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

Ročník XXX, 2021, letos Listy č. 4 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 276) z 1. 4. 2021. Stran 8, 

náklad 280 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 4/2021 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Úspěch dne je v jeho ránu,  

úspěch roku je v jeho jaru.“  
 

(čínské přísloví) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
     … Jaké je letošní jaro? Ze zmrzlé literární půdy vyrašily knížky i videa.  

 

     Na stránkách Českého centra Mezinárodního PEN klubu se 20. února objevilo vypravování a čtení 

Aleny Vávrové z Mého deníku čtenářského (https://www.penklub.net/alena-vavrova) a hned 1. března 

nahrávka autorského čtení básníka Jakuba Fišera ze sbírky Hlasy (https://www.penklub.net/jakub-fiser). 

Oba mají výborný přednes a obě videa jsou udělaná profesionálně.  

 

    Jan Sojka poslal odkaz na první „antivideo“ z Deníků Antidivadla (https://youtu.be/6h3cQjXb7jc), 

které prý divákům umožní pobýt nejen s ním déle než 7 minut v náladě, kterou si sami zvolí.    

 

     Kateřině Sachrové vydala Západočeská univerzita v Plzni jazykovědnou knihu Umělecký styl 

ve výuce češtiny pro dospělé jinojazyčné mluvčí. Brožovaná publikace má 194 strany a jejím hlavním 

tématem je využití uměleckého funkčního stylu ve výuce českého jazyka, ať už jde o výuku češtiny 

jako jazyka mateřského nebo o výuku češtiny jako cizího, popř. druhého jazyka v českých a zahraničních 

vzdělávacích institucích.  

 

     A také: 13. března tiše a bez povšimnutí uplynulo rovných 30 let od vzniku Ason-klubu. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi…        

https://www.penklub.net/alena-vavrova
https://www.penklub.net/jakub-fiser
https://youtu.be/6h3cQjXb7jc
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* CENA IVONY BŘEZINOVÉ 2021. Nadační fond Gabrielis ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, 

literární agenturou MÁM TALENT v rámci projektu Psaní pomáhá a pod patronací spisovatelky 

Ivony Březinové vyhlašuje již III. ročník literární soutěže Cena Ivony Březinové, tentokrát na téma 

To nevymyslíš! - Cílem je sesbírat střípky zážitků mladé generace, které by nevymyslel ani nejlepší 

scenárista na světě. Podělte se o své netradiční zážitky. Ne nadarmo se říká, že život píše příběhy. -

Soutěž je určena dětem a studentům od 10 do 18 let a bude hodnocena ve dvou věkových kategoriích. 

Lze zaslat vyprávěný příběh (prózu) o rozsahu 2 až 5 normostran (normostrana je 1 800 znaků 

vč. mezer).  Přihláška musí být odeslána prostřednictvím formuláře na stránkách soutěže 

(https://www.psanipomaha.cz/cz/cena-ivony-brezinove/prihlaska-do-souteze). Uzávěrka je 31. května 

2021. Dvacet nejlepších textů bude zařazeno do sborníku, autoři oceněných textů obdrží redakční 

posudek od agentury MÁM TALENT, účast na exkluzivní besedě se spisovatelkou Ivonou Březinovou 

o tvorbě a vyprávění příběhů, na „Kurzu tvůrčího psaní" agentury MÁM TALENT aj. Více informací 

na https://www.psanipomaha.cz/cena-ivony-brezinove, https://www.facebook.com/literarnisoutez.IB. 

Kontakt: Vladimír Havelka (administrátor soutěže), e-mail: literarnisoutez@psanipomaha.cz, 

tel.: 603 991 619.  

 

* SPISONÁTOR 2021. Městská knihovna Blansko vyhlásila I. ročník literární soutěže Spisonátor. 

Soutěž je určena všem začínajícím autorům od 15 let, kteří dosud beletrii knižně nepublikovali. 

Lze zaslat původní, dosud nezveřejněnou a do jiné soutěže nepřihlášenou prózu (povídku) 

v českém jazyce, o rozsahu 1 800 až 18 000 znaků vč. mezer, tj. 1 až 10 normostran. Práce musí 

nést znaky fantastiky (sci-fi, fantasy či hororu s fantastickými prvky), přinejmenším magického 

realismu. Jeden autor smí zaslat pouze jednu povídku. Soutěž je anonymní, dílo nepodepisujte, 

zašlete je v editovatelném formátu a soubor pojmenujte názvem povídky (bez diakritiky), 

v samostatné příloze na předepsaném formuláři uveďte název povídky, jméno a příjmení autora, 

telefon a e-mail.  Zasláním příspěvku zároveň dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů 

dle GDPR pro účely soutěže a v případě ocenění souhlas se zveřejněním svého textu ve sborníku 

a na webových stránkách knihovny. Uzávěrka je 31. května 2021. Adresa: soutez@mk.blansko.cz 

(do předmětu uveďte „Spisonátor“). Pořadatelé si vyhrazují právo případně všechny ceny neudělit. 

