
 1 

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

Ročník XXX, 2021, letos Listy č. 9 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 280) z 2. 9. 2021. Stran 8, 

náklad 280 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 9/2021 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

  

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Dobrá konverzace by měla vyčerpat téma, 

ne účastníky.“  
 

(Winston Churchill) 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
     …Letošní srpen v Plzni byl prý srážkově normální, co do teploty a doby trvání slunečního svitu 

silně podnormální. Spisovatelé si tak pro zahřátí museli zorganizovat Západočeské literární léto nebo 

se vyhřívat v paprscích čerstvé slávy… 

 

     Václav Engler vydal novelu Cesta (NAVA), Helena Žáková román Saudade (MOBA), Jan 

Drnek s Jiřím Slámou knihu A vzlétly i kameny aneb Příběh AVIKu (AV PRON) o historii 

plzeňského hudebního vydavatelství. Texty Milana Hlouška, Iva Fencla, Daniely Kovářové, 

Marie Špačkové, Stanislava Bukovského a dalších vyšly ve sbírce povídek z železničního 

prostředí Literáti na trati VIII aneb Příběhy vlakových cest (Epika), verše Karly Erbové pak 

v Almanachu české poezie 2021: Ohlédni se, nezkameníš (nakl. Milan Hodek).   

 

     Jakub Fišer 15. července vystoupil na poetickém večeru v pražské kavárně Dzomsa. 

V přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni se v úterý 17. srpna třináct členů SZS při čtení 

vzájemně obohatilo o Slova, slova, slova… 

 

Vít Procházka nám po návratu od bulharského Slunečního pobřeží poslal báseň i s fotografií pláže 

a také informaci, že pražský divadelní spolek JEDL nedávno skvěle nastudoval některého jeho básně 

(https://jedl.squarespace.com/podcast-letni-sezona). 
 

https://jedl.squarespace.com/podcast-letni-sezona
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Vít Procházka 
 
ODPOLEDNE NAD MOŘEM  
 
Když je odpoledne nad mořem, 
nízko lítaj ptácí. 
Když je odpoledne nad mořem, 
vejš se nevyplácí. 
 

Když je odpoledne nad mořem, 
vlny prostě samy. 
Když je odpoledne nad mořem, 
hry ponechané hrami. 
 
Když je odpoledne nad mořem, 
do báru eště dálka. 
Když je odpoledne nad mořem, 
jak mír prohrála válka.  
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V neděli 5. září 2021 v 16:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů v Plzni v rámci 
Západočeského literárního léta zve do Kavárny Terasa (Zbrojnická 7 – vchod přes Caffé Emily) 
na workshop s názvem Kniha, to je porod.  
 

* V pondělí 13. září 2021 v 17:00 hodin Středisko západočeských spisovatelů v Plzni zve své členy 
do zasedací síně (Americká 29) na pravidelnou volební schůzi. 
 

* V úterý 14. září 2021 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové (21) – Kam zmizel zlatý poklad 
republiky? Přednáší Stanislav Motl. Vstup volný.    
 

* V úterý 14. září 2021 v 17:00 hodin jste v rámci XI. ročníku festivalu Letnice umělců zváni 
do Kaple sv. Barbory v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze (Plzeň, Františkánská 11) 
na pořad z literární tvorby plzeňských spisovatelů na téma Pod ochranou Madony. 
 

* Ve čtvrtek 16. září 2021 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového sálu 
Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na křest knihy Peggy Kýrové Svět se vejde do 100 slov. Uvádí Jiří Hlobil. 
 

* Ve středu 22. září 2021 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na Mladé tužky (IX) – Nová jména trampského literárního západu – Filip Šula 
a Jiří Pachl. Uvádějí Miroslav Valina a Jindřich Kout. Hudební doprovod Eva a Jan Eretovi.  
 

* V úterý 21. září 2021 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového sálu 
Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na křest knihy Terezy Herzogové Indiánské léto. Uvádí Jiří Hlobil.  
 

* V úterý 21. září 2021 v 19:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 
Skvrňany (Macháčkova 28) na další Koncert mezi knihami. Tentokrát Petr Rímský & MISITU a Ota 
Maňák. Vstupné 70,- / 100,- Kč. 
 

