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

Ročník XXX, 2021, letos Listy č. 7-8 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 279) z 2. 7. 2021. Stran 8, 

náklad 280 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 7-8/2021 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 
MILÝ PŘÍTELI... 

 

„Sobec je ten, kdo stále mluví jen o sobě, 
zatímco ty umíráš touhou říct něco o sobě.“ 

  
(Jean Cocteau) 

 

 

* 
BYLO NEBYLO 

 
     … Vždyť vám to říkám! Po mírném uvolnění protipandemických opatření jsme se do toho nesmírně 
vrhli. Konečně… 
 

     V Polanově síni Knihovny města Plzně 6. června Jan Sojka pokřtil sbírku povídek Rodina a jiné 
regály (Host, 2020), Milan Čechura jako host přečetl ukázku z nové knihy memoárů Paměti 
a nepaměti aneb Krásná období mého života (Nová Forma, 2020) a Karla Erbová tu v úterý 
15. června uvedla novou sbírku básní Už jsem tu kdysi s kýmsi šel (ArtKrist, 2021) s grafickým 
doprovodem Evy Hubatové.    
 

     Básnířka a prozaička Alena Vávrová z Františkových Lázní uspořádala 24. června Přátelské 
setkání v Kolowratu, literární večer v Kolowratském paláci na Ovocném trhu v Praze.  
  

     Mensa České republiky zveřejnila výsledky 5. ročníku soutěže SIGu Literární tvorba, tentokrát 
v žánru poezie, na téma Touhy a přání. V kategorii nad 18 let druhé místo získala mladá plzeňská 
básnířka a pedagožka Markéta Zvolánková, které tímto upřímně blahopřejeme!  
 

     Pro libris už vydalo dvě nové Ulity – novelu Karoliny Pláničkové Teorie přirozeného výběru 
a básnickou sbírku Květy Monhartové Občasné deníky. Jako malířka, grafička a ilustrátorka 
se Květa Monhartová od 29. června do 5. září navíc prezentuje na výstavě v kostele Zvěstování 
Panně Marii v Mariánské Týnici.  
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     Ivo Fencl se pochlubil přepracovanou starší fantasy prózou vydanou nyní v nakladatelství 

Periskop v Příbrami pod pozměněným názvem Jsem živý. Podepsán Ježek v kleci.  

 

     Plzeňský běžecký trenér Jiří Mašek vstoupil do literárních kruhů knihou povídek o běhání, kávě 

a přírodě Maličkosti dělají život krásnějším (Nava, 2021).  

 

     Básnířka Hana Gerzanicová po sbírkách Děkuji (2018) a Kořeny (2019) si ve spolupráci 

s Městem Nepomuk a Mikroregionem Nepomucko připsala třetí podobnou knihu s názvem 

Prameny. Jedná se o koláž básní, úvah a vzpomínek opět s výtvarným doprovodem členů spolku 

Němejcův Ateliér K. (Publikace vyšla až teď s vročením 2020.) 

 

     Nejnověji se na pultech objevil čerstvý román Jany Poncarové Cyklistka (Motto, 2021), který 

sleduje osudy Blanky, poslední šlechtičny z rodu Battaglia.  
 

     Nakladatelství Allpress na červenec ohlásilo vydání nové historické romance Oldřišky Ciprové 

Vládkyně Vikingů. 

 

     Středisko západočeských spisovatelů mohlo na 28. června po dlouhých týdnech fyzické izolace 

konečně svolat schůzi svých členů (a bylo to prý neformální setkání). 
 

     A také v červnu smutná zpráva – 6. 6. 2021 ve věku 90 let v Plzni zemřel vysokoškolský pedagog, 

literární vědec a spisovatel doc. PhDr. Bohumil Jirásek, CSc. Z jeho odborných publikací je známá 

např. monografie Ladislav Stehlík (1985) nebo Dějiny literatury v západních Čechách (2008). 

Mnozí však netuší, jak plodným autorem byl v oblasti beletrie. Knihovně města Plzně 

do regionálního fondu odkázal více než deset nových knih z posledních let. 