Více informací o soutěži a přihlašovací formulář ke stažení na 

https://www.knihovnablansko.cz/2021/02/01/vyhlasujeme-literarni-soutez-spisonator/. 

 

* DAIDALOS 2021. Redakce časopisu XB-1 vyhlásila nový ročník tradiční literární soutěže 

Daidalos. Lze zaslat původní, v tisku dosud nepublikované povídky z oblasti sci-fi, fantasy nebo 

fantastického hororu, psané na počítači v českém nebo slovenském jazyce, o max. rozsahu 80 tis. 

znaků (doporučený formát je řádkování 1,5, písmo Times New Roman, velikost písma 12, výchozí 

okraje 2 cm), ve dvou jednostranných, dokonale čitelných výtiscích. Každý autor může zaslat 

libovolný počet povídek. Soutěž je anonymní, texty nepodepisujte, v zalepené samostatné obálce 

přiložte jméno a příjmení autora, rok narození, adresu bydliště, e-mail, telefon, názvy soutěžních 

povídek a jméno ilustrátora, kterého byste si zvolili v případě vítězství. Pořadatelé prosí: nežádejte 

publikování povídek pod pseudonymy. Uzávěrka je 31. května 2021. Adresa: Hana Mudrová, 

Studánka 127, 352 01 Aš 1. Zásilku označte heslem „LS Daidalos“. Práce bude hodnotit porota 

složená z redaktorů časopisu XB-1. Povídky, které postoupí do finále, budou publikovány v XB-1 

a honorovány podle běžných tarifů. Vítěz získá literární cenu Daidalos 2021, právo výběru 

ilustrátora z výtvarníků spolupracujících s XB-1, obdrží originál jedné celostránkové ilustrace ke své 

vítězné povídce s osobním věnováním výtvarníka a věcné ceny od sponzorů soutěže. Autoři povídek 

na 2.–5. místě dostanou pamětní diplom a věcné ceny. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 

pravděpodobně na brněnském Fénixconu začátkem prosince 2021 (bude upřesněno). Výsledky 

soutěže budou zveřejněny v XB-1 1/2022 spolu s vítěznou povídkou a rozhovorem s autorem. 

https://www.psanipomaha.cz/cz/cena-ivony-brezinove/prihlaska-do-souteze
https://www.psanipomaha.cz/cena-ivony-brezinove
https://www.facebook.com/literarnisoutez.IB
mailto:literarnisoutez@psanipomaha.cz
mailto:soutez@mk.blansko.cz
https://www.knihovnablansko.cz/2021/02/01/vyhlasujeme-literarni-soutez-spisonator/
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 * CENA BOHUMILA POLANA 2021. Středisko západočeských spisovatelů v Plzni pod záštitou 

primátora města Plzně Martina Baxy vyhlašuje XXI. ročník literární soutěže o Cenu Bohumila 

Polana. Cena je udělována jednou ročně za významné dílo spjaté se západními Čechami tematicky 

nebo osobou tvůrce a je dotována finanční prémií. Lze přihlásit knihy poezie a prózy vydané v roce 

2020 v řádném nakladatelství (nikoliv tedy soukromá vydání či rukopisy). Soutěž se netýká 

literatury faktu či vědecké literatury. Návrhy může podávat kdokoli – sami autoři, autorské spolky, 

nakladatelství či kulturní instituce. Knihy je možné do soutěže přihlásit pouze na formuláři, který je 

ke stažení na internetových stránkách Střediska západočeských spisovatelů 

(https://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/).  Uzávěrka je 30. června 2021. Knihy posílejte 

na adresu: Středisko západočeských spisovatelů, Americká 29, 301 00 Plzeň, minimálně ve třech 

exemplářích (zaslané výtisky se nevracejí). O vítězi rozhodne odborná porota složená ze zástupců 

SZS, Obce spisovatelů a literárních kritiků. Porota může rozhodnout o ocenění jediného autora, 

nebo dvou autorů - za kategorii poezie a próza zvlášť. Naopak, jestliže nebudou k dispozici díla 

odpovídající kvality, může porota doporučit cenu neudělit. Cena se uděluje pouze autorovi žijícímu. 

Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v souvislosti se Dnem poezie v listopadu 2021 v obřadní síni 

plzeňské radnice.  

* 

LITERÁRNÍ GRANTY A STIPENDIA 

 
* ROČNÍ LITERÁRNÍ STIPENDIUM „GRAZER STADTSCHREIBER: IN“. Rakouské 

město Graz (Štýrský Hradec) vypsalo pro spisovatele jednoroční stipendium ve výši 5 000,- eur 

na období září 2021 až srpen 2022. Dva vybraní spisovatelé dostanou možnost intenzivně se věnovat 

dokončování literárního díla a zároveň zažít atmosféru a kulturní scénu města Graz. Podmínkou je 

pak do jednoho roku představit své literární dílo veřejnosti v rámci čtení a toto stipendium vždy 

zmínit ve svých životopisech. Uzávěrka je 31. května 2021. Podání přihlášek výhradně v digitální 

podobě na kulturamt@stadt.graz.at. Více informací na http://www.kultur.graz.at/kulturamt/47. 