* Ve středu 22. září 2021 od 18:00 do 22:00 hodin Vás Česká centra ve spolupráci s dalšími partnery 
zvou k návštěvě dalšího ročníku Noci literatury – na veřejná čtení evropské literatury v překladu 
na atraktivních, běžně nedostupných místech. V Plzni se můžete těšit na putování po šesti místech 
čtvrti Bory. Jedním z míst bude i Obvodní knihovna Bory (Klatovská 109). Vstup volný. 
 

* Ve středu 22. září 2021 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového sálu 
Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na literárně-dramatický pořad Já jsem Čapek, slečno. O životě a díle 
Karla Čapka a jeho vztahu s Olgou Scheinpflugovou. Účinkuje Poetické divadlo. 
 

* V sobotu 25. září 2021 ve 13:00 hodin jste v rámci veletrhu Svět knihy Praha zváni na Výstaviště 
Holešovice (pravé křídlo Průmyslového paláce, PEN klubovna) na autorské čtení Aleny Vávrové 
„z růžové alarmující 15. sbírky“ Tři čtvrtě na smrt (Milan Hodek, 2019). Hudební doprovod Dita 
Hanzelová a Jan Skružný.  
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* V sobotu 25. září 2021 ve 13:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů v Plzni v rámci 

veletrhu Svět knihy Praha zve do Ateliéru Evropa (v Rychtě na Výstavišti Holešovice) na hodinku 

poezie. Uvádí Jan Sojka.  

 

* V neděli 26. září 2021 v 11:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů v Plzni v rámci 

veletrhu Svět knihy Praha zve do Malého ateliéru (v Rychtě na Výstavišti Holešovice) na hodinku 

prózy. Uvádí Václav Gruber. 
 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* PŘÍBĚHY HLÍNOU PŘEKRYTÉ 2021. Spolek studentů archeologie Masarykovy univerzity 
v Brně vyhlásil literární soutěž Příběhy hlínou překryté, letos na téma „Příběhy vody“. – Voda. 
Element, který je pro nás samozřejmostí a bez něhož bychom se neobešli. Ale jakou roli hrála voda 
kdysi? Co znamenala? Jaké události se kolem ní točily? Co mohlo potkat zásobovače římských legií 
na Dunaji? Co znamenalo přiražení kupecké lodi ke břehu? Co se mohlo odehrát kolem mlýna? 
Co znamenala řeka pro člověka doby bronzové, který do ní hodil svůj meč…? Apod. – Soutěž je 
určena dětem i dospělým a bude hodnocena v kategoriích: A (do 15 let) a B (nad 15 let). Lze zaslat 
původní, v tisku dosud nepublikovanou a do jiné soutěže nepřihlášenou povídku na dané historické 
téma, o max. rozsahu 10 normostran (20 000 znaků bez mezer), ve formátu .pdf. (Fanfikce 
či jakékoliv plagiátorství je zakázáno.) Každý smí odevzdat pouze jeden text. Autor uvede jméno 
a příjmení (možno nahradit pseudonymem), soutěžní kategorii a e-mailovou adresu. Zasláním práce 
zároveň poskytuje souhlas s jejím bezplatným zveřejněním na facebookových stránkách soutěže, 
případně v dalších médiích. Uzávěrka je 30. září 2021. Adresa:  pribehy.hlinou.prekryte@seznam.cz. 
Porota bude texty hodnotit anonymně, zvítězí povídka s největším počtem bodů, při shodě povídka, 
která obdrží více maximálních hodnocení, případně více hlasů. Vybraných 10 soutěžících v každé 
kategorii obdrží diplom s umístěním (tento počet může být po uvážení porotců změněn). Autoři 
na prvních třech místech se mohou těšit na zajímavé ceny (např. workshop experimentální 
archeologie v pravěké osadě Křivolík pro 2 osoby aj.). Slavnostní vyhlášení výsledků je plánováno 
na leden 2022.  
 

* 

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

 

* 

KNIŽNÍ TIPY Z REGIONU 
 

* VLADIMÍR GARDAVSKÝ: Knižní tipy z regionu (Fencl) 
 

