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

Ročník XXIV, 2015, letos Listy č. 3 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 209) z 2. 3. 2015. Stran 8, 

náklad 400 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 3/2015 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Rozdíl mezi velkým a malým městem tkví v tom,  

že ve velkém městě je možné víc vidět  

a v malém víc slyšet.“ 
 

(Jean Cocteau) 

 

* 

BYLO NEBYLO 

 
… V měsíci únoru jsme se viděli v Polanově síni na Cenách Plže (11. 2.), v obřadní síni plzeňské 

radnice na představení Vizitkáře západočeských spisovatelů a výtvarníků (25. 2.) a třeba také 

v Artamu na autorském čtení Václava Englera „Všechny králíčkovy lásky“ (28. 2.). Taky jsme ale 

slyšeli, že v Plzni možná začne vycházet nový kulturní časopis. A že Středisko západočeských 

spisovatelů u příležitosti 25. výročí svého vzniku a „Plzeňského literárního festivalu“, který 

proběhne 13. a 14. listopadu, plánuje vydat publikaci s názvem Plzeňský almanach. Je Plzeň malé, 

anebo velké město? 
 

     Od MARKA VELEBNÉHO: 

     V sobotu 28. února od 17 hodin se v Galerii Artamo v Čelakovského ulici konal umělecký 

podvečer s názvem „Všechny králíčkovy lásky“, autorské čtení povídek Václava Englera spolu 

s hudebním doprovodem klavíristky a herečky MgA. Boženy Englerové. Více než hodinu a půl 

dlouhý program se skládal z autorské prezentace tří satirických povídek Václava Englera na téma 

vztah k druhému pohlaví, náboženství a vzdělávací systém, to vše z perspektivy králíčka aneb 

o vážných věcech nevážně. Vtipnou formou jsme se seznámili se vztahem králíčka k druhému 

pohlaví, k problematice partnerských vztahů, s králíčkovým vztahem k náboženství a spáse duše 

nebo s tím, jaký má králíček vztah k východním filozofiím (králíček je de facto ideální typ na to, 

aby se stal zenovým mistrem). Nechyběla také kapitola o králíčkově vzdělání a potížích králíčkova 

vysokoškolského studia na nejmenované plzeňské univerzitě. Každý autor je tak trochu inspirován 
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autobiograficky, stejně tak můžeme vidět v povídkové tvorbě Václava Englera místa, která 

souvisejí s jeho životem, prací, studiem apod.  Bylo vtipné naslouchat satirickým líčením 

králíčkova života, hledání partnerky, králíčkových rande apod. Většina diváků Václava Englera 

znala, ale možná by nebylo od věci povídky maličko upravit, zkrátit nebo vysvětlit některé pojmy 

z náboženství a zenové filozofie. 

     Čtení bylo pocitově doprovázeno vynikajícím klavírem Boženy Englerové, která hrála buď delší 

skladby coby intermezza povídek, nebo dle kontextu povídek doplňovala čtení ukázkami skladeb, 

které měly vztah k jednotlivým pasážím textu (například Imagine, Tři oříšky pro Popelku). 

Návštěvníci a přátelé umělecké dvojice Václava a Boženy Englerových byli nadšeni vtipnou 

interpretací autorských textů, fantastickým klavírním koncertem Boženy Englerové i příjemným 

prostředím Artama. Škoda jen, že příjemná akce nebyla navštívena více diváky - třeba z okruhu 

Střediska západočeských spisovatelů a přátel literatury. 

     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/koncert.kralickovylasky.artamo.28.2.2015. (Plzeň 2. 3. 2015) 

 

 

* 

SLÁVA HRDINŮM 

U KAVÁRENSKÝCH STOLKŮ… (písničkář Viktor Cais) 
 

* CENA ASON-KLUBU 2014. Ve středu 11. února 2015 byly v Polanově síni Knihovny města 

Plzně slavnostně uděleny Ceny Plže za literární „zásluhy“ předešlého ročníku. Jednu z cen -  

v pořadí už třináctou Cenu Ason-klubu - tentokrát převzal literát, který se narodil ve znamení 