 
* 

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

 
* IVO FENCL: Běhejme, až pak pišme  

 

     I v dubnu 2021 je někdo v pohodě. Jiní na dně. Zaklepu to, ale sám se cítím „zapnutý“, a to takřka 

od momentu, kdy mě povili ve Vysokých Tatrách. 

     Ale abych nepábil, o permanentní stav nejde. Občas se musím taky vzpamatovat, a tak píšu. 

Ale má to háček a už Neff ho vystihl v naší společné knize (2010): „Propadnete-li čemukoli, stáváte 

se mrtvolou pro své okolí.“ 

     I propadnete-li psaní, platí to. Anebo jste pijan! Ne ladič pian. Ochlasta. Hm, ale pořád lepší než 

brát narkotika, ne? A teď otázka: Není i psaní droga? 

     Aby nebyla. Dokonce tak mocná, že existuje „ozdravná terapie psaním“. A pokud tam nechodíte? 

Já vám něco povím. Vím, že máte rádi rodiče i děti, ale... Proč nemilovat i vymýšlení příběhů? 

To není vodka. Ani pervitin. Je povoleno. Sám jsem v těch osidlech. Ale nehoním si triko: 

ani náhodou bych nepředstíral, že jsem pravý případ vypravěče. No, ale podobám se mu a hostince, 

pěstírny konopí a bohužel ani mnohé kamarády (i kdyby ze suché čtvrti) extrémně nevyhledávám; 

přesto mi není nejhůř, když píšu. Hm, avšak úplný pošuk taky nejsem. Naštěstí mi nejhůř nebývá 

ani v momentech, kdy udělám tečku. Stav určitého povznesení nebo sebejistoty pak chvíli vydrží 

a mohu být i vtipný patron. Šířím optimismus, nadšení, náladu, štěstí. Nestanu se přímo automatem 

a nechrlím fóry, ale jsem fit, jak tomu říkával Jarda Štercl z Blovic. Ó, svatej Jardo; kdyby tak 

https://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/
https://www.culturenet.cz/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjE2IiwiZDVjOGU2ZDQ2YmUxMDY4YzExNTFlYjgxNDdkZGZjMDkiLCI2NSIsIjNlMjdjNmZlNjViMiIsZmFsc2Vd
mailto:kulturamt@stadt.graz.at
http://www.kultur.graz.at/kulturamt/47
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všichni na světě včetně Bidena a Kima svedli být obdobně fit, nebyl by ráj? Sním, že Dantův. 

I nejbanálnější informace v takovém stavu zvládáte podat jako žert, nejděsivější hrůzy splasknou 

co balónek a chechtáte se co brabenec Voskovce a Wericha. Koupi láhve koly ve vietnamské večerce 

komentujete takto: „Asi mi rozežere slinivku i vakcínu, ale stejně to pí-ju.“ A koupě bicyklu? 

„Roztřískám si na tom kebuli, přejede mě napříč parní válec, ale jdu do toho, vždyť i budoucí 

president Tom Sedláček jezdí do práce na kole.“ 

     Taká nálada generuje mládkovské kravinky, ale s plynutím času uvadá jak chudobky ve skleníku, 

i zkoušíte se nakopnout do předchozího stavu, aniž byste aplikovali tuzemák. Aspoň já „su“ 

abstinent a dle vás proto idiot, ale stejně radši šlapu na tom kole vzhůru ku hradu. Mně to pomůže. 

Jiní vybíhají kopec za domem a řadě z nich stačí lesní túra, ale mně ne; ani když na bicyklu 

poslouchám ABBU. 

     Snad bych měl kupovat víc audioknih? Snad. Ale jsem škrt a jdu raděj na kutě a ráno jsem opět 

lehce tumpachový. Za okny se pohybují lidé v respirátorech, zpravodajství jedna hrůza, vláda stále 

mění neexistující plán a vše, co kdo slíbil, padá, anebo se to sune v čase do hrozné dáli, kdy tu ani 

nebudeme. Pánbu potěš. Některým lidem v také situaci pomáhají dlouhé telefonické hovory, 

ale ještě víc osobní návštěvy; mně ne. Naopak. Návštěvám se od dětství v hrůze vyhýbám, seč mi 

síly stačí, a v momentě, kdy tu píši, mě napadají asi jen čtyři muži, s nimiž bych poklábosil, přičemž 

jedním je syn. Žen si vybavím víc, ale to téma nechme. Vraťme se k psaní a bohulibé četbě. I Aramis 

přece čet´ a Borges tvrdil, že je čtení činnost intelektuálnější, úctyhodnější a skromnější než psaní. 

     Vždy zkouším vše jiné, než psát začnu. Že chci být jako ostatní? Asi. Většina lidí moc nepíše. 

