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

Ročník XXX, 2021, letos Listy č. 5 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 277) z 1. 5. 2021. Stran 8, 

náklad 280 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 5/2021 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

  

MILÝ PŘÍTELI... 
 

„Pokud se chceš dozvědět o sobě,  

pozoruj chování ostatních.  
Pokud se chceš dozvědět o ostatních,  

dívej se do vlastního srdce.“ 
 

 (Friedrich von Schiller) 
 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
     … Při přecházení z měsíce do měsíce jsme se řádně rozhlédli do všech stran a na YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=zmJshFkoq1U) uviděli už druhý „antipočin“ Jana Sojky a spol., 

Deníky Antidivadla II. (2018-2020).     
 

     Plzeňská básnířka žijící v Praze Karla Erbová se nechala inspirovat historií a výtvarným 

uměním a u příležitosti svých osmdesátých osmých narozenin vydala básnickou skladbu s názvem 

Už jsem tu kdysi s kýmsi šel (Plzeň: ArtKrist, 2021).   
 

     Pilná spisovatelka, publicistka a soukromá badatelka Václava Jandečková z Domažlicka 

publikovala další obsáhlou knihu, tentokrát Svědectví o smrti Jana Masaryka (Praha: Academia, 

2021). 
 

     A dorazila také smutná zpráva o tom, že 12. dubna 2021 zemřela Zora Šimůnková (*1965-†2021), 

pražská básnířka, prozaička a knihovnice, pro nás pak v první řadě organizátorka Večerů přiměřených 

depresí, festivalu a soutěže Literární Vysočina.        

https://www.youtube.com/watch?v=zmJshFkoq1U
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Sama se kdysi účastnila soutěže Literární Šumava, pořádané Městskou knihovnou Klatovy. 

Na jejích „Depkách“ dostali prostor mnozí západočeští spisovatelé. Poslední, které plánovala 

uvádět, se teď k uctění její památky uskuteční 15. května od 14:00 do 17:00 hodin tzv. open-air. 

Čtení proběhne v Praze na Mariánském náměstí v prostoru mezi magistrátem, Klementinem 

a městskou knihovnou)… (http://www.primerenedeprese.cz, http://zorasimunkova.cz).  

 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* CENA MAXE BRODA 2021. Společnost Franze Kafky v Praze za finanční podpory Ministerstva 

kultury ČR vyhlašuje XXVII. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe Broda. 

Soutěž je určena studentům českých a slovenských středních škol do 20 let, přihlásit se však mohou 

i mladí lidé, kteří žádnou školu nenavštěvují. Mohou psát na témata: 1. Humor Franze Kafky (Jean 

Collignon ve svém eseji Kafkův humor píše: „Specifikum Kafkova humoru tkví v tom, že – jak se 

zdá – nemá předmět.” Jak lze rozumět humoru Franze Kafky? A kde ho v jeho díle můžeme 

objevit?); 2. Krize (Krize mezilidských vztahů, ekonomická krize, klimatická krize, existenční 

krize... Co je to krize a jaké může mít podoby?); 3. Lockdown (Jak celosvětová pandemie ovlivnila 

můj život?). Téma lze uchopit nejrůznějšími způsoby podle autorova zájmu, založení a zkušenosti. 

Může být pojato jako historické či aktuální, politické či obecně kulturní, nebo naopak důvěrné, 

osobní. Oceněno bude zvláště dodržení žánru eseje, tj. úsilí o vyjádření vlastního názoru, 

a stylistická úroveň textu. Lze zaslat dosud nepublikované příspěvky v českém nebo slovenském 

jazyce, o max. rozsahu 5 normostran (9 000 znaků vč. mezer), každý autor jen jeden příspěvek. 

Účastníci zašlou text jako elektronický soubor (*.pdf, *.doc) spolu s naskenovanou vyplněnou 

a podepsanou přihláškou, do předmětu uvedou „CMB 2021“. Uzávěrka je 30.  června 2021. 