Vah. (Podle charakteristiky lunárních znamení jsou Váhy znamením spravedlnosti a harmonie, 

mají prý mimořádnou intuici a cit pro podvod, neupřímnost a lest…) Cenu Ason-klubu nemusí 

nutně dostat autor s klubem přímo spjatý, však…   

     Do Ason-klubu se zapsal 22. 9. 1998! Součástí papírové přihlášky byl tehdy dotazníček, 

ve kterém uvedl též nikdy nepoužitý pseudonym Werscher a kde na otázky odpověděl takto: 

 Co píšu? – poezii 

 Literatura (tvůrčí psaní) je pro mě: jakýsi sladký únik z tvrdé reality. 

 Chtěl bych umět psát jako: Jaroslav Vrchlický 

 Domnívám se, že cílem většiny ostatních spisovatelů je v první řadě: 

1. Skrze psaní dosáhnout bohatství 

2. Získat Nobelovu cenu či jinou cenu za literaturu 

3. Získat uznání a obdiv okolí 

     Už jeho první literární kroky byly sebejisté. 4. listopadu 1999 spolu s dalšími 7 účinkujícími 

vystoupil v Polanově síni v rámci autorského večera „Setkání bláznů“. 42 diváků tehdy hodnotilo 

jednotlivá vystoupení formou fazolové ankety a náš oceněný v ní suverénně zvítězil s počtem 

16 fazolí (viz Listy Ason-klubu č. 31/1999). 

     Třebaže z Plzně nepochází, šel s námi kousek cesty během studií češtiny a němčiny na 

Pedagogické fakultě ZČU. Byl zde redaktorem časopisu Studentský Fénix, který „střídavě umíral 

a opět vstával z popela“, redigoval jeho beletristický oddíl Mistrál. Publikoval v regionálním 

tisku, v Plži, Listech a Literárním menu Ason-klubu. Za poezii získal ocenění v soutěžích Literární 

cena Vladimíra Vokolka, Literární Šumava a Seifertovy Kralupy (2000-2003), jeho verše byly 

uvedeny v pořadu Českého rozhlasu Praha Zelené peří (2001). V Ason-klubu vydal kopírovanou 

malou knížku s básnickou skladbou Modamátou (2001). 

     Po promoci se nám pak trochu ztratil z očí. Zvolil si totiž profesi, v níž se nepátrá po krásných 

slovech. Teď už se nevrací ke svým starým veršům O mrtvých ženách (bylo by to jako vyšetřování 

už dávno objasněné a uzavřené básně). Jeho jméno se zato objevilo v internetovém vydání ČT 24, 

v článku „Zlodějka v převlecích vymámila z bank tři čtvrtě milionu“. V Plži č. 9/2014 otiskl 

http://velebny.rajce.idnes.cz/koncert.kralickovylasky.artamo.28.2.2015/
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cyklus básní pod souhrnným názvem Jak dvě letící kulky. (Drsné, co? Básník-JUDr. Jakub Fišer už 

tady není jediným poetou z oblasti trestního práva!)  

     David Růžička v Listech Ason (č. 11/2005) v rubrice Fénixovy cesty 19. 10. 2005 popisuje, jak 

vyrazil do Komorního Hrádku v Posázaví „po stopě jednoho z velikánů plzeňského básnického 

spolku jménem Ason“ a představuje si ho, kterak „pod palbou cvičných střel uléhá za kmen 

padlého stromu a v náhlém návalu inspirace vytahuje obálku s rozkazem a na zadní stranu píše…“   

Později David Růžička prochází ve svém článku komnaty zámku a při pohledu na římské císaře na 

ušlechtilých koních, vyobrazené na zdech velkého sálu, ho napadá: „Safra, což do některého z polí 

vymalovat samotného básníka coby generála poezie s věnečkem lauru na skráních… no, asi by se 

mu to až tak nelíbilo… A je to tady, líbilo-nelíbilo: Podplukovník poezie VLADISLAV 

HŘEBÍČEK!  
     Byl to hezký večer. Vladimír Novotný vyjádřil přesvědčení, že Hřebíček bude na Cenách Plže 

vždy přítomen a bude dávat pozor, kdo komu krade verše. Milan Čechura zahrál a zapěl Píseň 

zneuznaného tvůrce… (Plzeň, 11. 2. 2015) 

 

* 

 (NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 4. března 2015 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu „13“ (Pražská 13) na představení sbírky básníka Jakuba Fišera Obžaloba lůzokracie. Účinkují 

Monika Hořanová (klavír) a Petra Kočová (flétna).  
 