 

 * 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Od 1. července do 31. 8. 2021 Vás Obvodní knihovna Doubravka v rámci projektu KMP Pojďte 

s námi na procházku zve k výpravě Touláme se po Doubravce. Připravte si tužku a papír, vyzvedněte 

si nebo vytiskněte „průvodce“ (ke stažení na webu) a vydejte se s dětmi na výlet po zajímavých 

místech čtvrtého plzeňského obvodu. Čekají vás 4 místa, 4 příběhy, 4 úkoly (a jeden bonusový 

navíc). Řešení pošlete do 31. 8. na e-mail doubravka@plzen.eu nebo ho přineste přímo do knihovny 

(Masarykova 75). Každý účastník obdrží malou odměnu, na tři vylosované výherce čekají pěkné 

knižní ceny! 

 

* V pátek 2. července 2021 v 18:00 hodin jste zváni do zámku Nebílovy na uvedení nejnovější 

básnické knihy Iva Hucla Nerůžový les (Bezejmenná čajovna, 2021). Uvádí a recituje Kuba 

Doubrava, účinkují editor Vladimír Novotný, hudebníci Marcel Bárta, Tomáš Vtípil, Vladimír 

Červenka a Pavel Všianský (URBAND) a další hosté. Vstupné dobrovolné. 

 

* V pondělí 5. července 2021 odpoledne Vás tvůrčí skupina Markéta Čekanová, Zdeněk Zajíček 

a Vhrsti zvou na Pohádkový statek do Vranovic na křest Věrtele pohádek a pověstí z celého Česka. 

Vedle polití už páté pohádkové knihy šampaňským přesně v 15:15 hodin slibují superatraktivní 

program pro děti i dospělé včetně hudebního doprovodu Démy z legendární formace Znouzectnost. 

(Publikace je k dostání v Muzeu strašidel v Plzni a na Pohádkovém statku.) 

mailto:doubravka@plzen.eu
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* V úterý 13. července 2021 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Písničky Rudolfa Cortése. Pořad Šimona Pečenky složený z interpretace nejznámějších 

Cortésových písní a z povídání o životě plzeňského rodáka Rudolfa Cortése – Kraisingera, jehož 

100. výročí narození si letos připomínáme. Vstup volný. 

 

* Ve středu 21. července 2021 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na Kuchařky. Pilotní pořad nového cyklu, který se věnuje kuchařským knihám. 

S trochou nostalgie pohovoří Miroslava Kuntzmannová, jedna z nejvýraznějších soudobých 

autorek tohoto žánru a také velká obdivovatelka Magdaleny Dobromily Rettigové. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 29. července 2021 v 19:30 hodin jste v rámci 24. olomouckého hudebního festivalu 

Baroko 2021 zváni do Atria Jezuitského Konviktu v Olomouci (Univerzitní 225/3) na světovou 

premiéru neobarokní opery Tomáše Hanzlíka (Ensemble Damian) na text básníka Milana Šedivého 

Piráti. Vstupné 200,- a 100,- Kč. (Opera o třech dějstvích je dobrodružnou komedií, která se odehrává 

v Neapolském zálivu a obecně čerpá z historie barokní Itálie.)  

 

* Ve středu 4. srpna 2021 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na Odpolední čaj u Loosů. V divadelní hře M. Štráfeldové 

ze života architekta Adolfa Loose a jeho ženy Claire účinkuje Poetické divadlo. 

 

* Až do 8. srpna Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně (B. Smetany 13) na malou 

výstavu fotografií Evy Hubatové s texty členů Střediska západočeských spisovatelů Člověk a město. 

Vstup volný. 

 

* V úterý 10. srpna 2021 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na vernisáž výstavy dokumentů z historie i současnosti plzeňského hotelu 

Continental. Vstup volný. 

 

* V úterý 10. srpna 2021 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na besedu s autorským čtením z knihy Jany Poncarové Eugenie: Příběh české 

hoteliérky (Motto, 2019). Román byl inspirován skutečnými osudy Eugenie Egertové Janečkové 

a plzeňského hotelu Continental. Vstup volný. 

 

* V úterý 17. srpna 2021 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na pořad O Historii.cs s Přemyslem Čechem. Vstup volný. 

 

* V úterý 17. srpna 2021 v 17:00 hodin jste zváni na dvorek výstavní síně „13“ Západočeské galerie 

v Plzni (Pražská 13) na pořad Střediska západočeských spisovatelů v Plzni Slova, slova, slova… 

Uvádějí Daniela Kovářová a Jiří Hlobil. (V případě nepříznivého počasí se program uskuteční 

v přednáškovém sále.) 

