něco věrohodně vypovídat, docela dobře to může být i Kadlecova prvotina. Samozřejmě, 

kniha si jednoznačně žádá poučeného čtenáře, který má už něco načteno. Konzumenti kuchařek 

a telenovel si k ní cestu nenajdou. To pochopitelně není potřeba. Vratislav Kadlec necílí 

na většinového čtenáře profláklých autorů. Jde svou cestou, na kterou dokáže nevtíravě pozvat i nás. 

Dovedl bych si představit, že některé povídky, přinejmenším „Rosný bod“, by obstály jako scénář 

pro film. Třeba se tak jednou stane a Vratislava Kadlece objeví filmaři. Další dobrou zprávou je, 

že ve světě klientelismu, strýčkování a cinklých výběrových řízení existuje obor, kde platí striktní 

pravidla. Ta, že zvítězí ten nejlepší. Že cena Magnesia Litera se neuděluje jen tak pro nic za nic. Kéž 

by to v Čechách platilo i jindy a jinde. 
 

- [Vratislav Kadlec (*1981) je český překladatel z angličtiny, redaktor a spisovatel, absolvent Literární akademie 

Josefa Škvoreckého. Více o knize na https://magnesia-litera.cz/.] 

 
* 

ROZHOVOR 

 
Zvědavost Listů Ason-klubu vůči spisovatelce Peggy Kýrové 
 

Někdejší předsedkyně Střediska západočeských spisovatelů odpověděla Ivu Fenclovi na pět otázek. 

 

1. Tvá řada „cestovatelských“ knih je hodna pozornosti také jako sumář citů, pocitů a mnoha 

postřehů. Ale vybavilo se ti dodatečně, čím bys je doplnila? Postrádáš dnes něco ve Staré dobré 

Anglii, v knize Amerika, ve svém příběhu putování Skandinávií? 

 

     Díky za uznání. Vše, o co jsem se chtěla se čtenáři podělit, v knihách je. Na cestách si vždycky 

píšu deník a hodně fotím, takže vzpomínky zůstávají živé, nezapadnou v hlubinách paměti. 

https://magnesia-litera.cz/
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2. Kdo málo cestoval, o dost přišel. Právě to si uvědomí každý tvůj čtenář, aniž jsi to možná 

chtěla. Kdo by se rád nevypravil ve tvých stopách! Co by ti nejspíš chybělo v obraze světa, 

kdybys necestovala? 

 

     Svět vidím jako nekonečně pestrý a rozmanitý domov nás všech, kteří na planetě Zemi žijeme – 

a to nejen lidí, ale i zvířat a rostlin. A velmi doufám, že ona nádherná rozmanitost zůstane zachována 

– respektive, že si ji zachováme a nenecháme si ji vzít, že nedopustíme, aby zmizela v nudné šedi 

uniformity kráčející ruku v ruce s globalizací. Bez cestování by mi chyběla spousta úžasných 

zážitků, dobrodružství a setkání s originálními lidmi. Že cestování rozšiřuje obzory, je asi pravda. 

Ovšem je třeba, aby člověk cestoval s otevřenou myslí i srdcem. Pokud tomu tak není, nepomůže 

mu, ani kdyby objel zeměkouli desetkrát dokola. 

 

3. Jsi ex-předsedkyní Střediska západočeských spisovatelů. Co ta práce obnáší, co jí nutno 

obětovat a kde sis třeba řekla: „To mě vytočilo.“? Kdybys byla opět zvolena, šla bys do toho? 

 

     Být statutárním zástupcem právnické osoby znamená v první řadě velkou zodpovědnost a celou 

řadu povinností, což si málokdo uvědomuje. Měla jsem štěstí v tom, že jsem podobné funkce 

vykonávala už dřív díky své práci a zodpovídala jsem za projekty za desítky milionů, kde se 

pracovalo i se státními dotacemi; takže v tomto směru jsem byla velmi dobře připravená. A při 

vědomí odpovědnosti asi až moc svědomitá, takže mi práce vzala obrovské množství času a energie. 