     Uznávaný staroplzenecký spisovatel Ivo Fencl vtrhl na znovuotevřené knihkupecké pulty dvěma 
novými svazky svých próz, v nichž znovu upozorňuje na nezkrotnost svého talentu nevídanou šíří 
tvůrčích poloh i zvládnutých technik psaní. To je zřejmé už po pročtení první z publikací, souboru 
povídek Columbo a já (Jindřichův Hradec: Epika, 2021). Autor využil nabídky k vydání knihy jako 
vítěz literární soutěže Textík 2020 a uspořádal reprezentativní výbor ze své povídkové tvorby. 
Shrnul do něj vedle jednoho dramatického skeče jednadvacet próz, z nichž některé již vyšly 
v dřívějších Fenclových autorských knížkách (Američan zemře v Brdech, Rok Joriky, Styky 
s Jorikou či Idealista, romantik, kritik a Marie), jiné v nejrůznějších sbornících (Všechno nejlepší, 
Psí knížka, Literáti na trati, Trabanti mezi námi či Plzeňský literární almanach 2015), některé byly 
dosud zveřejněny pouze časopisecky anebo jsou tištěny vůbec poprvé. Své starší povídky literát 
pečlivě přehlédl a některé z nich i dost radikálně upravil. Je však možné, že pod novým názvem 

mailto:pribehy.hlinou.prekryte@seznam.cz
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Procházka s Jorikou otiskl nakonec původní poetickou hříčku Procházka s Ivanou. V některých 
textech autor neskrývá inspiraci svými oblíbenými tvůrci, ať už filmovými (Tarantino, Spielberg), 
komiksovými (Pepek Námořník) či literárními (Bradbury, Cromptonová, Dickens, Herbert), z nichž 
si rád zacituje. Horor fantaskního typu (Hvízdající chatrč) střídá v knize takřka surrealistické snění 
(Lesní zkratka), nápadité převyprávění hádanky o převozníkovi (Zamilovaný průvodčí), ale také 
popsané situace přímo ze života (Lom). Redaktorka svazku, bohužel, opominula nemilé propojení 
dvou samostatných povídek Myška a Dívka v masce a centrum palačinky.  
     V nakladatelství Periskop (Příbram 2021) vydal Fencl pro změnu dobrodružný román Jsem živý. 

Podepsán Ježek v kleci. Podobně jako ve své vrcholné próze Domek pana Stilburyho využil i nyní 
motivy napínavého příběhu, který si vymyslel a zaznamenal v dětství. Text však s odstupem času 
již zkušeně a rafinovaně přepracoval, provázal ho s řadou nečekaných odkazů a citací a obohatil ho 
i o svoji oblíbenou hrdinku Joriku. Právě Jorika s Jakubem čtou svým dvěma dětem před spaním 
knížku, kterou spisovatel Lorenc sepsal podle fiktivních událostí, jež si v dětství zapisovala 
maminka Jorika. Jedná se o pohádkovou fantasy, v níž se tři dvanáctileté děti vydají do tajuplné 
džungle najít a zachránit maminku jednoho z nich, Marvina, jenž je vlastně dětským předobrazem 
spisovatele Lorence. Během pouti plné nástrah je záhadně unesena i dvanáctiletá Jorika, po níž pak 
Marvin pátrá snad s ještě větším úsilím. Čtením znavená dospělá Jorika se jde „nadechnout“ 
do klubu Rock´n´Wall (narážek na plzeňské reálie je v knize víc), odkud ji Lorenc odvede 
na projekci filmu natočeného podle jeho knihy. Od této chvíle se děj knížky čtené synům již pouze 
Jakubem prolíná s nasnímanými příhodami a pozvolna se přeměňuje v surreálný sen. Dětští 
hrdinové v pralese vypátrají prastaré město, ve kterém se od věků schyluje ke střetnutí pudových 
bytostí podobných čolkům s tvory připomínajícími veliké ježky. V městě Eryxu vládne půvabná 
panovnice v lidské podobě, která si říká Bankerang a je dospělým vtělením oblíbené, ale kdysi 
ztracené Joričiny panny, po které se děvčeti stýskalo. Ivo Fencl vládne až bezbřehou fantazií 
při vytváření nových mýtů a evidentní znalostí mýtů prastarých. Bylo by zbytečné přibližovat dál 
spletitý děj, je vhodné však ještě připomenout, že třetí z dětských hrdinů Sandy figuruje v místních 
legendách od nepaměti jako Hoch s blatouchem předurčený rozhodnout válku havěti a jedná se 
o dětskou podobu Fenclova pana Stilburyho. Znalec díla Jaroslava Foglara vzdal navíc svými ježky 
a věžičkou s klecí vysoko nad Eryxem poctu svému oblíbenému spisovateli. (Plzeň, 5. 7. 2021)  
 