* Ve čtvrtek 5. března 2015 v 16:30 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež KMP zve 

do čítárny dětského oddělení (Plzeň, B. Smetany 13) na další Knihofon – čtení s dětmi a pro děti 

do mikrofonu.  

 

* Ve čtvrtek 5. března 2015 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu „13“ (Pražská 13) na literárně-hudební pořad věnovaný slavnému hudebnímu skladateli: 

Bedřich Smetana – Plzeňská zastavení. 

 

* Ve čtvrtek 5. března 2015 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do sálu beletrie (Plzeň, Smetanovy sady 2) na autorské čtení prózy a poezie uskupení ZATÍM-NIJAK. 

Účinkují Petr Boháč, Petr Kačírek, Václav Engler, Linda Hajžmanová, Jarmila Flaková 

a Ladislav Švehla. Uvádí Martina Košanová.  

 

* V pátek 6. března 2015 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 

pro děti a mládež (B. Smetany 13) na další pokračování cyklu Čtení pro nejmenší.  

 

* Ve středu 11. března 2015 v 17:00 hodin Vás Český rozhlas Plzeň, Literární noviny a Pavel 

Hejduk zvou do velkého činoherního studia Českého rozhlasu v Plzni (nám. Míru 10) na křest 

dvou nedávno vydaných knih – sbírky veršů plzeňského básníka Josefa Hrubého Dva klíče 

a souboru sloupků šéfredaktora Literárních novin Petra Bílka Osmé dny. Součástí programu 

budou vedle autorského čtení také ukázky z pořadů ČRo o Josefu Hrubém, beseda s autory, 

hudební doprovod a autogramiáda. Moderuje Vladimír Šťovíček. 

 

* Ve středu 11. března 2015 v 18:30 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 

Masné krámy (Pražská 18) na křest publikací katedry hudební kultury Fakulty pedagogické ZČU 

v Plzni. Uvádí Jiří Hlobil. 

 

* Ve čtvrtek 12. března 2015 v 17:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub 

Klatovy, o. s., zve do Městské knihovny Sušice (Klostermannova 1330) na večer s názvem 
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Na cestě do Stockholmu. Večer unikátních filmových dokumentů: Udělení Nobelovy ceny 

za literaturu Jaroslavu Seifertovi (10. prosince 1984), rozhovor literárního historika Pavla Kosatíka 

s Janou Seifertovou v básníkově soukromí a výstava fotografií z pohřbu Jaroslava Seiferta 

komentovaná jejich tvůrcem Jaroslavem Krejčím. V závěru večera představení knihy Bytí 

s básníkem Jaroslavem Seifertem vydané Hifiklubem.  

 

* V úterý 17. března 2015 v 17:00 hodin jste zváni do Západočeské galerie v Plzni - přednáškového 

sálu „13“ (Pražská 13) na uvedení nové, v pořadí už třinácté knihy Václava Grubera Řeka. Text 

o cestě proti proudu na hranici sci-fi, psychologické novely a poezie. Pořadem provází Karla 

Erbová. 

 

* V úterý 17. března 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs – Aktuálně (21), tentokrát s Markem Wollnerem. 

Vstup volný. 

 

* V úterý 17. března 2015 v 19:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy, o. s. 

(tel.: 378 606 505, 720 302 222, e-mail: hifiklub.klatovy@seznam.cz, www.hifiklub.uhlava.cz, 

www.hifiklub.klatovynet.cz), za podpory Města Klatov zve do klubovny ve Vrchlického sadech 

na večer s názvem Pavel Wonka se zavazuje. Libuše Rudinská, režisérka úspěšného snímku 

o životě Jiřího Voskovce v poválečném americkém exilu, se tentokrát rozhodla pro kontroverzní 

téma ve snaze pomoci vyrovnat se i s bolestnými okamžiky naší nedávné minulosti. Po projekci 

beseda s tvůrkyní filmového dokumentu. - Ve dnech konání pořadů jsou v klubovně Hifiklubu 

k dispozici: Magazín Klubu Vltava, Týdeník Rozhlas, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Plž, díla 

regionálních autorů aj.  

