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

Ročník XXX, 2021, letos Listy č. 6 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 278) z 1. 6. 2021. Strany 4, 

náklad 280 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 6/2021 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

  

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Život… to je jako když v cukrárně dostanete  

borůvkovej koláč, ale objednala jste si meruňkovej s oříškama. 

Takže v tom koláči, co máte, nejsou žádný meruňky ani oříšky 

a vy se můžete zbláznit samým přemejšlením o tom,  

o co přicházíte, když jediná rozumná věc je říct si,  

že borůvky maj taky něco do sebe.“ 
  

(Dean Ray Koontz)  

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
     … Příspěvek Šedivého do Plže? Pah! Článek Šedivého do Tvaru? To teprve pah!! Hle, Milan Šedivý 

píše Wikipedii a hlásá do světa svůj první článek! Kdo by však čekal počtení o sličných gazelách, bude 

zklamán. Básník vytvořil heslo o gazelu - https://cs.wikipedia.org/wiki/Gazel. (8. 5. 2021) 

  

     Západočeské hudební centrum v Domě hudby uvedlo pásmo poezie Jiřího Žáčka a skladeb 

mladých autorů inspirovaných jeho texty - Dalibora Bárty, Pavla Samiece a Václava B. Špírala. 

V programu bez diváků, s názvem Proměny JŽ aneb Jak se stane, že od myšlenky k realizaci uplyne 

víc než rok, účinkovaly Věra Müllerová (klavír) a Blanka Hejtmánková (recitace). Původně mělo jít 

o gratulační koncert k básníkovu jubileu už v listopadu loňského roku. Covid však zrušil nejen 

plánovaný termín, ale i termín náhradní. Co s tím? Organizátoři nečekali na uvolnění, natočili 

a umístili nahrávku na YouTube - https://youtu.be/NebCj92zr1s. (11. 5. 2021) 

 

     Ivo Fencl se pochlubil čerstvě vydanou knihou Colombo a já, která vyšla v nakladatelství Epika. 

Jedná se o reprezentativní výběr z Fenclovy dosavadní povídkové tvorby, tedy z povídek vydaných 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gazel
https://youtu.be/NebCj92zr1s
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už dříve knižně či časopisecky, ale také nových povídek a jednoho dramatického skeče z rukopisu. 

Dohromady 21 próz na 172 stranách. 
 

     Na poslední stránce Lidových novin z 19. června, v rubrice Česká báseň, byl představen 
Miroslav Holman (*1938), rodák z osady Štefle u Chodské Lhoty. Třebaže místem jeho působnosti 
je už řadu let Brno, rádi si připomínáme jeho západočeský původ (třeba tím, že ho čas od času 
tiskneme v Plži).    

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Až do 30. června 2021 Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP zve na procházku centrem 
Plzně, navíc spojenou se soutěží Náměstí plné pověstí. Vyzvedněte si tištěného průvodce v dětském 
odd. knihovny (B. Smetany 13, 1. patro), případně si ho vytiskněte doma nebo stáhněte do mobilu 
z https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSMPjt-AlYduv3I-
4KPKs67_3e3TctNa9BkHAPJOS4XY3ewngfzsiQDOEHCBkzd9GbwQRhvMgA4_6W3/pub?star
t=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.gcc49510615_0_233. Připravte si tužku a papír 
a vydejte se na náměstí Republiky. Čekají vás 4 domy, 4 tajemné příběhy a 4 úkoly. Řešení úkolů 
zašlete na e-mail ukdm@plzen.eu nebo je odevzdejte osobně. Za odměnu dostanete video, které vám 
prozradí tajemství staré půdy KMP. Užijte si procházku! 
 

* V úterý 8. června 2021 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na autorské čtení laureáta Ceny Bohumila Polana Jana Sojky Sesuv noci a rodina 
a jiné regály.  Vstup volný. 
 

* V úterý 15. června 2021 v 16:30 hodin Vás KMP zve do foyer Polanovy síně (B. Smetany 13) 
na malou vernisáž výstavy fotografií Evy Hubatové s texty členů Střediska západočeských spisovatelů 
Člověk a město. Výstava potrvá do 8. srpna. 
 

* V úterý 15. června 2021 v 17:00 hodin Vás KMP zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) na pořad 
Karly Erbové a Evy Hubatové a křest jejich nové publikace Už jsem tu kdysi s kýmsi šel… Uvádí 
Václav Gruber, hudbou doprovází Romana Schuldová. Vstup volný. 
 