A jestli bych do toho šla znova? Sice se říká „nikdy neříkej nikdy“, ale vzhledem k tomu, jak se 

v poslední době změnily poměry a vztahy v SZS, můžu celkem zodpovědně říct, že teď již by mě to 

netěšilo. 

4. Snad přeceňuji význam dětství, ale rád bych se tě, Peggy, optal, jaké jsi měla dětství ty 

a jestli ses tehdy potkala s nějakými notně na tě působícími knížkami, filmy, písněmi, 

ale především lidmi. A co jsi tenkrát psala a co tě zlobilo? 

 

     Mé dětství bylo plné klasických pohádek, starých pověstí a dobrých knih, muziky a výletů 

po krásách a pamětihodnostech naší nádherné země. Táta mi o každém takovém místě dokázal velmi 

poutavě vyprávět. Stejně jako později při cestách do zahraničí. Dětské knížky časem vystřídaly 

mayovky, foglarovky, verneovky, historické romány, detektivky, humoristické romány, knihy 

našich klasiků… Těžko jmenovat jen některé. To platí i pro filmy a písničky. Uvědomuju si ale, 

že právě v dětství jsem si vytvořila díky tátovi a jeho velmi muzikální rodině vztah k národním 

písničkám a jsem za to ráda. Národní písně (stejně jako třeba naše tradice a historie) jsou součástí 

naší identity a čím víc jsme si vědomi své identity, tím lépe a pevněji jsme v životě zakořeněni. 

V raném dětství mě nejvíc ovlivnili rodiče a oboje prarodiče. Ty se ale spíš ptáš na nějaká známá 

jména… Zcela jistě je to Monika Švábová, kterou vnímám jako rodinu. A irský dramatik a spisovatel 

John B. Keane. Setkání s ním sice bylo relativně krátké, ale nezapomenutelné. 

 

5. Nelze se podle mě vyhnout otázce na zásadní problém dneška. Nikdo jistě nevíme, co na viru 

let 2019-2020 podceňujeme, co naopak přeceňujeme. Jak ty vnímáš situaci? 

 

     Taková neveselá otázka na závěr rozhovoru? Zkusím odpovědět stručně. Je tady nová 

(ale to chápu s otazníkem) nemoc. Víme, že pro některé jedince může být opravdu nebezpečná. 

Není to však zabiják typu moru, tyfu nebo cholery. Většina z nás asi očekávala seriózní informace 

a smysluplná opatření, která nenadělají víc škody než užitku. Pokud ta opatření ale devastují 

ekonomiku a školství, pak devastují naši budoucnost na generace dopředu. Pokud jsou natolik 

podivná, že by člověk skoro uvěřil tomu, že se nakazíme na sjezdovce, ale nenakazíme se 

v nacpaném voze MHD, a pokud dobrovolnost očkování bude asi taková jako dobrovolnost členství 

v ROH za normalizace, pak je asi něco hodně špatně. Ptejme se tedy se starými latiníky - qui bono? 

(1. 2. 2021) 
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* 

JUBILEUM 

 
* MARTA ULRYCHOVÁ: PhDr. Marie Majtánová - Korandová, CSc., oslavila pětaosmdesátiny 
 

     Jméno Marie Korandové není čtenářům Plže neznámé. Od roku 2010 jsem zde pozorně 

sledovala její literární dílo a informovala o jejích nových publikacích. Již méně jsem se zmiňovala 

o jejím životě. 

     Narodila se 4. února v Plzni, v letech 1955–1959 studovala na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy obor český a ruský jazyk. Po absolutoriu pracovala v letech 1960–1963 

jako odborná asistentka v Ústavu pro jazyk český ČSAV v Praze. Zde také obhájila doktorát 

(1970) a o rok později vědeckou aspiranturu. Velký zlom v jejím životě nastal seznámením 

s budoucím manželem Milanem Majtánem, kterého následovala do Bratislavy. Zde v letech 

1967–1992 nalezla své profesní uplatnění nejprve v Ústavu slovenského jazyka SAV, později 

v Jazykovedném ústavu Ľudovíta Štúra SAV, kde postupně postupovala po profesním 

žebříčku počínaje od stipendistky přes vědeckou aspirantku, asistentku a pracovnici až k postu 

samostatné vědecké pracovnice. Zde se také jako členka autorského týmu zapojila do přípravy 

čtyřdílného Historického slovníku slovenského jazyka, za který PhDr. Milan Majtán, DrSc., 

obdržel v roce 1996 cenu Literárního fondu. 