Adresa: cmb@franzkafka-soc.cz. Soutěž je anonymní, stránky příspěvku nepodepisujte. Cena je 

dotována finančně: za 1. místo 6 000,- Kč (240 €), za 2. místo 3 500,- Kč (140 €) a za 3. místo 2 000,- Kč 

(80 €). Vyhlášení výsledků se uskuteční do konce září 2021. Podmínky soutěže a přihláška 

na http://franzkafka-soc.cz/clanek/vyhlaseni-souteze-cena-maxe-broda-

2021/?fbclid=IwAR3H6KK9oWl_vjARctGSb5VYL6dwwxflb8MopSTa1mjEMaxgOdY1CIpSMzk. 

 

* MÁCHOVOU STOPOU 2021. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích vypisuje XIII. ročník 

literární soutěže Máchovou stopou. Soutěž je určena dětem i dospělým a bude hodnocena 

v kategoriích: žáci a studenti do 18 let a dospělí autoři bez věkového omezení. Téma letošního 

třináctého ročníku je „Třináctka“, tj. v libovolném významu do textu či komiksu zakomponovaná 

číslovka 13. - Lze zaslat původní, dosud nepublikovaný prozaický text o max. rozsahu 

3 normostrany (normostrana = 1 800 znaků vč. mezer) a komiks o max. rozsahu 20 stran (ve formátu 

*.pdf). Na závěr soutěžního příspěvku uveďte soutěžní kategorii, jméno a příjmení, e-mailovou 

a poštovní adresu. Každý účastník smí zaslat pouze jedno dílo. Zasláním příspěvku autor zároveň 

vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním díla bez nároku na honorář a souhlas se zpracováním 

zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu 

se zákonnými předpisy. Uzávěrka je 15. září 2021. Adresa: machovoustopou@seznam.cz. Práce 

bude hodnotit odborná porota ve složení Marek Rubec (výtvarník a pedagog), Pavel Brycz (básník, 

prozaik, textař a pedagog) a Petr Bašus (pedagog). Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 

20. listopadu 2021 v Litoměřicích.  Nejlepší autoři budou odměněni věcnými cenami a také dílnou 

tvůrčího psaní pod vedením zkušených lektorů. Více informací na 

https://www.knihovnalitomerice.cz/program/machovou-stopou-13/.  

http://www.primerenedeprese.cz/
http://zorasimunkova.cz/
mailto:cmb@franzkafka-soc.cz
http://franzkafka-soc.cz/clanek/vyhlaseni-souteze-cena-maxe-broda-2021/?fbclid=IwAR3H6KK9oWl_vjARctGSb5VYL6dwwxflb8MopSTa1mjEMaxgOdY1CIpSMzk
http://franzkafka-soc.cz/clanek/vyhlaseni-souteze-cena-maxe-broda-2021/?fbclid=IwAR3H6KK9oWl_vjARctGSb5VYL6dwwxflb8MopSTa1mjEMaxgOdY1CIpSMzk
https://www.knihovnalitomerice.cz/program/machovou-stopou-13/
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* 

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

 
* RADOVAN LOVČÍ: Jiřímu Kimlovi in memoriam 

 

     Mezi spisovatele, jejichž životní dráhu předčasně ukončil covid, se letos (přesně 10. 3. 2021) žel 

zařadil i mostecký rodák, předseda Severočeského klubu spisovatelů, ale po část každého roku také 

Plzeňák, Mgr. Jiří Kimla. Narodil se 30. 5. 1947 ve starém Mostě, který musel později ustoupit těžbě 

uhlí a na nějž Jiří často vzpomínal. Zde vystudoval základní školu a gymnázium. Se svými prvními 

literárními pokusy začal již v dětství, přičemž některé jeho texty později vyšly v regionálním tisku, 

nebo alespoň obveselovaly kolegy v různých zaměstnáních, kterých po splnění vojenské služby 

vystřídal celou řadu. Působil mimo jiné v bankovnictví, hospodářské sféře, restauracích i cestovní 

kanceláři, občas dokonce na ředitelských postech, ač o tom ze skromnosti příliš nehovořil. Vyučoval 

dále na základní škole jako učitel češtiny, zeměpisu, dějepisu, občanské nauky a výtvarné výchovy 

a při tom si dálkově vystudoval bohemistiku na ústecké univerzitě, kde získal titul Mgr. Potíže 

s průduškami jej nakonec odvedly ze školství do předčasného invalidního důchodu, jímž pro něj 

započalo nové životní období, které však naplnil činorodou a tvůrčí prací.  