 

* Ve středu 18. března 2015 v 9:30 hodin Vás KMP zve do Obvodní knihovny Doubravka 

(Plzeň, Masarykova 75) na Čtení s babičkou. Pohádka s povídáním o časech, kdy nebyly televize 

a počítače. 

 

* Ve středu 18. března 2015 v 17:00 hodin Vás KMP zve do Hudební a internetové knihovny 

(Plzeň, Táborská 22) na přednášku PaedDr. Věry Kubové Díky, pane Werichu. Večer se zvukovými 

ukázkami o více i méně známých skutečnostech ze života exkluzivního herce a zpěváka. Vstup volný. 

 

* Ve středu 18. března 2015 v 18:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy 

síně KMP (Plzeň, B. Smetany 13) na další díl cyklu Hrady a zámky – Rabí. Přednášejí Karel 

Drhovský a prof. Viktor Viktora. 

 

* Ve dnech 20. – 22. března 2015 se na prknech Stálé divadelní scény Klatovy (Denisova 148/I) 

uskuteční XII. ročník festivalu uměleckého přednesu, divadel poezie, pantomimy a pohybového 

divadla Poezie na rynku – regionální přehlídka pro kraje Plzeňský a Karlovarský s postupem 

na celostátní přehlídku Wolkerův Prostějov 2015. Pořádá o. s. Johan, centrum pro kulturní a sociální 

projekty Plzeň ve spolupráci se Stálou divadelní scénou Klatovy za podpory Ministerstva kultury 

ČR a krajů Karlovarského a Plzeňského. Více na http://divadlo.klatovynet.cz/sds/akce.asp.  

 

* V pondělí 23. března 2015 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na pořad s názvem Sám proti 28 -  Cyrano de Bergerac - dvacet osm postav 

dramatické klauniády vytváří totiž jediný herec – Antonín Kaška. Do protikladu tak staví banalitu 

a moudrost, životní tragédii a vítězství lidskosti.  

 

* V úterý 24. března 2015 v 17:00 hodin jste v rámci projektu Meeting Literature zváni do galerie 

Evropského domu (Plzeň, nám. Republiky 12) na přednášku Současná americká literatura – 

mailto:hifiklub.klatovy@seznam.cz
http://www.hifiklub.uhlava.cz/
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3832682318&to=http%3a%2f%2fwww.hifiklub.klatovynet.cz
http://divadlo.klatovynet.cz/sds/akce.asp


 5 

základní trendy, které vládnou v americké literatuře v posledních deseti let. Přednáší dr. Richard 

Olehla, vysokoškolský pedagog, překladatel, literární kritik, amerikanista a publicista.     

 

* V úterý 24. března 2015 ve 20:00 hodin jste zváni do Anděl music baru (Plzeň, Bezručova 5) 

na CZ/SK Slam poetry exhibici – první z řady mezinárodních slamů v Plzni. Vystoupí Vlado 

Janček (SK), Bruce Lee (SK), Bohdan Bláhovec (mistr ČR 2005), Bio Masha (vítězka Tilos 

Slam Budapest), Metoděj Constantine (mistr ČR 2013), Lojza Kvádr, Viktor Hanačík, Kňour. 

Live DJ Sirkir. Moderuje Nejhodnější Michal. 

 

* Ve čtvrtek 26. března 2015 v 19:00 hodin jste zváni do Loosova interiéru (Plzeň, Bendova 10) 

v rámci cyklu My a Evropa, my a svět na autorské čtení Markéty Hejkalové z knihy Rudé paprsky 

severního slunce (Hejkal, 2014). Originální spojení tklivého milostného příběhu a napínavé 

detektivky.      