Navíc... Má psaní smysl, nejste-li Vonnegut? „Pročpak se s tim, Ivo, s-reš,“ říká mi X. „Přece jsi 

dávno musel poznat, že nejsi Vonnegut.“ Odseknu: „Proč bych se s kýmkoli srovnával?“ 

     A jinak? Nic proti cestování, ale to teď zakázali. Nechci vyjmenovávat tucet dalších aktivit, 

ať už pracovních nebo volnočasových, které pro mě osobně jsou méně než psaní. Jistě, lidi taky 

budovávají domy, ale na mně se asi podepsalo prvních 25 let života, kdy režim přikládal menší 

význam penězům. Avšak pr, vymlouvat se? Jak? Vícero spolužáků udělalo právě za posledních 

30 let zářnou kariéru - a co vylepšují? Právě baráky. Já jsem odmala jen pan Kecal s příběhy 

a náběhy k románům. V záloze jich mám tolik, že už jsem se začal právem strachovat, 

že to nezpracuji. „A proč bys taky zpracovával?“ dí kritik N. „Neumíš začít na louce zelený?“  

„Umím.“ Ale za čelem mám uloženy vzpomínky na krásné etapy života a her se slovy: „Těžím z těch 

ložisek.“ „Jo? Možná bys neměl,“ upije pivo N. „To tě zatěžuje. Strhává jako proud zpět. Nevyvíjíš se.  

V nohou táhneš závaží vlastního dětství, omylů začátečníka.“ „Ale to já vím,“ napodobím tón 

inspektora Clouseau. „Když mně je tam fajn.“ „A kde?“ „V dětství.“ „V pocitu? Vole! Zapomeň!“   

„Ale ty nejsi v mý kůži.“ Opravdu málokomu přiznám, že mě cizí názory na mé psaní zajímají jen 

trochu. A jedno je fakt. Před zahájením psaní znovu a znovu utíkám a málo mě uklidňuje, že to 

dělával sám Truman Capote. Vždyť nejsem ani Vonnegut. Natož Capote. „Ořežu radši 100 tužek, 

než bych začal,“ říká Capote – a to je to. Průzračně chápete, že ostatní obvykle nepíší, a přece jsou 

„v cajku“. Nebo od pohledu. Chcete být stejní, i uhýbáte před procesorem a procesem psaní jak 

lasička a šikovněji než jeseter. Vynášíte koš. Vybavíte si navztekaného Houellebecqova hrdinu, 

který netřídil odpad. Hajzl! Ejhle, už po chvíli psaní se cítím tak vyrovnaně, že bych nikdy, ale nikdy 

nehodil sklo do papíru. 

     Co víc, odpad bych třídil i po zjištění, že ho sypou na Everest či jinou hromadu v Tibetu, 

kde plasty míchají s papírem a pálí. Zkrátka a dobře, i psychoterapeut by vám ozřejmil, že až psaním 

budete řádně zapnutí. A Vonnegut? Kurt? Proč byste jím měli být? Nezajímal se ani trochu o to, 

co sami chcete psát, i neměnil bych. Jsem rád sebou. A druzí se k vám obyčejně chovají takřka jako 

vy k nim, ale psavci to mívají ještě sunuté. Chovají se k vám, jako vy k tomu, co napsali. Ignorujete, 

co psali? Ignorují vás. Celého. Ne ostentativně. V hloubi duše. 

     Pokud ale psavce pochválíte? Taky to se mnou nehne. 

     Ale ne. Lhal bych: zapne mě to. Sice to není stejná euforie jako při psaní, ale pochvala vzpruží. 

I ta za oplechování komína. Ale osobně nikdy nepředpokládám, že lichotník mou knihu četl. Nevadí 
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mi to. Říkám si: „Přečtou jiní.“ Nechci, aby mě soudili. Sám vím, kolik jsem psaní dal. Jak by kdo 

jiný mohl bez vašeho přiznání pochopit, čeho si ve svém výtvoru ceníte nejvíc a kde jste se zadrhli? 

Kde narazili na vlastní mantinely? Ano! Fuks, Borges, Bradbury i Fowles by to mé psali líp, 

ale nechci být Bradbury. Mám rád stovky autorů, ale pamatuju i své motivace a příčiny vzniku toho, 

co jsem psal - a co mě doplňuje. Když můj výtvor někdo i tak chválí? Jako by chválil mě. Chválí-li 

mne ale jako chlapa z masa a kostí a eliminuje, že píšu, cítím se přeceněn. Chvála patří knize. Autor 

je mrtev. To Roland Barthes řek´ už roku 67. Autor je, ač to blbě zní, jen ošoupaný výrobní 

prostředek, skrz který se kniha píše, skrz nějž se urodí. Třebaže pitomá. Chvála patří lidskému 

pohybu a jí. Ne tvůrci. Ten by se navíc měl obrnit, nemá-li brnění pod kůží od přírody. Proč? 