     Právě odchod do penze, byť provázený silně oslabeným zdravím, což byla odvrácená strana jeho 

nové životní situace, mu umožnil věnovat se naplno literární tvorbě a zapojit se výrazněji 

i do činnosti Severočeského klubu spisovatelů, který v posledních letech vedl jako jeho řádný 

předseda. Do Jiřího tvorby se často promítaly osobní životní zkušenosti, román Úder mimo hru se 

např. odehrává v boxerském prostředí (sám autor v mládí aktivně boxoval), kdežto knižní próza 

s názvem Kroky do prázdna se věnuje cestovnímu ruchu a divokým podnikatelským poměrům 

90. let minulého století. J. Kimla je kromě dvou výše řečených románů autorem básnické sbírky 

Levitace a několika povídkových sbírek, přičemž některé jeho povídky se dočkaly překladu také 

do angličtiny a italštiny. Svoji brázdu zanechal i ve scenáristice. Podílel se scénářích dvou filmů 

natočených plzeňským rodákem Jurajem Šajmovičem mladším (jde o komedii Tady hlídáme my, 

herecky obsazenou čelnými českými herci, a o spíše dokumentárně laděný pořad Praga pana 

Příhody o známém sběrateli Pragovek, kde si Jiří dokonce zahrál roli novináře). Nerealizován 

naproti tomu zůstal jeho atraktivní a dobrodružný filmový scénář Mračno z Rabštejna, jehož děj 

se odehrává za druhé světové války v tajné nacistické zbrojní továrně v severočeském Rabštejně, 

a dále scénář třídílného televizního filmu Vraždy ve stínu ringu.  

     Jiří byl úzce spjat nejenom s Ústeckem a severem Itálie, kam se mu provdala jedna z dcer, ale také 

se západními Čechami a Plzní, v níž každoročně trávil část roku u svých příbuzných na Lochotíně. 

Pokládal se tedy částečně i za Plzeňáka a udržoval zde přátelské styky s některými místními 

spisovateli. Před několika lety ve spolupráci s operní pěvkyní Alenou Žákovou Ježilovou 

a moderátorem Jiřím Hlobilem podnikl literární turné po některých místech Plzeňska, kde 

za doprovodu výše řečených osobností prezentoval širší veřejnosti ukázky ze své tvorby (mimo jiné 

v plzeňských Masných krámech či v Mariánské Týnici u Kralovic). 

     Jiří Kimla odešel kvůli smrtící epidemii covidu na druhý břeh poněkud nečekaně, a to na vrcholu 

svých tvůrčích sil. Uskutečnění se tak již nedočkala řada jeho myšlenek a plánů do budoucna. 

Nedokončen zůstal i dlouhodobě rozepsaný román Nevratný proces aneb Marta, Martina, Ivana 

a Nela. Ten měl být příběhem tří rodin, jejichž členové procházejí od září 1969 až podnes svým 

osobním a vztahovým vývojem i tříbením charakterů a do jejichž životů se nedílně promítá rovněž 

politika. J. Kimla byl odvolán ze života v okamžiku, kdy ještě zdaleka neřekl své poslední slovo, 

ve svých nedožitých 74 létech. Lidé, kteří ho znali osobně, na něj budou vzpomínat jako na dobrého, 

sociálně cítícího a velmi lidového člověka, který se nepovyšoval nad druhé a dokázal lidsky jednat 

s každým, bez ohledu na vzdělání a společenské postavení, a jenž kolem sebe vždy sršel 

neutuchajícím humorem a jiskrou nepřehlédnutelného osobního charismatu. (18. 4. 2021) 
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*  

ROZHOVOR 

 
* IVO FENCL: Jak se vidí Marek Velebný jako herec 
 

Marek Velebný (*6. 8. 1970 v Písku) vyrůstal v Březnici, do Příbrami chodil na gymnázium. Otec 

– šéf polikliniky – byl z Plzně, tam i absolvoval lékařskou fakultu. Tu zprvu rovněž Marek zkusil, 

ale vzdělání dosáhl na fakultě filozofické. 