 

* V sobotu 21. srpna 2021 v 16:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů v Plzni v rámci 

Západočeského literárního léta zve do Kavárny Terasa (Zbrojnická 7 – vchod přes kavárnu Emily) 

na diskusní pořad Tabu a cenzura v literatuře. Účinkuje Alenka Vávrová, možná Jiřina Fuchsová 

a další hosté.  

 

* V sobotu 28. srpna 2021 v 16:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů v Plzni v rámci 

Západočeského literárního léta zve do Kavárny Terasa (Zbrojnická 7 – vchod přes kavárnu Emily) 

a diskusní pořad k tématu Ženská literatura. Účinkují Markéta Jansová, Helena Žáková a Jana 

Poncarová.  

 

Vstup na všechny programy je možný za dodržení aktuálně platných hygienických nařízení.  
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ NAKLADATELSTVÍ MOBA 2021. Nakladatelství MOBA Brno 

u příležitosti 30. výročí svého vzniku vyhlásilo literární soutěž v kategoriích česká detektivka, 

současný román, historický román nebo historická detektivka. Lze zaslat původní a dosud nikde 

nepublikovaný rukopis (s čestným prohlášením) o rozsahu cca 220 normostran. Nedílnou součástí 

rukopisu musí být anotace v rozsahu cca 1/2 strany textu. V každé kategorii může autor přihlásit 

maximálně jeden titul. Do soutěže budou přijaty rukopisy pouze těch autorů, kterým v nakladatelství 

MOBA dosud nevyšla žádná kniha. Uzávěrka je 31. července 2021. Adresa: moba@mobaknihy.cz 

 a redakce@mobaknihy.cz (do kolonky „Předmět“ napište: Literární soutěž MOBA + kategorii, 

do níž svůj rukopis přihlašujete. Vybraní autoři obdrží smlouvu na vydání knihy a finanční odměnu 

(za 1. místo 30 000,- Kč, za 2. místo 20 000,- Kč, za 3. místo 10 000,- Kč). Nakladatelství 

si vyhrazuje právo případně některou z cen neudělit. Výsledky soutěže budou zveřejněny do konce 

kalendářního roku. 

 

* LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2021. Město Kunštát a Spolek přátel umění 

města Kunštátu vyhlašují XLIX. ročník Literární soutěže Františka Halase. Cílem soutěže je 

podchytit mladé literární talenty, umožnit jim vzájemnou konfrontaci a nejlepším dát příležitost 

práce publikovat a propagovat. Soutěž je určena autorům od 15 do 29 let včetně. Lze zaslat původní, 

v tisku či na internetových portálech dosud nepublikované verše v českém jazyce, psané na počítači, 

o max. rozsahu 10 básní. Autor uvede jméno a příjmení, rok narození a kontaktní adresu vč. místa 

působení. Uzávěrka je 31. července 2021. Adresa: lsfh@centrum.cz (příspěvky posílejte 

dohromady v jednom souboru, viditelně je označte heslem „HALAS 2021“). Texty bude hodnotit 

tříčlenná odborná porota, která určí laureáta Literární soutěže Františka Halase a může udělit 

i Zvláštní cenu Klementa Bochořáka (tj. bibliofilské vydání básnické sbírky dosud knižně 

nepublikujícímu autorovi). Práce deseti finalistů budou bez nároku na autorský honorář publikovány 

na internetových stránkách soutěže (lsfh.webnode.cz) a v literárních časopisech. Výsledky budou 

vyhlášeny v rámci tradičního Halasova Kunštátu 23. října 2021, kdy také proběhne i symbolický 

křest 7. svazku edice LSFH – básnické prvotiny Jindřicha Karáska, laureáta XLVIII. ročníku 

soutěže. Deset vybraných účastníků bude zároveň pozváno na dvoudenní setkání s porotci soutěže 

a básníky, součástí budou neformální diskuse, besedy a vycházky krajinou Halasova Kunštátska. 

Vybraní autoři budou osloveni nejpozději v první polovině září. Ubytování z 23. na 24. října 2021 

bude pro pozvané zajištěno bezplatně. Setkání a jeho forma budou odvislé od aktuální epidemické 

situace.  