* MAREK VELEBNÝ: NOVÁ KNIHA „CESTA“ VÁCLAVA ENGLERA 
 

     Nedávno se mi dostaly do rukou nové publikace autorů Iva Fencla a Vaška Englera. Od Iva 
Fencla jsem získal dvě knihy, a to Jsem živý. Podepsán Ježek v kleci a Columbo a já. Ta první je 
také útlá a podobně jako Veřejný nepřítel v pevné vazbě. Ano mohu říci, že jsem měl na vzniku 
těchto knih malilinkatý podíl, spíš malé bezvýznamné plus, což značí, že jsem se svým vozítkem 
pomohl dopravit náklad jeho knih z tiskárny do Starého Plzence, potažmo tedy mezi jeho čtenáře 
(nebo spíš čtenářky?). Iva Fencla mám velmi rád jako kamaráda, ale o jeho knihách se mi píše těžko. 
Chtěl bych se tedy spíš zmínit o knížce Cesta Vaška Englera. Je ještě útlejší než některé Fenclovy 
knížky, ale jinak mají Englerovy drobné tisky stejnou velikost. Knížky Jsem živý. Podepsán. Ježek 
v kleci i Cesta jsou pro mě příkladem stylu fantasy. Tudíž je pro mě hodná obdivu fantazie 
a představivost obou autorů, jejich snový svět, ve kterém myslí nebo de facto i žijí. Ač jsou si 
v něčem oba autoři podobní, stylem tvorby nebo životní cestou, je pro mě z těchto dvou posledních 
knížek bližší a pochopitelnější tvorba Englerova. Fenclovy texty na mě působí podobně jako knížky 
Vojty Němce, což mj. znamená, že je bohužel nejsem s to dobře pochopit. 
     Jak je již asi z předešlého textu zřejmé, Englerova Cesta se mi četla mnohem lépe. Žánrem bych 
ji označil za fantasy (trochu sci-fi), podobně jako ve Fenclových knihách jsou zde stopy po inspiraci 
z jiných zdrojů, na rozdíl od Fenclových knih jsou ale tyto zdroje spíše skryté. Úvod jako u mnoha 
jiných sci-fi a fantasy příběhů ukazuje na tzv. „postapo“ situaci. „Velká záře“ může být jaderná 
apokalypsa, srážka s meteoritem či jiné kataklyzma, úmyslně či neúmyslně vyvolané člověkem 
a jeho působením na Zemi. Může to být cokoliv, k čemu se současný svět rychle blíží: konec zdrojů, 
chemická, biologická, technologická válka, zkrátka „Velká záře“. Příběh je jakousi bajkou, fantasy 
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pohádkou, zkrátka cestou z Města. Téma určitého nepojmenovaného „Města“ zpracovává třeba i Jiří 
Ulrich v knihách Stíny za jevištěm nebo Balada o písaři. 
     Aby si hlavní hrdina Englerovy knihy Paul zajistil přežití, stává se v „postapo“ městě 
profesionálním divákem, za což je „novým vedením Města“ odměňován. Raději je ovšem 
odměňován mnohými herečkami ve Městě, ať již alkoholem, nebo ještě lépe bezuzdnými erotickými 
radovánkami, při nichž je Paulův falus takřka v permanenci. Paulovou partnerkou, múzou a přímo 
souložnicí se stává mladičká herečka Michiko, kterou lidově řečeno „zbouchne“ a po její hysterické 
scéně s ní odjíždí na „cestu z Města“, kde se jim stávají různé zvláštní příhody. 
     Tady bych se zastavil u několika věcí. Ačkoli je celý svět, zde Město, v troskách, průmysl, 
zemědělství a služby neexistují, zbytek lidstva přežil díky zásobám energetických zdrojů a potravin, 
zdá se, že divadel a hereček, které se touží svým klínem zavděčit profesionálnímu divákovi Paulovi, 
je přehršel. Je to paradox. Zatímco v dnešní biologické válce je kultura obětována na oltář mamonu 
jako první, v „postapo“ době kultura nějakým způsobem kvete, což může být dobré. Bylo snad 
Englerovi zdrojem inspirace jeho krátké angažmá v plzeňském Dialogu? Michiko možná bude mít 
souvislost s jeho zájmem o Východní filozofii? Nebo to bude postavička z japonského komiksu? 