Začínal v Ason-klubu, je člen Střediska západočeských spisovatelů a vyjde mu brzy další kniha. 

Kdopak ale ví, možná je radši hercem (a navíc úspěšně vystavuje fotografie a stal se otužilcem). 

 

Ivo Fencl: Začněme přece jen psaním! 

Roku 1999 jsem vstoupil do Ason-klubu; chodil jsem tehdy s jeho členkou, nebudu ji jmenovat, a psal 

reportáže, básně a fotil. K povídkám jsi mě snad přivedl i ty, ale byl to určitě Milan Čechura, kdo mi 

řekl, že mi jdou spíš kratší věci. 

 

Ale chtěl jsem tě představit jako fenomén plátna a televize. Jak ses vůbec dostal do filmu Národní 

třída (2019)? 

Plzeňské Divadlo Dialog mi poskytlo už předtím příležitost v belgickém (a francouzském) filmu 

Alexise Michalika Edmond (2018). Je o životě francouzského dramatika, který - známě - využil 

figury historického Cyrana. V tomto snímku o Rostandovi se objevilo víc českých herců, například 

Markéta Krejčová nebo - plzeňští - Mikuláš Cholinský a Tereza Danihlíková. Snímek vznikal v srdci 

plzeňského Velkého divadla a tam jsem se nechal i registrovat. 

 

Jako partner? 

Ne. U pražské agentury Cine-jessy. A zavolali, hodně prý o mě stojí, no, a ve filmu Národní třída 

hraju dík tomu štamgasta. 

 

Ba ocitl ses v traileru. Byl casting náročný? 

Nedělal jsem ho. Nemusel. Anebo ty říkáš casting focení po kostýmní zkoušce? 

 

Castingy se nicméně pro ten film konaly. 

Až pak mě herečka Katka Janečková i režisér Štěpán Altricher upozornili, že castingem NEPROŠLO 

víc profesionálních herců. Ale to neznamená víc, než to, že jsem mezi ty herce zapadl přirozeností. 

 

Jak podobné natáčení probíhá? 

Přijelo pro mě auto s členem štábu, vezli mě až na plac. Nezapomenu na slečnu produkční. Ale skvěle 

se ke mně chovali všichni. 

 

Starou už vestou jsou stížnosti na prodlevy mezi záběry. Ty jsi zvyklý? 

Postával jsem s kolegy rád. Jeden byl z Příbramského divadla. A bavívali jsme se s Honzou Cinou, 

toho jsem si oblíbil nejvíc. Je milý, potkali jsme se pak při projekcích v Praze i Plzni, vždy dali řeč. 

Žertoval, že jsem - v přestávkách - postával jen u stolů s jídly a nápoji. 

 

Co herci? 

Bezvadné bylo setkání s hvězdou Dejvického divadla Hynkem Čermákem. Z mé strany tam byl 

respekt. Ale bývá pod tlakem. Divadlo, film. A přece je zdroj historek, které bych ti přál.  Pro kolegyni 

z divadla se mi podepsal. 
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Přiblížil bys premiéru Národní třídy? 

Jako ucho jsem neuměl využít reprízy, ani tu premiéru. To „vodění medvědů“ z kinosálu do kinosálu. 

A tak jsem byl teprve v Plzni sebevědomý. Ale náročnější je vždy natáčení. Třeba i v četně 

pronásledování prasete. Představ si: živý divočák, ale ochočený, a chovatel ho provokuje. 

 

Ale celá pracovní doba tak vyplněna nebyla! 

Ne, to ne, scény se točily celý den. Vstávali jsme brzy, vyzvedlo nás auto štábu. Snídaně u cateringu, 

tj. káva, čaj, párek, míchaná vejce. Převlékání v autobusu, svůdná kostymérka. Přesun na plac (jinak 

se to neříká), setkání s režisérem... Byl puntičkářský a jen někdy se scéna musela opakovat. To jsem 

se přeřekl, nebo když komusi vypadl text. Měl jsem sedm natáčecích dní a jeden pozdně večerní den 

(abych tak řekl), kdy jsem „na plac“ přijel teprve okolo 18.00. Nastalo ono - tebou už zmiňované – 

čekání. Trvalo šest hodin, k natáčení jsem se dostal teprve před půlnocí. Filmovala se noční scéna 

před panelákem, ale trávil jsem před ní většinu času v karavanu. 