* Ve středu 23. června 2021 v 17:00 hodin Vás KMP zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) 
na prezentaci knihy Život je sladký aneb Z historie cukrářského řemesla na Plzeňsku. Účinkují Jitka 
Janečková, Vladimír Milt a Miloslav Krist, uvádí Tamara Salcmanová, hudbou doprovázejí Milan 
Benedikt Karpíšek a Vlastimil Janský. Vstup volný.  
 

* V úterý 29. června 2021 v 17:00 hodin Vás KMP zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) 
na opožděné uvedení nové knihy Iva Hucla Návrat ke kruhu. Hostem editor knihy Vladimír Novotný. 
Hudební doprovod Marcel Bárta (saxofon/klarinet). Vstup volný. 

 

*  
ROZHOVOR 

 
* IVO FENCL: Rozhovor s šéfredaktorem NAVY Viktorem Steinbachem 
 

     Viktora (*2. června 1970 ve Stodě) znám nejméně ze šťastných dob, kdy byl reportérem 
Západočeských novin. Zpovídal mě třeba v Domažlicích jako zaměstnance vlakové pošty, interview 
zveřejnil 6. 8. 1992. Je to dávno, avšak pracovali jsme spolu už předtím: pro katastrální úřad.  
To - i moc dalšího líčím v knihách Veřejný nepřítel (2019) a Sabrina Horáčková zemřela a žije 
v Berouně (chystáno). Čas nezastavíte. Aniž by „Viky“ ztrácel reflexy novináře, stal se redaktorem 
nakladatelství NAVA, a tam jsem mu tváří v tvář stanul před vydáním knihy Smíš zůstat mrtev 
(2006). Zpověď, kterou přináším, sice je poměrně strohá, ale jeho. 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSMPjt-AlYduv3I-4KPKs67_3e3TctNa9BkHAPJOS4XY3ewngfzsiQDOEHCBkzd9GbwQRhvMgA4_6W3/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.gcc49510615_0_233
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSMPjt-AlYduv3I-4KPKs67_3e3TctNa9BkHAPJOS4XY3ewngfzsiQDOEHCBkzd9GbwQRhvMgA4_6W3/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.gcc49510615_0_233
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSMPjt-AlYduv3I-4KPKs67_3e3TctNa9BkHAPJOS4XY3ewngfzsiQDOEHCBkzd9GbwQRhvMgA4_6W3/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.gcc49510615_0_233
mailto:ukdm@plzen.eu
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Co nového píšeš? 

     Vyjít už brzy má historie kopané v Nýřanech; už jsem ji dopsal. Je to víc jak tři sta stran a hodně 
fotografií. Mají tam jeden z nejstarších klubů s počátky v roce 1907. Pro mě to bylo rok a půl práce 
a navazuji tak na svou knihu o fotbale ve Staňkově (2019), kde žiju. 
 
Ta se psala snáz? 

     Trochu snáz. Dohromady jsou to dvě fotbalové kroniky. 
 
Jen z hlavy tohle nejde psát! 

     Ne. Ale ve Staňkově bydlím, místní fotbal sleduju strašně dlouho a výchozí pozici jsem měl 
v tom případě o něco jednodušší, protože si vedu přes třicet let archiv. Dost podkladů leželo po ruce. 
 
Co jsi v poslední době připravil jako šéfredaktor? 

     Publikaci dvou poutníků Miloslava Šaška a Vlastimila Zedníčka Putování Svatojakubskou 
cestou. Španělskem do Santiaga de Compostela a na kraj světa (2021). Už jde o třetí Šaškovu knihu, 
vytvořil tím trilogii, ale předtím musel jít pěšky z Ledců u Plzně až na pobřeží Atlantiku 
ve Španělsku, to znamená neskutečné tisíce kilometrů. První ta kniha má podtitul Českou 
republikou, Německem a Švýcarskem, druhá pro změnu pod názvem připojeno: 1 200 kilometrů 
Francií. Ta už vznikla ve spolupráci s Vlastimilem Zedníčkem. 
 
Prý je Šašek zdravě uhranut pěšími pochody. Ale nevymýšlí si někdy? 

     Nevymýšlí. Jinak jsme například vydali novou knihu Jitky Prokšové Jejich příběh a básnickou 
sbírku Mileny Hasalové Nesnášenlivost gladiol či povídkovou sbírku Terezy Herzogové Indiánské 
léto. To jsou tedy hned tři členky Střediska západočeských spisovatelů a jednou z nejúspěšnějších 
knih poslední doby byla i Čítanka z Českého lesa a jeho podhůří od další členky Marie Špačkové. 
 
Co bys ještě doporučil? 

     Hodně dobré jsou podle mě dějiny četnictva na okrese Domažlice Jménem zákona! Tu knihu 
vytvořila historička Radka Kinkorová. 
 