     Paul s Michiko odjíždějí z města do lesů a krajiny i jiných měst. Záhy nešťastnou náhodou málem 
přejedou králíka. Není to ale obyčejný králík, je to Králík s velkým Ká. Mluví, stává se jejich 
společníkem, spolucestujícím, poradcem, alter egem, Ahasverem. Na krátké zastávce se jim 
mimoděk na chvíli dostane do auta děsivý přízrak, ale brzy ho opouští, když se vrací Michiko. 
Nejsme ochuzeni ani o další připomínku erotiky, kterou svým neúmyslným dotekem Michiko 
v Paulovi probouzí. Na své cestě podivnou „postapo“ krajinou se dále dostávají k lázeňskému městu 
a nákupnímu centru. Králík vykrade lékárnu a vžene Paula do náruče policie, ačkoliv je před 
policisty Paulem Králík označen za pachatele, čímž opravdu je. Jelikož se proměňuje v drobného 
roztomilého králíčka, bere Paul vinu na sebe. Konání Policie je ale spíš útěkem z nekonečné služební 
nudy a Králík je z této šlamastiky vysvobozuje. 
     Svět, Země, Město jsou v troskách, probouzejí se z apokalypsy. Zdroje elektřiny jsou sice 
omezené, ale obrovské nákupní centrum šlape na plné obrátky. Zůstaly jen trvanlivé a konzervované 
potraviny, nebo fungují i mrazáky? Asi spíše to prvé, přístrojů, elektřiny a zařízení není moc. 
Fungují peníze? Nebo si přeživší v nákupních galeriích prostě do košíku vezmou zdarma, 
co potřebují? Naplnila se zde idea komunismu? Svítí v obchoďácích světlo? Možná tu není od věci 
i příměr k naší současnosti v biologické válce? Kdy navzdory proklamované katastrofě nákupní 
centra velkého bratra šlapou bez omezení dál. Kde čerpal Engler inspiraci pro postavu Králíka? 
V nějaké bajce, fantasy příběhu, anebo mu byl vzorem jeho zesnulý domácí králíček Kačimír, 
nebo snad růžový králík z Lochotína? 
     Dále se cestovatelé setkávají na své „Gulliverově cestě“ s roboty, před nimiž je nakonec ochrání 
Králík. Dále v jakési obci uvidí kostel a sami se pozvou na faru na oběd, jelikož již zásoby 
mizí. Je jim předložen mj. i vegetariánský boršč. A vyprávění faráře je také symbolické. Jedná se 
o satanistickou církev, a ačkoli si duchovní při vstupu do církve představoval nekonečné prebendy, 
stal se z něho spíše žebravý mnich. Ale má inteligentního a mluvícího kocoura. Dále se hrdinové 
našeho příběhu ocitají v hospodě u nálevního pultu, kde je výčepním tučňák. Motiv pípy, zmínka 
o žateckém pivu. Zde nakonec dobré alter ego Králíka opět zachrání situaci, když proměnou 
v roztomilé zvířátko odvrátí útok ptáků. 
     Stále více se ocitáme v příběhu plném symbolů. Roboti jsou příkladem zhouby civilizace, toho, 
kam až může spoléhání na technologie dojít. Nemusíme v současnosti chodit daleko. Motiv 
poutníků, faráře, nasycení. Asi také symbolika. Nemusí jít jen o Ježíše, ale i to, že Engler dost let 
působil ve františkánském klášteře jako vedoucí diecézního muzea. K cestě jednoduše patří poutníci, 
žádající nasycení, ať již materiální, nebo duchovní. Motiv vegetariánství, žateckého piva. Zde jistě 
čerpal Engler i ze své životní cesty. Motiv satanské církve? Podívejme se na dějiny církve, té totalitní 
organizace par excellence - co ve světě zničila, kolik válek vedla či podněcovala, jak ohlupuje své 
ovečky. A nejen církev, může to být jakákoliv mocenská struktura. Motiv výčepního tučňáka. Frak 
neodmyslitelně patří k této profesi a nemusí tu být předobrazem „falešný vrchní“ Vrána 
z oblíbeného filmu. Útok ptáků, tak ten samozřejmě může být inspirován mistrem hororů panem 
Hitchcockem. 