 

Brad Pitt by se nechoval jinak. 

Asi ne. Co ti řeknu... Kupodivu jsem zjistil, že se točí v domě, kam se krátce předtím přistěhovala 

jedna má láska. 

 

Ale spal jsi v karavanu, ne? 

Ne. U kamarádky Boženy Englerové. Představ si ale teď těch dvanáct hodin na place, odkud absolutně 

nemůžeš. Opakování jediné scény (přece na to došlo) donekonečna. Povinnost se soustředit, povinnost 

přechytračit únavu. No, ale v komparsu to máš horší. Litoval jsem jednoho vietnamského herce. 

Den za dnem seděl před herním automatem. A já zase pět dní od rána do večera u rohu hospodského 

stolu. Slečna produkční nebo ochotní kluci ze štábu nás vždycky nějak sehnali a dovedli na plac 

a odsud tě vedou i na oběd, z oběda zpět na plac, z placu do kostymérny, odsud k autu, teprve tím 

jedeš tam, kde nocuješ. Občas jsem se nechal vysadit u bazénu v Podolí a šel před spaním do sauny 

a zaplavat si. Jiní se vzájemně družili (i když ne v Podolí) a pařili do rána, ale není mi dvacet. Ostatně 

nás drželi zkrátka, pili jsme při filmování pouze nealko Birell. A protože jsem od rána do večera 

sedával u toho stolu štamgastů, s půllitrem, nealko pivo mi nakonec teklo i ušima. Občas ho někdo 

ze štábu v našich sklenicích napěnil. Jindy nám dotočili. V panácích, v láhvi Borovičky ale byl 

akorát čaj. 

 

Co úspěšná literární předloha Národní třídy? 

Knihu jsem četl. Několikrát. Ale teprve po natáčení mi Jarda Rudiš a režisér důvěrně řekli, že to byl 

nemalý oříšek převádět onu prózu do filmu. Ani se nedivím. Kniha je monolog hlavního hrdiny. 

Takže... Co s tím? Je to zfilmovatelné? Vše se nakonec zfilmovat dá a Jarda se Štěpánem připsali, 

jo, právě ty důležité role štamgastů. Ale film je ve výsledku určen pro artová kina, jen pro určitý 

okruh diváků. Taky pro přemíru vulgarismů. Dokonce je sprostší než seriál MOST! Jana 

Prušinovského a Petra Kolečka. Mimo to… Některé nevysvětlené sekvence mohou zůstat 

nepochopeny. 

 

Jak výsledný film vnímáš jako nezaujatý divák? 

Jako protest. Vyjádření zklamání z moderních zbohatlíků, developerů. Ale je to marné, asi je, 

vzpomínat dnes na svět, kdy ještě lidé drželi pospolu, asi jako my, ti štamgasti, u toho symbolického 

stolu. Přece máme individualismus, kralují prachy. 
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Vraťme se k ostatním tvým rolím. 

První vystoupení před kamerou se v mém případě odehrálo v soutěžích AZ Kvíz, Riskuj a Kolotoč. 

Pak talk show Honzy Musila Sauna. Na vysoké Bídníci (2000), které točili v Plasích, a vedle 

Depardieua i Malkoviche (Javert) tam hrají Jakub Zindulka i David Suchařípa. - O přestávce se mi 

povedl trapas: omylem jsme usedli u stolu francouzského štábu a jedli jim oběd. S jedním ze svých 

idolů Pierrem Richardem jsem pak ve snímku Bez rodiny (2000), kde hraje taky Vladimír Javorský. 

Točilo se v Chotěšově u Stoda. V německé Věži (2012) filmované v Plzni jsem hrál východoněmeckého 

demonstranta, rval se s pořádkovými silami. No, a hrál jsem i v seriálech Nebezpečné vztahy, 

Záchranáři, Policie v akci, Dáma a král či Profesor T. 

 

A v Boženě (2021), ne? 

