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

Ročník XXV, 2016, letos Listy č. 5 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 222) z 29. 4. 2016. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o. 
jako barevné bříško Plže č. 5/2016 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„V knize osudu jsme všichni zapsáni  

v jednom verši.“  
  

(William Shakespeare) 
 
 

* 

BYLO NEBYLO 

 
…Musí to být ale velmi dlouhý verš… Nebo jsme každý jiným veršem a teprve společně dohromady 
tvoříme báseň? Letos v dubnu bychom se pyšně rýmovali se Shakespearem, který už odešel před 
čtyřmi sty lety. Anebo smutně s plzeňským básníkem Romanem Knížetem, který po dlouhé těžké 
nemoci odešel „už“ 15. dubna 2016 ve věku třiašedesáti let…  
     Kdysi jsem v malém krámku v Bezručově ulici objevila stříbrné pegásky. Nebyly doopravdy 
ze stříbra, proto jsem mohla přívěsky na obyčejné textilní šňůrce nakoupit „ve větším“ a obdarovat 
jimi několik asonklubích básníků. Jeden mi zůstal pro Romana. Jemu jsem tehdy udělala po čtení 
v Galerii města Plzně nečekanou radost. Ze známých jsme se stali „bratry v Pegasu“. Kdykoliv jsme 
se potom potkali, rozepínal si košili a ukazoval, že ho má na krku. Naposledy to bylo před pár měsíci 
v Solní. Šel těžce, jako by potřeboval pomoc a oporu, ale nespěchal nikam, zoufale rád se zase 
procházel rušnou a hlučnou ulicí… (Helena Šlesingerová). 
     V úterý 19. dubna Marek Velebný fotograficky zdokumentoval vzpomínku na Romana 
(http://velebny.rajce.idnes.cz/vzpominkanaromanaknizete.19.4.2016), v pátek 22. dubna se Plzeň 
v kostele u Františkánů rozloučila. Na stránkách Literárního Západu Dr. No věnoval Romanovi 
jeden z dubnových Zápisníků (http://www.literarnizapad.cz/2016/04/zapisnik-dr-no-7-16). Václav 
Malina složil poslední  

ŘÍKADLO PRO ROMANA 
 

Roman Kníže 

ten už ví, že 

těla tíže 

k zemi víže 

Duše vzlétá 

z bídy světa 

míří vzhůru 

k nebes kúru 

A tam složí 

v náruč Boží 

svoje hoře: 

lásky moře 

http://velebny.rajce.idnes.cz/vzpominkanaromanaknizete.19.4.2016/
http://www.literarnizapad.cz/2016/04/zapisnik-dr-no-7-16/
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     Duben přinesl také dobré věci. Aleně Vávrové konečně vyšla nová sbírka básní Sojka z nebe 

utržená (Paper Jam, 2016).  

     Irena Velichová v Artamu četla dětem a také Daniela Kovářová tam spolu s Vlaďkou 

Bauerovou vystoupila v pořadu Holky v nejlepším věku aneb Jak se žije padesátkám. Marek 

Velebný fotil a fotil. 

    

 http://velebny.rajce.idnes.cz/Artamoctedetem.9.4.2016 

 http://velebny.rajce.idnes.cz/Padesatky.Kovarova.Bauerova.Artamo.30.3.2016  

 http://velebny.rajce.idnes.cz/Literarnictenimovingstation.21.4.2016 

      

     V Muzeu knihtisku a knihy k oslavě 540. výročí vytištění první knihy v českých zemích vytvořili 

rekordní ručně sázenou tiskařskou formu. Je dlouhá 329 cm, široká 51 cm a snad už byla zapsaná 

do Knihy rekordů. Pracovníci prý v textu záměrně udělali chybu…      

     Ivo Fencl v Polanově síni pak opět řešil záhady…            
 

     Devátý díl cyklu Záhady a záhadologové uvítal v Polanově síni Stanislava Motla. Závidím mu 

výřečnost a jako moderátor si nezasluhuji honorář! Nepustí mě ke slovu! Ostatně přivezl film, 

v kterém se plaví po moři a hovoří s lidmi, kteří našli Exupéryho letadlo. 