 6 

     Příběh pokračuje mj. v lese Paulovým setkáním se symbolem smrti Léthé, která ho svede. Paul 
je na pokraji života a smrti. Králík přebírá řízení auta. Dalším symbolem je velký úplněk a setkání 
Michiko s jednorožcem. Jako by se znali, při objetí s jednorožcem cítí nadpozemský klid. Příští den 
se Paul již probouzí a jeho životní „cesta“ je u konce. Dochází k poznání, že se musí o Michiko 
postarat v dalším životě sám a Králíka již jako poradce nepotřebuje. Odchází s Michiko za ruku 
vstříc budoucnosti. Toto je asi určité zmrtvýchvstání, prozření, nový život, nový začátek, partnerství, 
vztah, koloběh života, naplnění, osamostatnění. Není již potřeba výchovného působení rodičů 
a přátel. Paul s Michiko se staví na vlastní nohy. (Plzeň, 17. 7. 2021)  

 

*  

ROZHOVOR 
 

* IVO FENCL: Múza kontra Columbo 
 

Múza se ptá: Setkal jste se někdy s Fenclem, poručíku? 
 

Columbo: Ne. Ale redaktorka Stanislava Zábrodská sestavila jeho prózy a jednu divadelní aktovku 
do knihy Columbo a já (2021), čímž Ivo pomyslně převzal zvláštní cenu soutěže Textík 2020, 
ve které zabodoval s povídkou o legendárnosti Posázaví Ohňová zem. Ta vyšla v antologii. 
 

Múza: V dovětku knihy Columbo a já (str. 171) redaktorka tvrdí, že nás „často až surrealistická 
snění přenesou do krajin dada“. 
 

Columbo: Víte, věc vnímání. Názoru, řekl bych a sám při četbě pragmaticky vyčleňuji jeho pokusy 
o přímé zachycení reality a vedle toho fantastiku a horor. 
 

Múza: Fenclova divadelní jednoaktovka je ve skutečnosti otrockou adaptací klasické sekvence 
z Tarantinova Pulp Fiction! 
 

Columbo: Nepochybně. Hraničí to s krádeží. V tom filmu šlo o díl se štramáckým expertem 
na eliminování mrtvol Winstonem Wolfem. Fencl hru psal na tělo - bohužel dnes už zesnulému - 
herci a režiséru Františku Zatloukalovi. Je jaká je, ale nebylo by fér uvést ji kdekoli bez vědomí 
a svolení agentury zastupující Quentina Tarantina. 
 

Múza: Copak Fencl nemá dost vlastních nápadů? 
 

Columbo: Tak tragicky to nevidím. Inspirovala ho momentální fyzická podobnost Františka 
Zatloukala s hercem Harvey Keitelem, který Winstona Wolfa ztvárnil. Fencl si, řekl mi, byl jist, 
že by to na českých jevištích prý zabralo. 
 

Múza: Co ostatních 21 povídek? 
 

Columbo: Z hlediska fantastiky a hrůzy stojí za pozornost třetina svazku včetně zamilovaného 
příběhu Vítr Lence Bradbury pojmenovaného podle Větru, jedné z nejlepších Bradburyho povídek. 
O fantaskní prvek jsem při pátrání zakopl i v próze Předčítání dočasně nevidomé Jorice, kde autor 
pracuje s motivy děl Richmal Cromptonové (Jirka, postrach rodiny) a Charlese Dickense (Příběh 
dvou měst). 
 

Múza: A další povídky? 
 

Columbo: V Lehce po smrti - lekce po smrti jsem odhalil hypotézu, že možná nemusíme žít jen 
jeden život, ale že se - třeba – život někdy opakuje - a my dostaneme druhou šanci, kdy něco vyjde 
lépe. Fencla tu inspirovala soukromě poskytnutá hodina autoškoly a dáma, do které byl zamilovaný. 
V jeho představách mu žena a její přítel Jakub radí ze zadního sedadla, ale vypátral jsem, že v reálu 
Jorika a Jakub radili mladšímu Jakubovu bratrovi, z čehož vznikl i filmový záznam. Co víc, snímek 
lze vystopovat na síti pod názvem Nedaj mi řidičák (https://www.youtube.com/watch?v=JcUkPJ389HI); 
takže to Fencl částečně opsal. 

https://www.youtube.com/watch?v=JcUkPJ389HI
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Múza: A opsal i povídku Jeden milion dolarů tomu, kdo přepere barmanku Joriku? 
 