 

* TACHOVSKÁ RENETA 2021. Městská knihovna Tachov vyhlásila XII. ročník literární 

soutěže Tachovská reneta, tentokrát na téma „…To nevymyslíš…“. Soutěž je určena začínajícím 

autorům nad 15 let z celé republiky. Lze poslat poezii a prózu na dané téma o max. rozsahu tři 

strany A4, psané na počítači v textovém editoru Word, o velikosti písma 12. Každý smí odevzdat 

pouze jeden příspěvek. Na samostatný list papíru autor uvede jméno a příjmení, datum narození, 

adresu bydliště, telefon a e-mail. Spolu s přihláškou podepíše souhlas se zpracováním osobních 

údajů dle GDPR a souhlas se zveřejněním soutěžního textu. Uzávěrka je 31. srpna 2021. Adresa: 

pujcovnaknih@mkstc.cz. Nemá-li soutěžící přístup k internetu, může svoji práci zaslat poštou 

s textem přiloženým na CD, a to na adresu: Městské kulturní středisko Tachov - Knihovna, Hornická 

1695, 347 01 Tachov. Texty bude anonymně hodnotit odborná porota, uděleno bude 1. – 3. místo, 

nejlepší práce budou publikovány ve sborníku. Vyhodnocení proběhne korespondenční formou 

v říjnu 2021. 

mailto:moba@mobaknihy.cz
mailto:redakce@mobaknihy.cz
mailto:lsfh@centrum.cz
mailto:pujcovnaknih@mkstc.cz
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* PISÁLEK 2021. Městská knihovna Klášterec nad Ohří vyhlásila další ročník literární soutěže 

Pisálek. Soutěž na volné téma je určena dětem i dospělým z celé republiky a bude hodnocena 
ve věkových kategoriích: žáci od 13 do 15 let, studenti od 16 do 19 let a dospělí od 20 let výše. 
V kategorii poezie lze zaslat 1 báseň, v kategorii prózy 1 povídku o max. rozsahu 3 normostrany 
a řádkování 1,5. Práce musí být označeny jménem a příjmení autora, věkem, adresou bydliště, 
telefonem či e-mailem. Odevzdáním díla zároveň poskytujete souhlas s přihláškou a podmínkami 
soutěže. Adresa: radka.zadinova@seznam.cz (do předmětu uveďte „Pisálek 2021“). Uzávěrka je 

31. srpna 2021. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v novém Kulturním centru v Klášterci 
nad Ohří ve čtvrtek 2. 12. 2021 společně s uvedením knih kláštereckých spisovatelů. Více informací 
na https://kultura.klasterec.cz/index.php/kalendar-akci/details/226:pisalek/383.  
 
* KNIHOVNA JAKO OSTROV 2021. Knihovna Jiřiny Zábranové v Humpolci u příležitosti 
100. výročí svého založení vyhlásila literární soutěž Knihovna jako ostrov. Soutěž je určena 
mladým i seniorům a bude hodnocena ve věkových kategoriích: 12 až 15 let, 16 až 25 let a nad 60 
let včetně. Lze zaslat povídku o rozsahu min. 1 a max. 3 normostran. Příběh by se měl odehrávat 
v knihovně, nebo by s knihovnou měl být spojený nějakým jiným způsobem. Uzávěrka je 20. září 
2021. Patronkou soutěže a zároveň předsedkyní poroty je PhDr. Markéta Hejkalová, spisovatelka, 
překladatelka a organizátorka Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. V porotě dále 
zasednou spisovatel a novinář Aleš Palán, tisková mluvčí města Humpolce Aneta Slavíková, 
vedoucí knihovny Ludmila Trnková a knihovnice dětského oddělení Zdeňka Komrsová. Výsledky 
budou oznámeny na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě (15.–16. října 2021). Více 
informací na http://infohumpolec.cz/knihovna/akce/knihovna-jako-ostrov-5823.html.  
 