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* MĚLNICKÝ PEGAS 2015. Literární klub Pegas Mělník vyhlašuje XXI. ročník poetické soutěže 

Mělnický Pegas. Soutěž je určena všem neprofesionálním básníkům z celé České republiky. Probíhá 

ve čtyřech kategoriích: a) žáci základních škol do 15 let, b) básníci do 30 let, c) básníci nad 30 let, 

d) autoři, kteří již vydali básnickou sbírku. Lze zaslat 3 - 5 básní ve třech vyhotoveních (tj. originál 

plus 2 kopie), psaných na stroji, počítači nebo čitelným rukopisem. Soutěž je anonymní, práce 

nepodepisujte, přiložte lístek se jménem a příjmením, soutěžní kategorií, datem narození, adresou 

bydliště a ofrankovanou obálku se zpáteční adresou k zaslání pozvánky na slavnostní vyhlášení 

výsledků soutěže. To se uskuteční v říjnu 2015 v Mělníku. Uzávěrka je 31. května 2015. Adresa: 

Literární klub Pegas, Zdenka Líbalová, Českobratrská 2800, 276 01 Mělník. Příspěvky, které 

nebudou splňovat uvedené podmínky, budou ze soutěže automaticky vyřazeny.  

 

* 

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

 
* LUCIE KOUTNÁ: Slova mají křídla, kavárna Iluze, Praha, 21. 1. 2015: 

     Ve stejný den, kdy se v Plzni křtilo několik knížek z edice Ulita, proběhlo v Praze čtení několika 

autorů včetně našeho Jakuba Fišera. Přišla jsem do přeplněné kavárny. Vlastně nedalo práci tuto 

kavárnu zaplnit, je hodně malá, patrně bude menší než plzeňská Jabloň.  

     Celým večerem nás provázel novinář Lubor Falteisek. Ke slovu se dostala básnířka Irena 

Topinková, které vyšly básnické sbírky Když nespím (2013) a Noční úvahy (2014). Jak autorka 

uvedla, obvykle píše v noci, když nemůže usnout. Vida, k čemu je nespavost dobrá! Má ráda básně 

Vladimíra Holana. Její básničky se mi líbí, jsou takové vpravdě poetické, jen je škoda, že byly 

čteny tak potichu.  

     O hudební doprovod se během večera postarala Pavlína Jíšová s dcerou. Zpívají moc pěkné 

písničky, mnohým jsou určitě známé. P. Jíšová vystupovala i na Portě. Známá je její píseň 

„Já písnička“.  

     Poté uvedl Lubor Falteisek dalšího autora – novináře a spisovatele Dušana Spáčila. I jeho se 

ptal, kdy a jak tvoří básně. On odpověděl, že si tak jednou za rok řekne: „Hergot, mohl bych zase 

něco napsat.“ K psaní básní se dostává na dovolené (báseň Na hotelu). Četl nám básně 

„rodinné“, které jsou věnovány otci – Teorie relativity, mamince – Na klinice, synovcům – Malý 

princ. O něm nám pak Pavlína Jíšová zazpívala. Mně se líbila báseň Nový Smíchov týkající se 

nakupování v tomto obchodním domě. Líto je mi muže, který, jak praví autor: „… bude kroužit 
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po chodbách jako bludný Holanďan, aby konečně pochopil, co je to láska.“  Tvorba Dušana 

Spáčila je mnohdy kritická k dnešní době. Pranýřuje nejen konzum. Avšak když poukazuje 

na nešvary moderního světa, činí tak spíš nenásilnou, kolikrát i vtipnou formou. Kde hledá 

inspiraci? Prý má rád poezii Josefa Kainara. Dušan Spáčil píše i texty pro hudebníky, např. pro 

Irenu Budweiserovou.  

     Následovalo hudební překvapení. Z Frýdku-Místku přicestoval hudebník René Souček, který 

mimo jiné hraje na ukulele. Ale tentokrát ho s sebou neměl. Jeho písničky jsou humorné, svérázné. 

Kdyby posluchači usínali, tyto písně by nenechaly nikoho spát.     

     Ovšem, řekla bych, tím nejlepším na závěr, anebo skoro na závěr, bylo čtení Jakuba Fišera. 