Jasně. - Kněze jsem představoval ve snímku pro podporu cestovního ruchu Za barokem na kole, 

anebo budu v adaptaci knihy Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Režíroval to autor 

osobně, troufl si. Pro úplnost jsem i ve výukovém snímku pro zaměstnance České pošty, v reklamě 

na Gambrinus, ve filmu proti kyberšikaně. O fous mi utekly role v Nabarveném ptáčeti, v Šarlatánovi 

a v Havlovi.  

 

Nezdůraznili jsme víc, že ses k tomu všemu dostal přes divadlo. 

To ano. Okolo roku 2005 jsem začal hrát v souboru Amceth Jiřího Č. Ulricha (*1936-†2020) a první 

roli získal v Lustigových Krásných zelených očích. Hrál jsem v Audienci a sami jsme založili soubor 

Sofranza. Tam byl režisér František Zatloukal... 

 

V mé knize Columbo a já je aktovka podle Tarantina, kde měl hrát Winstona, já to pro něj 

upravoval. Byl charismatický  

A dík němu jsme hráli jak komedie, tak klasické historické hry, ale zase jsem se trhl a s pár kolegy 

založil Orákulum. Zkusit vlastní tvorbu jsme chtěli. Výsledkem je hra o panu Kačabovi a bylo to, 

věř mi, úžasné představení. Cítili jsme nadšení a sounáležitost a hra se pro kolegu Mirka Herejka 

stala impulsem. Najednou chrlit nápady a celé hry. Ale lidi odcházeli, často kvůli rodině, až jsme 

zbyli s Herejkem sami. Jsem rád, že jsem taky hrál v jeho Nezdvořákovi, a dostali jsme šanci 

u Jakuba Zindulky. Viděls Gogolovy Hráče? S těmi já vystoupil i v Činoheráku. U Zindulky jsem 

také hrál v Sojkově zdařilé hře Hodina historie. 

 

A teď? 

Oživuji hru Náměstí svatého Marka, kterou pro mě napsal právě ceněný básník a spisovatel Jan 

Sojka (*1973). 

(Plzeň, 21. 4. 2021) 

 

* 

KNIŽNÍ TIPY Z REGIONU 

 
* IVO FENCL: S Karlem Radou i Janem Sojkou 

 

     Kadaň bych se věru neodvážil počítat do západních Čech. Ano, leží na západě, ale taky na severu, 

a jednou jsem tam vystoupil s hudebnicí Karolínou Frühbauerovou-Vobořilovou, kterou jsem 

(šťastný moment) poznal dík její pedagožce Blance Hejtmánkové. Onoho čtení se tehdy účastnil 

i Kadaňák Karel Rada, a zatímco v panně rozený Jan Sojka (*13. 9. 1973) koncipoval loni svou anti-

koronavirovou knihu Rodina a jiné regály jako víceméně tradiční, klasickou sbírku, sopka Karla 

Rady (*13. 9. 1964) se takřka současně pokusila přispět světu jedinou rozsáhlejší prózou, která by 
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bez epidemie možná taky vznikla, možná ne. Nazval ji pomocí aluze na Pelcovo …a bude hůř: … 

a bude líp. 

     Nechci ona díla srovnávat, ale i Sojka, i Rada jsou muži sebevědomí, konfliktní a na ženské. 

Nic nelakují na růžovo, realitu světa netlumí. Oba stojí světu čelem. Sojkova kniha je rodinnější, 

nenápadně psychologizuje. Rada („Honzy Sojky si vážím,“ řekl mi) je jiný, ale zbytečně neradí 

a nezametá problémy žití, on je zkouší napálit. Po životě nekřičí, ale řve. Stejně však mám pocit, 

že se Sojka obdobného života už najedl, má místy víc odstupu. Možná. Tak či onak jsou oba pábiteli 

a píší dramata, nikoli jen aktuality „virus je tu“. Rada se ovšem už vzápětí vrací časem od viru 

do vírů vzpomínek a reminiscencí. Jeho alter ego Hynek nepředvádí jen život literáta, 

ale i muzikanta. A není nikde moc básníkem, určitě méně než Sojka, i když s ním až magicky sdílí 

jak den, tak měsíc narození. 

     Výtky? Rada má silné ego. Pravdy vyřvává. Energii tlačí do všech svých hrdinů, což by nevadilo, 

ale Hynka moc glorifikuje. Chybou by, pravda, bylo brát tu postavu s jejími avantýrami jako autora 

samotného. Tím není, i když text svádí k takému výkladu moc. 