     Jako lingvistka se Marie Majtánová zabývala především výzkumem v oblasti dialektologie 

a onomastiky. Jako odbornici ovládající oba státní jazyky – češtinu a slovenštinu - jí byla blízká 

jejich komparace (České a slovenské lidové názvy křemenáče osikového. Slavica Slovaca, 12, 

1977, 56–63), vyhledávala však i tematiku vzájemných styků českých a slovenských 

jazykovědců a kulturních pracovníků (Historická úloha češtiny na Slovensku. In: Estetika, 36, 

1999, s. 218–222; Pražská škola v kritike súčasnej jazykovedy.  Zápisník slovenského 

jazykovedca, 1, 1982, 3, 11–12; Slavistické začátky Martina Hattaly. In: H. Gladkova – 

V. Kříž (eds.): Slavica Pragensia ad tempora nostra. Sborník statí z mezinárodní vědecké 

konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě Praha 8. 

– 10. června 1998. Praha: Univerzita Karlova 1998, s. 20–22). Spolu se svým manželem 

vydala v roce 1979 v Tatranu historickou publikaci Krupinské prísne právo, v níž oba 

zpracovali části materiálů „čarodejnických“ soudních procesů v Krupině v letech 1620-1744. 

Slovensko vzbudilo v Korandové také zájem o lidovou kulturu (Přezdívky horalů pod Poľanou. 

Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 17, 1976, 401–402). Soupis jejích odborných prací pak 

vyšel souhrnně v časopise Slavica Slovaca, 21, 1986, s. 73–79 a v publikaci Ladislav Dvonč: 

Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov 

(1925–1975), Martin: Matica slovenská, 1987, s. 574–580. Nezanedbatelné jsou i její překlady 

z polštiny a lužické srbštiny. 

     I v době náročné práce na akademickém pracovišti (doplňovala ji i výukou češtiny 

na univerzitách v Bratislavě a Nitře) a trpělivé péče o rodinu si M. Majtánová našla čas 

pro návraty do západních Čech, zejména pak na Chodsko, odkud pocházeli její předkové 

z matčiny strany. Nešlo však o návrat vědecký, ale literární. Dlouho v ní rezonovaly příhody 

ze šumavské Folmavy, vyprávěné jejím dědečkem, tamějším dřevorubcem. Tak vznikl 

Dřevěný chlebíček (Albatros 1984), který náleží k autorčiným prvním prózám psaným 

v češtině (v Albatrosu vydala téhož roku ještě knihu pohádek O modrém ptáčku a o čtyři roky 

později pohádky z Podbrdska O ztracené princezně).  Svůj vstup do českém literatury podtrhla 

i návratem ke svému rodnému příjmení.   

     Nový zásadní zlom pro ni nastal odchodem do důchodu (1992). Přinesl jí více volného času 

i možnost pravidelných návratů do Čech. Brzy následovala Zahrada pod kulatou věží 

(Domažlice: Nakladatelství Českého lesa 1999), u téhož vydavatele pak Stráž: nejmenší 

privilegovaná obec domažlických Chodů (2001). V těchto krátkých prózách je patrná dokonalá 

znalost terénu, počínaje přírodními podmínkami přes historii, každodennost, lidovou kulturu, 
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nářečí až k mentalitě tamějších obyvatel. Nelze pro srovnání nevzpomenout Rankových Aus 

dem Böhmerwalde (1843), obrazů z okolí domažlického Boženy Němcové, anebo etnografických 

studií Jindřicha Šimona Baara a Jana Františka Hrušky. V další próze Pročpohádky (2003), 

která mohla vzniknout jen péčí autorčiny obětavé vydavatelky Vlasty Noskové, doslova 

překvapila neotřelým nápadem věnovat čtenářům knihu plnou drobných dialogů vedených 

mezi dětmi a dospělými. Obsahem jsou krátké odpovědi na dětské zvídavé otázky uvozené 

slůvkem: Proč?, výsledkem nádherná publikace, kterou svými „modrotiskovými“ ilustracemi 

doprovodil plzeňský malíř Josef Ladislav Jícha.   