Když se ho zeptal Lubor Falteisek na psaní básní – proč vlastně píše právník básničky, odpověděl 

trefně: „Tak to na člověka sedne.“ A dodal, že si chtěl něco přečíst a nenašel to tam, tak si to 

napsal. Četl ze své nové knížky Obžaloba lůzokracie, kterou můžu jen doporučit, i přestože mnohé 

z těch básní jsou závažné až kruté. Tak jako bývá mnohdy krutý současný svět. Píše o soudobé 

společnosti, o konzumu a o tom, jak si lidé přestávají všímat toho, na čem by jim mělo nejvíc 

záležet – a to je láska, příroda, různé její detaily atp. Tyto hodnoty vyměnili za jiné – lásku 

k penězům, mamon, moc a jiná zvěrstva. Ale nejsou zde jen básně kruté, jsou tu i legrační. 

Při četbě básničky Člověk se na závěr ozvala jedna posluchačka sedící poblíž mě: „Ty bláho!“ 

Člověk – posluchač byl tím zasažen. Slova, která na papíře mnohdy přehlédneme, se nám díky 

Jakubově perfektnímu přednesu zavrtávají až pod kůži. Viz krátká ukázka: 

 

Rukotrhu  
„Ó ty všemocná 

Všeobklopující 

nesmrtelná neviditelná 

Rukotrhu 

proč obracíš se k nám 

hřbetem své dlaně? 

Proč? 

                                                  

Komu jinému 

lijeme zlatá telata?  

Komu jinému 

zařízli jsme beránka 

Uprostřed noci?“… 

 

     Jakub Fišer si vysloužil nadšený potlesk. Luboru Falteiskovi připomněl Václava Hraběte 

a autor se svěřil, že jeho básničky má rád. Bohužel se v životě nesetkali. V knize jsou navíc krásné 

ilustrace Bedřicha Kocmana, takže se tak stává i uměleckým artefaktem. 

     Zazněla další hudba a na závěr nás svojí prózou pobavil sám moderátor večera – Lubor 

Falteisek. Byl to moc hezký večer, v němž se ukázalo, že přes mnohá úskalí, jimiž je zatížen 

současný svět (konzum, hamounění, korupce, moc aj.), existuje i naděje, a o té nám nejen básník 

vypráví. (Praha 26. 1. 2015) 
- L. K. (*1980) píše básně i prózu, je absolventkou Pedagogické fakulty ZČU (oboru manažer výtvarné kultury), žije 

v Plzni a v Praze, kde momentálně pracuje v Uměleckoprůmyslovém muzeu. 
 

* IVO FENCL: Král českých reportérů nemá skoro nikdy čas: 

     Kdo je „Standa“ Motl? Investigativní reportér první kategorie, přezdívaný lovec informací. 

Taktéž autor desítek knih literatury faktu a filmový scenárista. Píše... a sám si moderuje poutavé 

pořady v televizi a hlavně v rozhlase. A jak se k tomu všemu dostal? 

     Absolvoval Fakultu žurnalistiky UK, ale mně a Janě Horákové řekl v lednu v Knihovně města 

Plzně, že by mu nestačila, v žádném případě, a aťsi vám to zní sebepošetileji, zkrátka jej cosi pudí. 

Stále. A vždy pudilo. Účastnil se i válečných konfliktů, pracoval v řadě časopisů jako „zuřivý“ 
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reportér, léta dělal tvář pořadu Na vlastní oči a teď už pět let připravuje pro rádio autorský pořad 

Stopy, fakta, tajemství, který již dosáhl stovek dílů. 

     Stanislav Motl se zajímá o mnohé, a ne o vše. Vybírá si. A interesují jej hlavně causy 

protektorátní, to je Motlova parketa. V nejnovější knize Děti Antonína Kaliny doobjevil tak muže-

zachránce devíti set židovských dětí z Buchenwaldu a vynesl tu na světlo „skutečného chlapa“, jak 

to sám definoval v Polanově síni při pořadu Záhady a záhadologové. Obdivuhodnějšího nikoli 

možná, ale docela jistě než sir Winton a Oscar Schindler dohromady. 