     Jeho knížku bych pak přirovnal k pohledu z mostu do řeky, kam - nakonec – neskočím. A Rada 

svým psaním rád i zoufale opravuje odžité chyby, a to vždy s přidanou hodnotou pestrobarevného 

koloritu. Sumářem příhod napravuje omyly a jistě, psaní je i k tomu. 

     Sojkova kniha ještě bude doceněna, je ovšem podstatně intimnější. Radova blasfemií a konfesí 

věru urputného bohéma. Sojka se drží Plzeňska, ba Plzně, Rada přiznaně vandruje do ženských 

i republikou. A hraje si na Kerouaca, přičemž ústřední figura románu Na cestě je proti němu, 

nemohu si pomoct, měkká. 

     Něha, pravda, nechybí ani Hynkovi, a to zříme díky tomu, že je tu v hledáčku dam i dalších 

postav. Kamaráda, spolupracovníka, bratra. Ty změny perspektivy přitom nematou a Pavel Janoušek 

se ve Tvaru 1/2021 pozastavil nad tím, proč není Hynek víckrát setřen. Jednu odpověď mám. Radovi 

nevadí, že jsme z kotliny s tradicí líčit se v nejhorších barvách. 

     Chomutovský rodák Rada se zprvu prosazoval u redaktora Jiřího Navrátila z nakladatelství 

Hynek: právě to ovlivnilo jméno jeho alter ega. Poté absolvoval scenáristiku a na kontě má filmy 

jako Doupovský underground či Zklidnění básníka Szpuka. Rada zvládá i hudební projekty a jeho 

kapela Haj hou založena už 1987. Leitmotiv haj hou patří, pravda, k nutkavě se vracejícím výrokům 

Kurta Vonneguta (z undergroundu vzešlého klasika) a je otázka, není-li právě absence hutného 

leitmotivu nedostatkem umně maskovaných Radových vzpomínek. 

     A virus? Zůstal hlavně tím, od čeho se odrazil. Co ho „vytočilo“ a odpálilo k psaní. S viry ale dál 

pracuje tlumeně. 

     I v próze Rada zůstává trochu písňovým textařem, ale refrény užívá málo a jednoduše to 

na čtenáře „valí“. Se samozřejmostí ví, kolik má dát kam příměsí, ale možná ani neví, co vše o sobě 

prozradí mimoděk. A nakonec? Leitmotiv, neleitmotiv, kniha táhne na bránu, i když fotbalovými 

kličkami. Přitom... I kdyby všechny ty „křivdy světa“, co autor cítí, byly jen utkvělou sugescí, 

nevadilo by to. 

     Rada dosud stvořil asi desítku próz a sestavil i koncipované soubory. Vyšly mu publikace 

Připravte se na nejhorší (1994), Oblomovka (2005), Flashback (2009), Kluci, kde jste? (2011), 

Promiskuitní večírek (2015), Kunderion (2017), Chvějící se jehličky příští zimy (2019) a přišel 

s jistým zastřešením jedné životní éry. V ní, připomeňme, dokonce vedl časopis Iniciály. 

     Rada je temperament a živel a epidemie jím hnula správně. On není pštros a nikdy nebude, říkám, 

ryzím tvůrcem ten, s nímž podobný atak nehne o coul. Rada neprchá do smírných a skepse prostých 

krajin pohádek, nesepisuje fantasmagorická dobrodružství, není za španělskou stěnou. 

     Něco podobného dokázal v posledních měsících i Jan Sojka. I ten Pelc byl takový. Realitu tito 

zachycují na malé ploše a vždy sdělí moc; i kdyby vědomě nechtěli. A vše je prudí... I ať prudí! 

(Starý Plzenec, 15. 4. 2021) 

 
- [RADA, Karel. ...a bude líp: (pěkně hustej song). Doslov O paměti a o pocitech Vladimír Novotný. 