* ČESKÁ LUPA 2021. Antonín Mazáč ve spolupráci s nakladatelstvím Talent Pro Art vyhlašuje 
VIII. ročník literární soutěže Česká lupa. Soutěž je určena všem autorům bez věkového omezení. 
Lze zaslat původní, dosud knižně nepublikované detektivní povídky na téma „Kolik bank jsi 

vyloupil, tolikrát jsi zlodějem“, v českém nebo slovenském jazyce, o rozsahu 20 000 – 60 000 
znaků včetně mezer. Každý soutěžící smí zaslat pouze jedno dílo. Uzávěrka je 30. září 2021. 
Adresa: antoninmazac@gmail.com. Texty bude hodnotit porota ve složení Antonín Mazáč 
(spisovatel detektivních románů, redaktor a bloger) a Jan Mašata (spisovatel). Výsledky soutěže 
budou zveřejněny v listopadu v Praze v rámci literárního pořadu Večer přiměřených depresí. 
Nejlepší autoři budou odměněni (za 1. místo tři české detektivky vydané v letošním roce, umístění 
povídky na stránkách soutěže s ilustrací Heleny Kočandrlové a prezentace díla pořadu Večer 
přiměřených depresí, za 2. místo dvě české detektivky vydané v letošním roce, za 3. místo jedna 
česká detektivka vydaná v letošním roce a příjemný pocit z ocenění). Více informací 
na https://www.tondamazac.cz/2020/04/ceska-lupa-2020/. Případné dotazy lze psát do diskuse 
nebo na facebookové stránky https://www.facebook.com/ceskalupa/?fref=ts. 
 
* ROKLE ŠERÉ SMRTI 2021. Pod záštitou Prague by Night byl vyhlášen další ročník literární 

soutěže Rokle šeré smrti, tentokrát na téma „Morový doktor“. – Motto: „I když půjdu roklí šeré 
smrti, nebudu se bát ničeho zlého.“ (Žalmy 23,4) – Soutěž je určena všem autorům a bude 
hodnocena ve dvou věkových kategoriích: do 18 let a nad 18 let. Lze zaslat původní, dosud 
nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené povídky žánru hororu v českém jazyce, ve formátu 
.odt, .pdf, .docx nebo .doc, o max. rozsahu 20 normostran (1 NS = 1 800 znaků, tj. 30 řádků po 60 
úhozech vč. mezer, řádkování 1,5, písmo Times New Roman o vel. 12 nebo 14, okraje 3 cm z obou 
stran, 2,5 cm shora a zdola, text zarovnaný do bloku). Každý autor smí přihlásit pouze jedno dílo. 
Zasláním povídky do soutěže zároveň dává souhlas s publikováním textu ve sborníku vč. případného 
elektronického vydání bez další úpravy či korektury. Uzávěrka je 30. září 2021. Adresa: 
soutez@praguebynight.eu. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, dovoleno je použít 
pseudonym. Jméno a příjmení autora, věk, adresa bydliště, telefon a elektronická adresa musí být 
součástí e-mailu. Porotci budou hodnotit zejména literární styl a dodržení daného tématu. Datum 
a místo vyhlášení výsledků bude zúčastněným upřesněno po uzávěrce. Více informací na stránkách 
http://www.praguebynight.eu/prague-by-night/page/53_rss-rozcestnik/.  

mailto:radka.zadinova@seznam.cz
https://kultura.klasterec.cz/index.php/kalendar-akci/details/226:pisalek/383
http://infohumpolec.cz/knihovna/akce/knihovna-jako-ostrov-5823.html
mailto:antoninmazac@gmail.com
https://www.tondamazac.cz/2020/04/ceska-lupa-2020/
https://www.facebook.com/ceskalupa/?fref=ts
mailto:soutez@praguebynight.eu
http://www.praguebynight.eu/prague-by-night/page/53_rss-rozcestnik/


 6 

* 

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

 
* IVO FENCL: Jak jsem psal pohádkovou poctu Foglarovi o živém ježku v kleci 

 

     Knihy někdy vypučí záhadně. Matně si vzpomínám, že v základě mé knihy o ježku v kleci tkví 

dobrodružné vyprávění pro sousedčina mladého vnuka Pavla. To jsem ho nejspíš jako obyčejně vzal 

na „výpravu“ po okolí Starého Plzence, nejspíš do svahů pod rotundou. Už je to dávno, ale děti 

k příběhům inspirovaly vždy a takřka každého; takže mám v tom směru nyní smůlu, že je synovi 

už 22 a za pár dní bude bakalářem ČVUT v Praze. 