     I dík Motlovi byl Kalina loni vyznamenán na Hradě in memoriam, ale také sám žurnalista 

posbíral již řadu „metálů“. V Anglii třeba již dvakrát The AIB International Media Excellence 

Awards, prestižní ocenění vnímané jako rozhlasový a televizní Oscar zároveň. Rozhodují o něm 

desítky porotců z celého světa. Motl má i Cenu E. E. Kische a jako „profíka“ jsem se jej mimo jiné 

naivně zeptal, co novináři ještě podle jeho čidel zapomněli odhalit v Plzni: „Představte si, 

Stanislave, že vás Město kultury 2015 ubytuje a bude vám letos platit za práci na tématech 

spjatých s krajem. Do čeho byste šel? Snad to... můžete aspoň naznačit!“ povídám. A Motl se 

zasmál a řekl, že by nikdy od města peníze nevzal dopředu a zaplatit by si nechal teprve poté, co by 

odevzdal hotové dílo. A konkrétní téma? „Ta, Ivo, neprozrazuji. Proč? V této zemi se mezi 

publicisty rozmohlo nejen klasické opisování, ale i zcizování nápadů, a to často klidně s vědomím 

jejich nadřízených, ba vydavatelů. To nic nemění na tom, že Plzeň vnímám jako město plné 

inspirace a zajímavých, dosud neobjevených témat, a že ji mám moc rád.“  

(Starý Plzenec 5. 2. 2015)  

I. F. (*1964) píše básně i prózu, žije ve Starém Plzenci. 
 

* MAREK VELEBNÝ: Nový fotbalový klub hledá hráče, fanynky a fanoušky: 

     Začátkem letošního roku, kdy je Plzeň jedním ze dvou Evropských hlavních měst kultury, vznikl 

v Plzni nový významný fotbalový klub. Jeho začátky sahají do léta loňského roku, kdy se přátelé, 

básníci a bývalí studenti filozofické fakulty Mgr. Václav Engler s Mgr. Michalem Peleškou 

rozhodli na základě své vlastní iniciativy svoji sportovní zálibu postavit na vyšší úroveň a začali 

spolu trénovat na hřišti v místě bývalého výstaviště za OC Plaza.  Významným milníkem v dějinách 

klubu bylo přesunutí hráčských a trenérských aktivit v době adventu před koncem loňského roku 

do sportovní multifunkční haly Malesický dvůr v Plzni-Malesicích. Podle této destinace si 

fotbalový klub dal začátkem roku jméno „Atlético Malesico“. Zásadní funkce klubu si mezi sebou 

rozdělili nadějní plzeňští básníci a hlavně velcí malesičtí patrioti následovně: majitelem klubu je 

Petr Boháč, náročnou funkci generálního manažera klubu si vzal na svá bedra Mgr. Václav 

Engler a vrchním trenérem se stal Mgr. Michal Peleška. „Všichni tři jsme současně také hráči, což 

je u fotbalových velkoklubů věc takřka nevídaná,“ říká Mgr. Václav Engler a doplňuje: „Všichni 

hrajeme fotbal hlavně pro zábavu, pro peníze děláme poezii. Jsme si vědomi, že sportem se dnes 

uživí jen málokdo.“ 

     Členové nově vzniklého fotbalového klubu Atlético Malesico, kteří se zatím scházejí 

na trénincích pátky v podvečer v hale Malesického dvora, si vytýčili nemalé cíle. Jednak 

stabilizovat a rozšířit členskou hráčskou základnu a posílit kádr managementu klubu, dále vytvořit 

atributy klubu, dresy, odznak, hymnu apod. Dále chtějí rozšířit fotbalový fanklub hlavně o ženskou 

část - roztleskávačky, rozšířit spolupráci s jinými fotbalovými kluby a nadšenci 

v Čechách i v zahraničí. Rádi by mezi sebe do svého týmu přijali i odpovědnou tiskovou mluvčí, 

která by jim vylepšila již tak renomované image, ulehčila náročnou manažerskou práci ve vztahu 

k médiím, veřejnosti a konkurenčním klubům. Dále také hledají asistentku manažera a masérku. 