Zaujala mě i řádka biografií rockových skupin. 

     Saháme po jistotách, to je pravda, a tak jde o překlady v Británii nebo ve Spojených státech 
vydaných knih o Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd nebo Nirvaně. Příznivci 
těchhle kapel jsou většinou ze starší generace a mám dojem, že ta čte víc. Pro srovnání: když jsme 
vydali knihu o zpěvačce Lady Gaga, tak přiznám, že na odbyt moc nešla. 
 
Co knihy pro děti? 

     Znáš anglickou autorku Holly Webb? Píše opravdu pěkné příběhy o koťatech a štěňatech pro děti 
kolem sedmi, osmi až devíti let. 
 
Ale hlavně pro holky! 

     Pro kluky stejného věku u nás vycházejí knížky Alana MacDonalda o Rošťáku Bertíkovi a řekl 
bych, že se při jejich četbě nasmějí i rodiče. Asi proto, že někdy je to humor trošku drsnější. 
 
Co třeba tě zaujalo u nakladatelské konkurence? 

     Ladislav Jakl s Danielou Kovářovou dali dohromady publikaci o snad všech chutích piva 
a o jediných těch správných přístupech k degustaci. Mě kniha zaujala a zaujme nejen muže, co pivo 
pijí nebo dokonce vaří. Ať už jej vaří ve velikých pivovarech nebo - třeba - doma ve sklepě. Sám 
jsem nějakých šest let domovarníkem, tak mi tohle téma je velice blízké. Svému pivu říkám Vikyvar. 
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Ale vraťme se ke knihám. 

     Nedávno jsem si pořídil několik dílů Zapomenutých příběhů od svého oblíbeného blogera 

Mariana Kechlibara. Zajímavé, že ten chlap dokáže vždycky najít opravdu dobrá, poutavá témata. 

Doufám, že svou sérii bude stále prodlužovat. Ale co ty? Vracím úder. Doufám, že necestuješ akorát 

prstem po mapě. 

 

Většinou ano. Ale... Rád bych se třeba podíval k Reichenbašským vodopádům. Vím, ty jsi tam 

byl. A příjemně překvapen, že tam mají nejen plaketu, ale muzeum Sherlocka Holmese. Kde 

přesně? 

     V Meiringenu ve Švýcarsku. Překvapení to přímo nebylo, o tomhle má ponětí většina lidí. 

Ale zaujala nás ta místa. 4. května 1891 (bude to rovných 130 let) se na tamní skalní římse utkali 

Sherlock a zlodušský profesor matematiky Moriarty, jehož jméno je dodnes symbolem veškerých 

padouchů. Podle původní verze z Watsonovy (nebo snad Doylovy?) povídky Poslední případ (1893) 

srazilo zosobněné zlo největšího detektiva všech dob do vodopádu. Ale podle verze číslo dvě, o niž 

se svět dočetl teprve ve dvacátém století v jiné povídce Prázdný dům, bylo naopak zlo sraženo dolů 

dobrem, zdatným Sherlockem. Toho se sice hned vzápětí pokusil odpravit matematikův spolčenec 

plukovník Sebastian Moran, ale Holmes unikl taky jemu a využil situaci k předstírání vlastní smrti. 

To nebylo úplně fér vůči doktoru Watsonovi, jeho příteli, a když se Watsonovi po letech zjevil, 

doktor skoro dostal infarkt. Nebo určitě omdlel. Tak skvělého hrdinu jako Sherlock totiž nemůžeš 

jen tak zabít, to by snad čtenáři jinak umlátili tebe. A tak byl Sherlock oživen, ale pokud je to 

skutečná postava, jako že je, vlastně nikdy nezemřel. Ať je to, jak chce, bacha, a rozhodně ti spíš 

než Steinbacha doporučuji navštívit Reichenbach. Do zítřejšího úterka, kdy tam budou slavně 

vzpomínat na souboj nad hučící propastí, už to ale bohužel nestačí žádný z nás.  

(15. 5. 2021) 
 

* 

KNIŽNÍ TIPY Z REGIONU 
 

* OMLUVA:  

     Omlouvám se za nepříjemný překlep ve sloupku Knižní tipy z regionu zveřejněném v Listech 

Ason-klubu v Plži 5/2021. Sbírka básní Filipa Koryty se samozřejmě jmenuje Fotogenické problémy 

a nikoli Fotografické problémy. Oceňuji, že mě na to taktně zatím nikdo, ani autor, ani žádný čtenář 

neupozornil. - Vladimír Gardavský (Plzeň, 21. 5. 2021) 

 

 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 6. 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/