Liberec: Bor, 2020. 180 stran. Současná próza. ISBN 978-80-88367-10-9.] 
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* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Knižní tipy z regionu (Janda, Engler, Koryta) 

 

     Experimentální poezii i próze se na Plzeňsku mimořádně daří především díky autorovi dlouhé 

řady sbírek Robertu Jandovi, který po nedávném souhrnu svých dosavadních básnických sbírek 

a skladeb Za vyplazený jazyk vydal ve svém kmenovém pražském Krásném nakladatelství i soubor 

básní v próze Bohorovné horory s podtitulem Kruté dásně v próze. Díky inspirujícímu setkání 

básníka s výtvarníkem Martinem Mulačem a designerem knihy Bohuslavem Vaňkem-Úvalským 

vznikl artefakt, který právem za rok 2019 aspiroval na nejkrásnější knihu roku. Svazek je návratem 

ke kořenům obrazu a slova v prvotních podobách magických formulací, balad a obrazných zjevení. 

Prolínání uchopitelných a nehmatatelných světů tvoří celek prožívané existence. Přirozenost 

se obrací k něčemu, co ji přesahuje. A je přepestrá, ošklivost vyvolává krásu, nevýslovná těžkost 

přechází do pocitu lehkosti a zmar předpovídá vznik něčeho nového. Rázný rytmizovaný jazyk 

překypuje imaginací: „Kdyby bylo všeho lidského jako ledu – na porážku žehem se nepovedu.“ 

V devatenácti kapitolách knihy lze vysledovat doteky s moudrostí Smaragdové desky, Knihy 

proměn, Bible, s Rimbaudem či Erbenem, a třeba i s Bohumilem Hrabalem: „V tobě to jako je v koze.“ 

A všechny texty jsou jako vždy u Jandy neuzavřené, ukončené čárkou, takže je stále co domýšlet. 

     Václav Engler je v posledních letech věrný nakladatelství NAVA, kde vydal i svoji „pohádku“ 

Ve hvězdách, která je věnována jeho milovanému zesnulému králíčkovi Kačimírovi. 

Experimentální text lze číst v rovině metafyzické a místo děje vnímat jako variaci na Bardo 

tibetského buddhismu, tedy mezistav mezi zrozeními, anebo v rovině psychologické jako 

vyrovnávání se se zármutkem a ztrátou blízké bytosti. Ale lze ho číst i jako pohádku, která v sobě 

skrývá výpověď o lidském životě a univerzálních hodnotách, jako jsou soucit, přátelství apod. 

     Experimentem jsou svým způsobem i dva z prvních pokusů o přenesení do té doby výhradně 

přednášených textů na scénách české slam poetry do tištěné podoby. V rychlém sledu tak vznikly 

dvě sbírky Filipa Koryty zveřejněné pod jeho uměleckým jménem jakožto slamera Dr. Filipitch 

Test tvojí trpělivosti a Promiň, obě vydané olomouckým nakladatelstvím Nugis Finem Publishing. 

A jak je vidět, podklad pro nekompromisně dynamický přednes s nebývalým smyslem pro rytmus 

a intenzitu výrazu s neztenčenou silou působí i na papíře. Je otázkou, zda i na čtenáře, který nikdy 

žádné Filipitchovo vystoupení neviděl. Lze věřit, že ano, je-li někde takový. Knížky jsou to barvité. 

Vnitřní monolog o melancholii střídá sociálně laděný text, následuje ukázka jazyka jako úžasného 

hravého vynálezu, jinde jsme svědky smazávání rozdílu mezi realitou a fikcí vinou filmového 

průmyslu atd. atd. První ze sbírek obsahuje i Slam pro tebe, se kterým umělec získal titul mistra ČR 

ve slam poetry za rok 2017. Titulem Fotografické problémy (Tomáš Kůs – Hnízdo, Praha 2020) 

se Filip Koryta již pod svým jménem vrátil do hájemství klasické poezie. V pěti oddílech Expozice, 

Kolize, Krize, Peripetie a Katastrofa minimalistickými či litanickými verši ohledává své ukotvení 

v současném světě. V těch litanických strofách („nedávej mi to / k čemu to je? / já už to u sebe 

nechci / hele fakt ne / fakt / nedávej mi to / prosím tě / já už to u sebe nechci…“) viditelně nezapře 

svou zkušenost se slamováním. Ale proč ne? (Plzeň, 23. 4. 2021) 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 5. 2021. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
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