Proč asi! Čtenář: „Tu vaši kravinu jsem čet. Jste jinde než já.“ Co si pomyslím? Asi neni tak chytrý, 

jak jsem si řikal. Ale možná přeskakoval. Anebo mi přitažlivá a vysokoškolsky vzdělaná čtenářka 

po velmi, velmi dlouhé konverzaci řekne: „Fajn jsi; ale knihu, žádnou další mi, prosím, nadávej.“ 

Pomyslím si: Že by to její manžel nepobral? Načež mě někdo vychválí do nebe a vypíše, kde se mu 

co líbilo. V rigorózní práci objeví i aspekty, které mně samotnému utekly. Odhalí věci, co já 

nezamýšlel. I tak to chodí. Tak pište a nedbejte výsledků; vzpruží vás to. A to je má rada rad. 

     Navzdory tomu vám - spolu s Tamarou Kopřivovou - prvořadě doporučujem běhat.  

(Starý Plzenec, 24. 3. 2021) 

* 

KNIŽNÍ TIPY Z REGIONU 

 
* MARTA ULRYCHOVÁ: Mojmír Weimann: Plzeň a divadlo. Události – Příběhy – Osobnosti. 

Plzeň: Nakladatelství NAVA 2019. 

 

     V roce 2015 se na pultech plzeňského knihkupectví NAVA objevila kniha někdejšího ředitele 

plzeňského Divadla Josefa Kajetána Tyla (v letech 1989-1995) s názvem Plzeňská zastavení. 

Ohlédnutí divadelního principála. Autor ji mohl vybavit historkami ze zákulisí (měl by jich jistě 

na rozdávání!), k této laciné zábavě se však neuchýlil. O všech svých někdejších podřízených se v ní 

vyjadřuje jako profesionál a zároveň velkorysý člověk – oceňuje jejich kladné vlastnosti, 

o záporných raději mlčí. Přesto se mu podařilo podat plastický obraz jím vedeného plzeňského 

divadla v 90. letech.    

     Pozastavuji se nad touto šest let starou knihou proto, abych upozornila na souvislost s knihou, 

jež následovala ve stejném vydavatelství v roce 2019, v níž si Weimann stanovil mnohem 

ambicióznější cíl, a to podat na omezeném prostoru jediné publikace dějiny plzeňského divadelnictví 

od jeho počátků až do doby svého příchodu do Plzně (1989). K tomu měl k dispozici odbornou 

literaturu, archivní materiály (ne však vždy úplné a spolehlivé), odborný a denní tisk, osobní 

dokumenty a pamětníky.  Rezignoval na poznámkový aparát a pro svůj text zvolil populárnější 

formu, což více odpovídá jeho naturelu výtečného vypravěče. 

     Přednost „kumštýřskému“ pohledu můžeme sledovat i v kompozici. Knihu uvádí Prolog, po něm 

následují čtyři příběhy oddělené třemi intermezzy.  Dějiny plzeňského divadelnictví začínají 

až na několik málo výjimek podobně jako v mnoha českých městech v 19. století. V prvním příběhu 

a prvním intermezzu Weimann využívá archivní materiály uložené v Archivu města Plzně, pražském 

Divadelním ústavu a plzeňské Studijní a vědecké knihovně, v odborné literatuře se opírá o sborník 

Sto let českého divadla Plzeň (Plzeň 1965) a publikaci Antonína Špeldy Slavní plzeňské opery (Plzeň 

1986). Ke komparaci však použil i odborné publikace mapující dějiny divadel jednak v Praze 

(Národní divadlo a její předchůdci, Academia 1988; Hedvábný, Zdeněk – Paulusová, Zuzana: 

Divadlo na Vihohradech 1907–1997, Praha 1997), jednak v Brně (Srba, Bořivoj – Dufková, 

Eugenie: Postavy brněnského jeviště I. – III., Brno: Národní divadlo 1989, 1994).  Stranou nezůstala 

ani memoárová beletrie, a to vzpomínky významných osobností spjatých s divadlem (Jaroslava 

Kvapila, herců Václava Vydry, Rudolfa Deyla, Eduarda Kohouta či Františka Kováříka). 

Ve zpracování tohoto období, které ohraničil koncem první světové války, autor uplatňuje svoji 
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mnohostrannou erudici a zejména v působení uměleckých osobností odkrývá leckdy překvapivá 

zjištění a vzájemné souvislosti.  Byli to zřejmě vydavatelé výše zmíněných brněnských publikací, 

kteří inspirovali plzeňské vydavatelství NAVA k podobnému grafickému řešení obálky s portréty 

sedmi významných osobností – J. K. Tyla, Pavla Švandy ze Semčic, Vendelína Budila, Josefa Skupy, 

Miroslava Horníčka, Jany Hlaváčové a Lilky Ročákové.   