Columbo: Tady jde spíš o parafrázi. O příběh ze života - dnes už bohužel také zesnulého - miliardáře 

Petra Kellnera. Zároveň i variantu jednoho stařičkého dobrodružství Pepka Námořníka. Akorát 

posilující špenát Fencl nahradil Red Bullem a Pepka nahradil Jorikou. Ta je tu silná. Když tahle 

pitvorná humoreska kdysi vyšla v jedné antologii, vynořovaly se scestné názory, že je autor 

extrémně submisivní, ba masochista, a že touží, aby ho objekt jeho vášně mlátil. Skutečnost je jiná 

a banální. Předlohou příběhu je skutečný americký komiks. Ten Ivo četl v dětství, a jak se mi přiznal, 

měl ho tak rád, až se jej bezděky naučil zpaměti. Víckrát ho pak předváděl, předčítal kamarádům. 

Synovi. V osobním životě se mu ten seriál stal jakousi soukromou klasikou i překrásnou 

vzpomínkou na dětství. Překrásná však byla i láska k Jorice, a tak se obě věci propojily. Tady 

v Čechách prý zná už tyhle kreslené příběhy ze Vpředu pouze starší generace, a tak Fenclův fórek 

málokdo pochopí. 
 

Múza: A co to zneužití Petra Kellnera? 
 

Columbo: Nebylo první. Fencl mi ale tvrdil, že to nesmím brát osobně. Užívá prý Kellnera pouze 

jako symbol boháče. Asi jako užívá Brada Pitta coby symbol krasavce v příběhu Rychlá Ivana 

odmítá Brada Pitta. S Petrem Kellnerem už Fencl fiktivně závodil v povídce Diamond Race pana 

Lorence, která je taky součástí rádoby špionážního románu Styky s Jorikou (poprvé 2013, znovu 

2016). 
 

Múza: Kniha Columbo a já obsahuje i povídku Fluke o stejnojmenném psovi. Fencl ji dokonce doplnil 

komentářem. Podle toho se jedná o variantu stejnojmenného románu Jamese Herberta (1943-2013), 

kde hrdina vidí nějaký manželský pár očima jejich věrného psa, kterým se ale sám stal po smrti, 

před kterou byl kamarádem toho páru. 
 

Columbo: Jakékoli autorské komentáře je třeba brát s rezervou. Vždy. Je to pěkná legenda, ale Fencl 

se mi mezi čtyřma očima přiznal, že román Fluke sice má, ale ani ho ještě nestačil přečíst. 
 

Múza: Zřejmě tedy jen viděl jeho filmovou adaptaci Psí život (1995)? 
 

Columbo (smích): Ani tu ne. Víte, Fencl už je takový. Leda mlhavě tuší, o čem Fluke je! Ale chopil 

se té podobnosti, protože on si mylně představuje, že si tak dělá skvělou reklamu. 
 

Múza: Další povídka Duel je zřetelnou parafrází příběhu Richarda Mathesona (1926-2013), kterou 

zfilmoval Steven Spielberg. 
 

Columbo: To je pravda. I když druhá část textu se od předlohy značně odchyluje. Mimochodem, 

stejnou povídku nedávno literárně varioval syn Stephena Kinga Joe Hill. Ale Fencl to udělal dřív. 

To mu nevezmeme. Výsledek postupně zveřejnil ve dvou antologiích (mj. Dokud nás smrt nerozdělí, 

2019) a vtip má spočívat v tom, že u Fencla nehoní hrdinu náklaďák s návěsem, nýbrž sexuálně 

přitažlivá cyklistka. Jorika. I pronásledovaný nejede autem, ale na kole. Je to vlastně malý 

cyklo-horor z českého pohraničí. Úplný nesmysl, řekl bych, snad ale aspoň zábava. Uprostřed Fencl 

navíc parafrázuje celkem známou scénu s Robertem De Niro z filmu Taxikář. Tu u zrcadla. Fencl 

tak asi žertuje, nevím. 
 

Múza: A co si, poručíku, myslíte o víc než čtyřicetistránkové próze Hvízdající chatrč, která knihu 

uvádí? Redaktorce Stanislavě Zábrodské se prý líbila nejvíc a Jan Nejedlý svého času ten horor 

pochválil za umné udržení atmosféry stísněnosti. 
 

Columbo: Vím, že se Fencl s tím textem až morbidně piplal. Párkrát jej přepsal. Inspirací bylo 

několik. Jednak mravenčí cestičky, ale taky to, že kdysi musel do podobné zahrady, jaká nás obklopí 

v povídce, lézt v rámci svého poslání u geodézie. Až na její konec ho poslal jistý Mirek Košař. 