     „Název klubu Atlético Malesico nevznikl náhodou. Jako vizionář se v tomto směru projevil můj 

bratr Mgr. Jan Engler, kterému se začátkem roku zdál věštecký sen, a to, že nastupuje na trénink 

v pruhovaných červenobílých dresech, jako má klub Atlético Madrid,“ s hrdostí a úsměvem 

vysvětluje generální manažer klubu Mgr. Václav Engler. Mgr. Jan Engler se tak stal fenoménem a 

takřka kultovní postavou, kdy měl vizionářský sen jako v šedesátých letech minulého století 

bojovník za rasovou svobodu v USA Martin Luther King s jeho slavným projevem: „I Have a 
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Dream.“ Od loňska klubem Atlético Malesico prošlo kolem dvou desítek hráčů, z nichž je 

aktivních zhruba polovina.  

     Dle slov generálního manažera klubu Atlético Malesico Mgr. Václava Englera klub uvítá 

rozšíření svých řad o hráče a hlavně o členky fanklubu, zvláště ty nezadané. „Hlavní prioritou 

v současnosti je zachovat vyrovnaný rozpočet klubu skoro jako na loňské úrovni,“ říká 

Mgr. Václav Engler. Na dotaz ke vztahu Atlético Malesico k fotbalovému klubu Viktoria Plzeň 

Mgr. Václav Engler dodává: „Jsme spíše partneři než konkurenti, dokonce si už vzájemně 

nepřetahujeme fanoušky jako v minulosti.“ 

     Zájemci o členství se mohou přijít osobně přesvědčit o kvalitách členské klubové hráčské 

základny každý pátek před 18 hodinou před halu „Malesický dvůr“ v Plzni-Malesicích nebo 

po skončení tréninku, který probíhá mezi 18 a 19 hodinou. Samozřejmě v nutných případech 

mohou nováčci a hlavně fanynky přijít i během tréninku. „Zajímavostí pro mnohé fanoušky je to, 

že tým odborníků vedení fotbalového klubu Atlético Malesico připravuje v následujících letech 

v oddělení národopisu Západočeského muzea v Plzni výstavu o regionálních dějinách fotbalu,“ 

doplňuje Mgr. Václav Engler. Doufejme, že vznik fotbalového klubu Atlético Malesico nezastínil 

slavnostní zahájení EHMK Plzeň 2015, ale možná pomůže vylepšit pošramocenou pověst 

slavnostního video mapingu na plzeňském náměstí Republiky, kde místo figuríny rytíře a anděla 

možná měla být pohyblivá socha některého z vedoucích hráčů klubu Atlético Malesico.  

(Plzeň 19. 2. 2015) 

 

* MAREK VELEBNÝ: V sobotu 21. února v 16 hodin…  

     … se v Městské knihovně Mirošov na náměstí vedle kostela sešli přátelé a příznivci RNDr. 

Martina Langa na křtu jeho nové knížky Barokní zámky. Příběhy a lidské osudy. Po oficiálním 

zahájení a křtu knížky, který provedla senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová CSc., následovala 

přednáška RNDr. Martina Langa na téma „Co se do knížky nevešlo“. Kdo chtěl, dostal nakonec 

od autora do knihy podpis  s věnováním. Kniha vyšla v ediční řadě „Venkovské baroko“ 

plzeňských MASek coby příspěvek k Plzni – Evropskému hlavnímu městu kultury 2015 (projekt 

Skrytá bohatství aneb Venkov Plzni). Prostor knihovny, kde se konala prezentace knihy, byl zcela 

zaplněn, na některé nezbylo ani místo k sezení. Celkem přišlo autora podpořit a poslechnout si 

zajímavé vyprávění více než sedm desítek lidí. 

     Fotky: http://velebny.rajce.idnes.cz/Mirosov.Baroko.MartinLang.21.2.2015. (Plzeň 24. 2. 2015) 

 
- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije 

v Plzni, externě spolupracuje s regionálními deníky. Je vedoucím neprofesionálního divadelního souboru 

SOFRANZA. V současné době je zaměstnán u firmy HLS. 

 
 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 3. 2015. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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

KONTAKT: 

Ason-klub při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

tel.: 378 038 200, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

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