     Na rozdíl od X vyprávění, co se navždy ztratila éteru, tohle jsem tehdy dodatečně zaznamenal 

a vždy po pár letech přepsal a příběh proložil další motivickou vrstvou. K onomu Pavlovi jsem se 

nicméně zachoval hůře než Foglar k některým svým chlapcům. Sotva se ocitl v pubertě, přestal jsem 

se o jeho nedětský svět zajímat a věnoval se nově synovci, posléze synovi. Jim jsem vyprávěl i četl. 

I na matčin popud jsem chudáka Pavla vytěsnil a byla to chyba, protože něčemu šlo zabránit. 

Ale nestalo se. - V domku vedle mě se oženil a opět rozvedl, rod ho pak připravil o bydlení a Pavel 

se zabil. Na Borech vypadl z bytu své sestry v paneláku. Jeho rod to interpretuje jako náhodu 

či opilost, ale osobně jsem byl v ještě nezabaveném domku v Plzenci svědkem Pavlova rozmarného 

překulení se z pryčny přes rám okna, i když jen dva metry nad zemí. I chápu své. – Ale příběh má 

inspirační zdroje i v mém příteli Honzovi Prokopovi, jeho ženě Janě Škardové (už jsou rozvedeni) 

a taky v Ivanovi a Ivaně, jiném manželském páru, jenž mě fascinoval, už taky rozvedeném. 

A kdybych s oběma páry uměl navázat a udržet vztah? Svůj příběh, kde čtou synům, bych nikdy, 

nikdy nenapsal. Ten vztah by, kdo ví, zevšedněl a zašel, ale alegorická kniha zůstane. 

     A o čem vlastně Jsem živý. Podepsán Ježek v kleci (Periskop, 2021, ilustrace Neprakta, ISBN 

978-80-87077-57-3) je? 

     Jsou tu tři dvanáctileté děti v srdci džungle, ale džungle sama jest pomyslné srdce pohádkové 

knížky. Tu táta Jakub čte před spaním synům. Mámu Joriku již to unavilo. 

     Jakub a Jorika (i jejich předlohy se rozešly) jsou ovšem zralou verzí dětí čteného příběhu. Dvou 

z nich. Ty děti si říkají Sandy, Marvin a Jorika a vypátrají prastaré město v pralese. Eryx. Snad 

od věků se tam schyluje ke střetnutí bytostí podobných čolků s bytostmi připomínajícími dikobrazy. 

Město má půvabnou panovnicí Bankerang, která je dospělým vtělením panny, již Jorika ztratila 

v dětství a po níž se jí stýská. Bankerang uhrane bývalou majitelku panny a obě dámy Eryxu 

vládnou. Jen ta zralá se právem bojí příchodu Joričiných kamarádů Sandyho a Marvina. 

     Marvin šel původně do džungle zachraňovat mámu, ale bezděky se přeorientovává na Joriku. 

Sandy míval celé dětství sen o dikobrazovi, a když se kluci octnou v Eryxu, dojde ke zhmotnění 

té vidiny. Co víc, Sandy figuruje ve zdejších legendách jako „kluk s blatouchem“ předurčený 

rozhodnout „válku s havětí“. A nad tím se můžeme, ač nemusíme ptát: „Jsou čolci metafora pudové 

stránky dospívání? Stane se ústřední dikobraz Foglarovi nevědomým vnuknutím a předobrazem 

ježka v kleci?“ Obří klec totiž už po staletí čeká na svého ježka i naše hrdiny zde, vysoko 

nad Eryxem, jako součást špice ústřední věže. 

     A Foglar? Ten, přiznejme, o pohádkové existenci národa ježků neměl ani ponětí. Pravda. Ale ani 

my netušíme, odkud se uvnitř nás rodí nápady a odkud nám přicházejí vnuknutí. 

     A co víc? Příběh má nejméně ještě jednu vrstvu. Už dospělá verze Joriky se u biografu potká 

s autorem doma zrovna předčítané knihy a jdou na její filmovou adaptaci v momentě, kdy její Jakub 

doma ještě pořád poctivě čte. Choť a spisovatel paralelně sledují takřka totéž na plátně a vtip je také 

v tom, že ony tři děti v džungli umějí spolupracovat podstatně méně žárlivě než tři dospělí v Plzni. 
  