No, ale Trnkova Zahrada je lepší, ne? 
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Múza: Kniha Columbo a já zahrnuje i výrazně autobiografickou povídku Ten den, kdy zabili Johna 
Lennona, ve které mj. vystupuje - bohužel již taky zesnulá - Zora Šimůnková a dále vnučka politika 
Valtra Komárka, která je i dcerou spisovatele Martina Komárka... 
 

Columbo: Hm. Na to, kolika Večerů přiměřených depresí se Fencl v Praze zúčastnil, je tato hříčka, 

odehrávající se na jednom z nich, kapánek málo. Zřejmě ho ale (tehdy dospívající) Martinova dcera 

nějak uhranula, a tak to musel napsat. Podobně tomu stojí v základech motivace pro povídku Pražský 

playboy prchá na venkov jistá skutečná servírka z pražské literární kavárny Rybka. 
 

Múza: Hm. A v té povídce vystupuje taky šéfredaktor Neviditelného psa Jirka Wagner a Sagvan Tofi. 
 

Columbo: Přesně tak. Fencl ho přitom nezná. Jen jednou ho potkal na rohu Kaprovky a Valentinské. 

Krátce spolu rozmlouvali - o Františku Ringo Čechovi a divadle, toť vše, mé informace jsou přesné. 

Nepotřeboval jsem se však Fencla ptát, abych poznal, za kolik ta povídka vděčí klasice Šimka 

a Grossmanna Moje jízda tramvají. 
 

Múza: Dalšími příběhy svazku jsou Idealista, romantik, kritik a Marie a velmi zvláštní text Rozpad, 

který svého času vřadil Radim Kopáč do antologie Všechno nejlepší! (2015). Čtu však v obsahu 

Columba i tituly dalších příběhů: Myška, Dívka v masce a centrum palačinky a Vynalezení 

Facebooku Marvinem Lorencem. Ty příběhy se už roku 2013 objevily v Lukášem Kudrnou 

ilustrované knize Rok Joriky. 
 

Columbo: To je pravda. Tenkrát nad nimi Fencl seděl s Václavem Malinou v Galerii města Plzně, 

jejímž byl Malina ředitelem, a pilovali ony prózičky větu po větě. Budoucí ředitelka Zuzana Motlová 

je poslouchala. Ale Fencl je přesto opět a kompletně předělal, akorát názvy zůstaly a samozřejmě 

Vladimír Páral vystupující v povídce Nápojový lístek. Což je typický případ snu. Jak to? 

Představujete si, že jste s nějakými lidmi, které máte moc rádi, zavřeni v jejich vlastní kavárně. Tak. 

Ale to se nikdy nestalo, takže o tom napíšete. Ještě se ale vraťme k využívání děl jiných autorů. 

Povídka Procházka s Jorikou je cíleně tažena k poslední větě, kterou údajně končil nikdy nenapsaný 

příběh F. S. Fitzgeralda. Fencl o tom kdysi četl ve Schulbergově románu Rozčarovaní a daleko 

později informaci zužitkoval. Osobně se mi víc zamlouvá Zamilovaný průvodčí. Proč? Je to řešení 

známé hádanky o pětici převozník, budoucí nevěsta, ženich, svůdce, udavač. Hádanku Fenclovi dal 

Ondřej Neff, když spolu dělali knihu Královská zábava (2010). 
 

Múza: Bohemista Vladimír Novotný svého času postřehl kvality Fenclovy povídky Lom, takže ji 

otiskl měsíčník Plzeňský literární život; ale v knize není - až na jednu výjimku týkající se Literárek 

- uváděno, kde byly povídky poprvé zveřejněny. Domníváte se, poručíku, že to je hřích? 
 

Columbo: Trochu ano. Leda by autora omlouvalo, že většinu příběhů přepracoval. „Jak jsi to 

dokázal napsat?“ ptal se ho prý tenkrát Novotný. Fencl řekl: „Tři roky jsem žil v lomu. Na ty tři roky 

to je málo, ne? Jiný člověk, třeba Fitzgerald, by z takové šance vytěžil rovnou román. Já jen 

pětistránkovou povídku. Hanbím se.“ „Ale ta povídka je o skutečném životě,“ podotkl Novotný. 

Fencl reagoval: „Právě. A to bolelo.“ 

(Starý Plzenec, 6. 7. 2021) 
 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 9. 2021. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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

KONTAKT: 

Ason-klub při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, 

tel.: 378 038 200, mobil (SMS): 724 253 627, 

e-mail: asonklub@plzen.eu; http://www.knihovna.plzen.eu 
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