     O Weimannově pozorném studiu druhého a třetího dílu Dějin Plzně (Plzeň 2016, 2018) svědčí 

fakt, že se mu poměrně dobře podařilo charakterizovat historická období a proměny, jimiž město 

prošlo během 19. a začátku 20. století. Jako člověk pocházející z jiné části republiky navíc dokázal 

tato fakta zasadit do širšího kontextu, nahlíží tedy plzeňské kulturní dění z mnoha stran 

a nezabředává do vžitých stereotypů.       

     V následujících kapitolách druhého příběhu odvíjejícího se v letech první Československé 

republiky se autorův záběr nesoustředil jen na kamenné a kočovné divadlo, ale rozšířil se i o oblast 

amatérských scén a loutkářské tradice. Byl snad jediným ředitelem, který v porevoluční době 

pravidelně navštěvoval Divadlo dětí Alfa, nikdo z jeho následovníků tento zájem dosud neprojevil. 

(Proto také v úvodním věnování nalezneme mezi osobnostmi jméno někdejšího ředitele Alfy 

Miroslava Pokorného).  Ze stejných pramenů jako zde čerpal Weimann i v druhém intermezzu, 

tedy v části, zachycující léta okupace a první poválečné dvouletí do roku 1948. Velkou pozornost 

zde věnuje dvěma neprávem pozapomenutým osobnostem – dirigentovi Antonínu Bartákovi 

(Antonín Barták neprávem zapomínaný) a režiséru a řediteli Otu Zítkovi (Umění a komerce II. Ota 

Zítek, režisér premiér oper Leoše Janáčka divadelním podnikatelem v Plzni).   

     Následné dva příběhy oddělené rokem 1968 a poslední intermezzo, v němž autor zachytil tvrdé 

dopady normalizační politiky, mají již větší oporu v dalších pramenech uložených v Archivu DJKT 

(systematicky byl veden od roku 1953), dále v denním tisku a vzpomínkových vyprávěních 

pamětníků či v jejich osobní dokumentaci.  Ani tyto prameny však nejsou v tak živoucím organizmu, 

jakým je divadlo, naprosto spolehlivé. V tištěných programech jsou často uvedena chybná data 

premiér (případy odsunutých premiér), anebo jiní interpreti (případy častých záskoků) apod. 

Tyto informace je zpětně nutno neustále porovnávat. V tomto směru má současný badatel práci 

usnadněnu povinností archiváře zaznamenat aktuální obsazení a uložit ho do počítačové databáze. 

Tyto vymoženosti však Weimann pro jím zpracovávané období k dispozici neměl.   

     Bohužel v tak velkém  záběru se autor nemohl vyvarovat chyb, ať již v podobě překlepů,  či chyb 

faktických: Plzeňská premiéra Dvořákova Šelmy sedláka má dvojí dataci – jednou je to rok 1878 

(s. 20), podruhé 1895 (s. 31),  premiéra Hálkova Krále Vukašína ve Stavovském divadle je datována 

rokem 1892 (s. 22), plzeňský skladatel Oldřich Blecha je na s. 66 uveden jako Otakar, u inscenace 

opery Tamerlan je chybně udán jako skladatel Josef Mysliveček namísto v Plzni uvedeného 

Tamerlana Händelova (s. 158). Roli Karenina netančil František Tichý (Ščedrinův balet Anna 

Karenina), naopak zde ztvárnil roli Vronského (s. 199). Jak již výše uvedeno, některé nepřesnosti 

v obsazení rolí nespadají na vrub autora, vycházejícího z tištěných programů. Takto se v roli Abigail 

v Millerových Čarodějkách ze Salemu nezaskvěla Věra Vlčková, ale Marta Šolcová, která za náhle 

onemocnělou kolegyni pohotově zaskočila (s. 154).   

     U fotografií by čtenář uvítal jejich dataci, v seznamu literatury chybí sborník mapující půlstoletí 

DJKT (1965-2015) vydaný v roce 2015, z něhož autor zjevně rovněž čerpal. Nicméně přes tyto 

výtky zde Mojmír Weimann v čtenářsky poutavé četbě opět zviditelňuje plzeňské divadlo jako 

fenomén, který si zaslouží diváckou pozornost, ze strany jeho vedení pak mimořádnou péči. 

Ne náhodou se jako jeden z mnohých hlásí k odkazu Vendelína Budila slovy: „Vendelín Budil je 

v Plzni mezi námi stále. Dělejme vše pro to, abychom ho nepohněvali. Doplatili bychom na to 

nejenom sami osobně, ale především Plzeň a její divadlo“ (s. 36).  Nejenže se Weimann svým 

druhým literárním návratem úspěšně zařadil mezi píšící divadelní ředitele (a to podstatně úspěšněji 

než před ním někdejší ředitel pražského ND Přemysl Kočí), ale svým pohledem z ředitelského křesla 

kulturního stánku vydatně přispěl k reflexi plzeňského kulturního života, jemuž se v době svého 

působení věnoval s velkým porozuměním a plným nasazením. Marta Ulrychová (Plzeň, 9. 3. 2021)      
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* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Knižní tipy z regionu (Šlejmar a spol., Špinková, Uldmannová, 