(Starý Plzenec, 16. 6. 2021) 
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KNIŽNÍ TIPY Z REGIONU 

 
* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Knižní tipy z regionu (Schuldová, Uldmannová, Erbová) 

 

     Stále žádanější ilustrátorkou nejrůznějších publikací se v poslední době stává plzeňská 

výtvarnice, designérka, fotografka a publicistka Eva Hubatová. Ve výtvarné oblasti na sebe 

upozornila hlavně originální autorskou technikou „fotoinformel“, kterou kromě volné tvorby 

nejčastěji využívá pro výtvarný doprovod básnických sbírek. 

     Nejužší spolupráci zatím navázala s pedagožkou, skladatelkou a básnířkou Romanou 

Schuldovou, s níž spolupracovala na realizaci už devíti knížek. Zatímco většinu básnířčiných 

skladeb, poem či sbírek výtvarnice ilustrovala, titul Chtěla jsem být lunou (ArtKrist, Plzeň 2019) 

vznikl v opačném gardu, své básně Schuldová napsala pod dojmem výtvarných artefaktů Hubatové. 

Hned vstupní báseň svazku upomíná na poetiku žalmu, ale sbírka se neinspiruje přímo 

náboženskými biblickými zpěvy, spíše shrnuje v přeneseném smyslu lyrické básně vážného 

charakteru. Souhrn je určen té, která bude zpovídána z lásky a zaznamenává cestu k poznání 

křesťanské víry. Jak napovídá název, v časech zmatku by básnířka chtěla být lunou, odkud by lépe 

porozuměla všemožným zábleskům skutečnosti. Nebe dělá jen dobré skutky, tohle přesvědčení 

se stává vůdčím motivem celého sebrání. Dvě následující sbírky Romany Schuldové představil 

v Plži 5/2021 již Štěpán Špád. 

     Po prvotině Pod hladinou Hubatová doprovodila černobílými fotografikami i druhou sbírku 

Emilie Uldmannové Po špičkách (ArtKrist, Plzeň 2020). Všudypřítomná naděje prýštící z veršů 

vydatně kořeněná moudrou skepsí a nadmíru jemným humorem přispívá k harmonickému ladění 

sbírky. V prvním oddílu Kolové tance shrnuje autorka básně osobnějšího rázu. Ve druhé části 

nazvané Cestou si básnířka vybavuje celou řadu neotřelých postřehů a zároveň se vyrovnává 

s rozchodem se svou osudovou láskou, a také se strachem ze slov. Třetí oddíl Lekce z estetiky už 

svým názvem přivolává nejrůznější ironické hříčky. Nejen v tomto oddílu básnířka aluzemi 

a citacemi veršů českých básníků upozorňuje na pozoruhodné souvislosti s vlastním vnímáním světa 

a zároveň vzdává oblíbeným autorům významovými odkazy svůj hold a poděkování. 

     Již třetího setkání Evy Hubatové s básnířkou Karlou Erbovou jsme svědky nad drobným 

půvabným svazečkem Už jsem tu kdysi s kýmsi šel (ArtKrist, Plzeň 2021). Básnické pásmo 

podnícené osudy geniálního malíře Paula Gauguina autorka předznamenává mottem: „Nechci Už 

nechci / obracet život naruby…“, přesto tak v této skladbě činí a svým neopakovatelně 

metaforickým jazykem přibližuje osudy svého rozervaného hrdiny ze všech možných stran i úhlů 

pohledu. Kodaň, nepochopení maloměstského světa i rodiny, ponižující nedostatek peněz, Paříž, 

Bretaň, pocity osamělosti a viny, Provence, návraty na Tahiti a rozporuplné přátelství s Vincentem 

van Goghem vytvářejí mozaiku života klasika moderního umění až do jeho skonu v Tichomoří. 

Vedle pěti próz čítá básnické dílo Karly Erbové již 39 titulů a současný útlý svazek v něm rozhodně 

nebude hrát druhé housle. (Plzeň, 18. 5. 2021) 

 

* 

ŘÁDKY O DIVADLE 

 
* LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ: Divadlo Alfa živě! 

 

     Divadlo Alfa žilo pro své diváky i v době covidového půstu – na svém i-portálu pravidelně 

nabízelo své dřívější hry on-line, takže jemu věrní mohli sledovat jeho tvorbu průběžně i v čase více 

infekčním. Tímto způsobem také zpřístupnilo svou květnovou premiéru – pohádku O třech synech, 

ale na slavnostní premiéru v prostorách divadla jsme si museli počkat až do 25. června.   
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Autor hry Tomáš Jarkovský, zkušený dramatik loutkové scény, prokázal výbornou orientaci 

v pohádkové tematice – v jeho hře našly místo motivy řady známých pohádek, ale ne všechny zásady 

klasické pohádkové kompozice. Tři bratři se vydávají do světa, aby prokázali lásku milované dívce 

a přinesli dary, jejichž hodnota jí má pomoci v rozhodnutí, který z nápadníků bude jejím ženichem. 