     Žánru pohádek a pověstí se Korandová věnovala již na Slovensku. Zájem projevený 

českými čtenáři ji však motivoval k sepsání hned tří knih zpracovávajících pověsti. Takto 

vznikly Chodské pověsti a legendy (Plzeň: NAVA 2004), ve stejném vydavatelství Chodové 

v pověstech (2006) a do třetice Pověsti a legendy západních Čech (2011). Spisovatelka zde 

našla výtečnou spolupracovnici v osobě ilustrátorky Marie Lacigové (1928–2020).         

     Korandová jako plzeňská rodačka věděla, že v tomto městě žila řada významných 

osobností, dnes opomíjených. Jimi autorka vstupuje do oblasti biografických próz. Nejprve 

Plzeňským předjařím (Plzeň: Perseus 2001), pojednávajícím o buditelské práci tepelských 

premonstrátů a profesorů plzeňského gymnázia Josefu Vojtěchu Sedláčkovi a Josefu Františku 

Smetanovi, dále prózami o osobnostech sice známých, ale z ideologických důvodů 

předchozím režimem opomíjených – Volbou profesora Klostermanna (Plzeň: Starý most 

2007), v témže vydavatelství pak Ságou rodiny Škodů (2016). Zájem o opomíjené osobnosti 

jednoznačně vrcholí v trojici románů Všerubský doktor se vrací (Plzeň: Pressfil 2009), 

Evropan z Domažlic. MUDr Antonín Steidl (1832-1913) (Domažlice: Muzeum Chodska 2010) 

a Piruety na ostří nože (Nýrsko: Muzeum Královského hvozdu 2016). První zpracovává osudy 

židovského lékaře, propagátora očkování Georga Leopolda Weisla, druhá dobrodružný příběh 

revolucionáře, lékaře a pozdějšího domažlického starosty. Třetí román, v němž si autorka 

vyzkoušela metodu ostré konfrontace faktů, je etnografům nejbližší – líčí pohnutý osud   

nýrského národopisce německého původu Josefa Blaua. Ještě dvakrát Korandová kratšími 

prózami zavítala do rodné Plzně. Zatímco Petřín mého mládí aneb U Světovaru č. 3 (Plzeň: 

Pressfil 2010) se blíží etnografickému dokumentu, Západočeská dramata J. K. Tyla (Plzeň: 

ArtKrist 2018) jsou neotřelým pohledem do intimního života českého klasika, který v Plzni 

nalezl svůj poslední odpočinek.    

     Ani v beletrii Korandová nezapře svoji vědeckou erudici.  Projevuje se nejen v textových 

a obrazových přílohách románových děl (slovníček dialektických výrazů, medailony 

jednajících historických postav, dobové i současné fotografie, ukázky archivní dokumentace, 

s níž jí mnohdy vydatně pomáhali i vydavatelé), ale i v celkové obeznámenosti s dobovými 

prameny. Při jednom z našich posledních setkání přišla řeč i na tuto obojetnost. Korandová se 

zjevně k vědeckému bádání vracet nechce, próza jí přináší jisté uvolnění, radost z veletoku 

slov, potěšení z rodného jazyka. Touhou této ženy, mistrovsky ovládající jazyk, je psát, 

vyprávět, předávat. Popřejme jí pevné zdraví a možnost realizovat to, co by nám chtěla 

ze svého tvůrčího potenciálu věnovat. (31. 1. 2021) 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 3. 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 
 

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