Šedivý, Fencl) 
 

     Knihovna města Plzně vydává každoročně prostřednictvím spolku Pro libris drobné publikace 
v edičních řadách Kalendář plzeňský a Ulita. A dvacet čtyři doposud vydaných Kalendářů a šedesát 
dva Ulit si zatím pokaždé dokázalo najít své vděčné čtenáře. 
     V Kalendáři pro rok 2020 si zájemci mohli listovat ve sborníku trampských autorů Zpoždění 
slunečního vlaku. Název dala svazku závěrečná básnivá próza Jaroslava Šlejmara a stejně jako jeho 
i bibliografie několika dalších zkušených „trapsavců“ obsahuje již řadu samostatných autorských 
knih. Z nich Jan Drnek nyní upozorňuje na krátkozrakost chlapáctví, Miroslav Valina na nedostatek 
empatie k domácím zvířatům, Jan Valeš na problematickou vnitřní proměnu úspěšného podnikatele 
nebo Jan Frána na četná nedopatření vedoucí k bezdomovectví. I další zastoupení autoři Stanislav 
Dlouhý, Lenka Fránová, Lukáš Frána, Jan Eret, Eva Koubová, Renáta Nová či Miroslav Neuvirt 
čtenáře přesvědčují, že trampská literatura nehraje v plzeňském regionu druhou ligu. 
     Kalendář plzeňský 2021 Vlasty Špinkové Pořád je čemu se smát beze zbytku odpovídá 
podtitulu knižní edice Kratochvilné čtení na každý měsíc. Povídky ostřílené básnířky jsou milé 
a laskavé, autor předmluvy Václav Gruber je charakterizuje jako vlídné povídání o obyčejných 
věcech, ať už se jedná o rekonstrukci chalupy či počítání okvětních lístků kopretiny. Přesto dvě 
skutečnosti přinášejí smutek. Povídka Francouzská díra je věnována „Bongovi“, plzeňskému 
veterináři a vzácnému člověku Jiřímu Ládrovi, který nedávno zesnul, a svazek ilustroval sochař 
a restaurátor Jiří Špinka, který se křtu knihy již nedožil. 
     V 60. svazku edice Ulita se sbírkou Pod hladinou představila knižní prvotinou pseudonymní 
básnířka Emilie Uldmannová, o níž díky předchozím publikacím v časopise Plž víme, že je 
plzeňskou pedagožkou. Záhadná autorka potvrdila, že je s moderním básnictvím nejen dobře 
obeznámena, ale že už si jej i bytostně osvojila. Zvláště nás okouzluje niterný tón básnířčiných veršů. 
Dominantními motivy se zdají být láska, smyslná touha a vědomí smrti. Úsporný volný verš je 
zvukově výrazný. Ve třech oddílech sbírky Šeptem, Tlaková níže a Všední dny na sebe upozorňují 
autorčiny strofy s tématem neporozumění si s vlastním synem, erotické básně někdy značně odvážné 
či verše s politicko-historickým námětem. 
     Milan Šedivý se již podruhé v Ulitě uvedl jako zdatný experimentátor. Po osobité parafrázi 
Máchova Máje věnuje se nyní ve svazku Kabát i tabák průzkumu slovesného útvaru nazývaného 
v českém prostředí palindrom, obrateň nebo ráček. Palindrom býval často výrazem lidové tvořivosti, 
a tak „lidově řečeno“ jedná se o slova, věty či celé odstavce, které se čtou stejně odpředu jako 
odzadu. Jako příklad kromě názvu sbírky stačí citovat i její podtitul Úmor dní, lapsus palindromů, 
název úvodní básně Anet sténá nebo názvy oddílů sbírky Dna And či Atom a samota. Soubor shrnuje 
dvě sta devadesát pět ráčků, které jsou spíše projevem jazykové hravosti a smyslu pro absurditu 
a nonsens než vyjádřením etických postojů či uplatněním estetických kritérií.  Autor svou sbírku 
doplnil cenným vysvětlujícím doslovem. 
     V posledním loňském svazku edice Ulita soustředil Ivo Fencl v knížce Tři tváře Edgara Poea 
studie o jednom ze svých četných oblíbených autorů. Navazuje tak na svou nedávnou publikaci 
věnovanou Robertu Louisovi Stevensonovi. Autor se v první řadě věnuje okolnostem vzniku 
jediného Poeova románu Příběhy Arthura Gordona Pyma, ale posléze ve zkratce seznámí čtenáře 
s prozaikovým životem a dílem, v jehož tvorbě jsou však nezastupitelnou položkou i básně v čele 
s mnohokrát do češtiny přeloženým Havranem. Svůj pohled na básníka Poea konfrontuje s postřehy 
respektovaného znalce jeho díla Petra Krula. Na závěr pak cituje některá skeptická slova z Poeovy 
korespondence, například: Vnímám marnost toho, o čem lidé žvaní: marnost dočasného lidského 
života. Pořád žiju sněním o budoucnosti. Nevěřím v lidskou dokonalost. (Plzeň, 12. 3. 2021) 
 
* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Knižní tipy z regionu (Malina, Hejduk) 
 

     Jsou tvůrci, kteří svým dílem připomínají odvěké úzké vazby mezi výtvarným a slovesným 
uměním. Jedním z nich je i pedagog, výtvarník, spisovatel a editor mnoha katalogů výstav Václav 
Malina. Jako 21. svazek edice Imago et verbum, kterou jako někdejší dlouholetý ředitel Galerie 
města Plzně založil, vydal svůj prozaický triptych Odchody a návraty a doprovodil ho 
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reprodukcemi svých olejů. Vedle hříčky Jasnovidný dědeček, v níž se paradoxní předpověď 
záhadného věštce kupodivu naplnila, a povídky Zmizení Josefa M., ve které je hrdina zaskočen 
léčivým syndromem zimního spánku, je těžištěm knížky novela Konec venkovského malíře 
věnovaná všem zapomenutým vesnickým umělcům. V příběhu solitéra Petra Brázdy programově 
žijícího mimo centra výtvarného dění autor nenásilně propojuje barvitý děj s úvahami o smyslu 
umělecké tvorby. 
     Na svou knihu s názvem Útěky a návraty navázal Václav Malina loňskou výstavou v Galerii 
města Plzně představující výběr z jeho tvorby po roce 2000 i stejnojmenným katalogem. Asi není 
náhodou, že předcházející retrospektivní výstava v Galerii 13 a katalog předkládající umělcovo dílo 
do roku 2000 byly nazvány podobně – Návraty a východiska. Jak naznačuje v úvodním textu 
současného katalogu Marcel Fišer a dotvrzuje to průvodními texty ke čtyřem oddílům svazku 
i umělec, tvůrce se nevyhýbá celoživotním návratům k přírodě, ani návratům k inspiraci 
impresionismem, který pomocí univerzálního jazyka geometrie rozvinul v osobitou abstrakci, 
aby do ní posléze opět vpouštěl realitu, často spojenou s postavou poutníka či ženy, upomínající 
na návraty tentokrát k symbolismu. 
     Úběžníkem profesního zájmu plzeňského spisovatele Pavla Hejduka je bezpochyby výtvarné 
umění, dosvědčuje to jeho kurátorská účast na mnoha výstavách i jeho bohatá publicistická činnost. 
Po textech v řadě výtvarných publikací osvědčil nyní autor svoji erudici vydáním rozsáhlé 
monografie akademického malíře Petra Chalabaly, všestranného výtvarníka, který v roce 1999 
zemřel ve svých nedožitých padesáti třech letech ve svém domě v pražském Podolí. Hejduk 
rozvrhnul průvodní text do osmnácti kapitol nadepsaných „všechny moje lásky…“, v nichž postupně 
osvětluje vše, čeho se malíř, grafik a kreslíř dotýkal. Pro podtržení převažující snovosti 
Chalabalových artefaktů proložil mnohé z jeho děl verši Evy Válkové, a oba, malíř a básnířka, jako 
by opravdu vzájemně akcentovali své iluze, vidiny a touhy. Vzácný souzvuk. Kniha je doplněna 
řadou vzpomínkových textů i výběrem z novinových recenzí a článků z katalogů. 
     Pod názvem Život je projekt vydal Pavel Hejduk uvážlivý výběr z rozhovorů a textů, které mu 
vycházely v letech 2012–2020 v Literárních novinách. Autor se rozumně nesnaží vydat knižně 
každou čárku či tečku, kterou napíše, což dnes při existenci takových vydavatelství, jako jsou Nová 
Forma či PowerPrint, by nebyl problém, ale Pavel Hejduk zařadil do svazku pouze takové texty, 
které bezpochyby i s odstupem let při četbě „zazvoní“. Jednak si k dialogům přizval osobnosti 
s vazbou na Plzeň, respektive na plzeňský region (třeba Michael Rittstein tráví více času v Brnířově 
na Domažlicku než v Plzni), které mají co sdělit, a dokáže je přimět vystihnout podstatu toho, 
co dělají a proč. A pak před námi defilují jedinci, kteří si vysloužili renomé v nejrůznějších 
oblastech: Miroslav Buriánek, Renata Fučíková, Tomáš Holub, Lenka Kavalová, Elen Kudrová, 
Blanka Luňáková, Josef Mištera, Roman Musil, Martin Otava, Antonín Procházka, již zmíněný 
Michael Rittstein, Ivan Slabý, Jan Soukup, Emil Soukup či Eva Válková. A jistě není na škodu, 
když autor vedle výrazných person představil v samostatném medailonku i svého času 
nepřehlédnutelnou postavu plzeňského básníka trpícího depresemi Jiřího Vosku. Obě knihy 
v závěru loňského roku vydala společnost AZUS v Březové. (Plzeň, 25. 3. 2021) 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 4. 2021. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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