Starý otec, než umřel, doprovodil cestu synů moudrým naučením o bratrské lásce, již by nemělo 

narušit ani soupeření o nevěstu. A bratři jsou synové poslušní, čili všichni hodní, žádný z nich není 

škůdce, nesočí na druhé, nemaří jejich dílo, neusiluje o jejich život a neprohlašuje se neprávem 

za vítěze, aniž je angažován kouzelný důkaz o pravdivosti jeho slov. Prostě nuda s výchovným 

posláním o rodinné soudržnosti a lásce, kdyby zde nebyly pokusy, jak se nudy zbavit. Některé patří 

textu, některé režii, jiné scéně a hudbě, ale ty nejpřesvědčivější jsou herecké. 

     Dramatik ve své parafrázi pohádkové klasiky se občas utíkal k parodii, ale ta pracovala v celku 

kompozice proti němu. V parodii daného žánru sice není třeba postavy extra pojmenovávat, 

takže je zde Otec (otec?), Nejstarší, Prostřední a Nejmladší bratr, ale ne Dívka, nýbrž „Slečna 

dívka“. Že by to byla rádobyvtipná indicie parodicko-travestického záměru smíchové poetiky, 

či snad snahy o pohádku moderní, i když se vše kolem drží klasického schématu zuby nehty? 

Postavy bratrů mluví hodně rozvolněnou hovorovou češtinou, s častým „ujetím“ do obecné, ale text 

písně (s hudbou Michala Sedláčka) je nesmyslně vybaven knižním lexikem i tvary slov („navěky 

sbratřeni“, „nikdy nic nevnese mezi nás pražádný svár“). A co říct na parodování Otcovy úmrtní 

scény (zde si nepěkně přisadil i režisér Tomsa Legierski), jejíž nadsázka venkoncem 

kontraproduktivně vyznívá komicky, protože odporuje kontextu a dalšímu vedení děje? Za režií jde 

další kritika, a to ohledně nižádné diferenciace v mluvním projevu bratrů, všichni jsou 

bez významových rozdílů jen ukřičení. Všichni jsou hodní, poslušní, jako jeden, proč by se tedy 

měli v něčem lišit, že? Bratři sice individuálně absolvovali na své cestě každý jiný úkol (jehož plnění 

snáze vstřebalo humorně parodické výpady, např. na prameni místo žáby sedí Obr, kterého se dík 

zásahu Bratra podařilo posunout, potyčka s medvědem, který je domácím mazlíčkem Kouzelné 

babky, je pěkně ušitou „boudou“ na Nejmladšího), ale celkově byli jedna duše a jeden hřímající hlas.  

     Ještěže Rufina Bazlova, autorka výpravy a loutek, dala bratrům různou fyzickou konstituci 

a fyziognomii! Dřevěné špalky trupu (výborně odkazují k „dřevní“ prehistorii žánru), vyžadují 

symbiózu s těly herců živáčků, kteří jim propůjčují sílu a gesta vlastních rukou a nohou. Výborný 

nápad dobře realizovaný a vedle hereckých kreací to, co je možné jen chválit. Stejně i kostýmy živáčků. 

     Pěkné herecké výkony (Lenka Lupínková jako Slečna dívka, Robert Kroupar, Petr Vydarený, 

Dan Horečný jako Bratři) ještě převyšuje ve čtyřroli Petr Borovský jako: Vypravěč, Otec, Beduín, 

Obr a Kouzelná babka. Jeho znamenité kreace (i tím, že herec v proměnách prostupuje celou 

kompozicí) tmelily fáze příběhu do inscenačního celku podobně jako pěkná výprava.  

     Alfa vždy měla a má výborné herce. O svém umění přesvědčili i v pohádce O třech synech. 

Přijďte se podívat.  

(Plzeň, 30. 6. 2021; večerní premiéra 25. 6. 2021) 

 
 

 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 8. 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/