     Ptal jsem se i na jeho výhrady k Renčovu filmu o Lídě Baarové. Četl scénář, Renčovi tam našel 

omyly, ale je obhájcem této herečky, se kterou se i setkal. Ale s kým se SM nesetkal? Každého 

zpovídal, divák žasne, a ač venku nádherně, bylo plno, Motl sršel energií a slíbil, že přijede zase 

za rok. Věnoval mi také dvě své nové publikace a já mu dal sborník z plzeňského sympozia Fikce 

a mystifikace 19. století. Byl nadšen. Některými příspěvky se asi inspiruje, přičemž ta kniha není 

jen o Rukopisech. A tak se s Janou Horákovou těšíme.  

     Závěrem chci dodat, že Malý princ je nejprodávanější pohádka všech dob. Dosáhla už 140 

milionů výtisků a víc se prodalo z beletrie jen Pána prstenů a Dickensova Příběhu dvou měst (200 

milionů). Ale 5. 4. proběhl příběh jiných dvou měst; Plzně a Prahy, které Stanislav Motl rád 

propojil při jedné z mnoha svých cest celým světem. (Starý Plzenec, 6. 4. 2016) 

 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V pondělí 2. května 2016 v 9:30 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Vzdělávacího centra své hlavní budovy (Smetanovy sady 2) na přednášku Knihy znovu 

nalezené. Přednáší Mgr. Tomáš Foltýn z Národní knihovny ČR v Praze.  

 

* V úterý 3. května 2016 v 16:00 hodin Vás Klub dětských knihoven SKIP ČR – regionální 

klubko Plzeňska - zve do Polanovy síně Knihovny města Plzně (B. Smetany 13) na krajskou 

přehlídku nejlepších prací X. ročníku projektu Kde končí svět 2015/2016, tentokrát s podtitulem 

„Jak je to s králem“.   

 

* V úterý 3. května 2016 v 17:00 hodin jste zváni do zasedací místnosti Městského úřadu 

Kaznějov na besedu ke knize Martiny Bittnerové Utajené životy slavných Češek. Více na 

http://martinabittnerova.cz.  

 

* Ve středu 4. května 2016 v 17:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na malou vernisáž výstavy Karel IV. Připravil Stanislav Bukovský.  

http://velebny.rajce.idnes.cz/Artamoctedetem.9.4.2016
http://velebny.rajce.idnes.cz/Padesatky.Kovarova.Bauerova.Artamo.30.3.2016/
http://velebny.rajce.idnes.cz/Literarnictenimovingstation.21.4.2016/
http://martinabittnerova.cz/
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* Ve středu 4. května 2016 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci Kruhu přátel knižní 

kultury zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) na přednášku PaedDr. Věry Kubové Karel IV. – 

král milovaný a ctěný. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 5. května 2016 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni v rámci nového cyklu 

Autoři meziválečné prózy zve do přednáškového sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na literárně-

dramatický pořad o životě a díle Karla Čapka s názvem Já jsem Čapek, slečno. Účinkuje 

Poetické divadlo.    

 

* Ve čtvrtek 5. května 2016 v 17:00 hodin Vás Ústřední knihovna pro děti a mládež Knihovny 

města Plzně zve do své Galerie Barevný koníček (B. Smetany 13, 1. patro) na vernisáž výstavy 

prací žáků ZUŠ Jagellonská Jiří Žáček v ilustracích.    

 

* V úterý 10. května 2016 v 17:00 hodin jste zváni do kaple sv. Barbory Muzea církevního 

umění (Plzeň, Františkánská 11) na podvečer autorského čtení a hudby Konzervatoře Plzeň. 

Studenti ve svých textech vzpomenou na Otce vlasti. Čtení doprovodí hudba příznačná pro jeho 

dobu – ansámblový zpěv a kytara. (Letnice umělců)  

 

* Ve středu 11. května 2016 v 17:00 hodin jste zváni do kostelíka U ježíška na autorské čtení 

členů Střediska západočeských spisovatelů a jejich hostů. Hudební doprovod Qartetky. (Letnice 

umělců)  

 

* Ve středu 11. května 2016 od 18.00 do 23:00 hodin Vás Česká centra a partneři zvou 

k návštěvě jubilejního X. ročníku Noci literatury – na veřejná čtení evropské literatury v překladu 

na atraktivních, běžně nedostupných místech. Zapojeno je přes 70 českých měst a přímo v Plzni 

9 míst – Studijní a vědecká knihovna PK (koordinátor akce; čte Marek Wollner), Knihovna města 

Plzně (čte Jiří Dědeček), Měšťanská beseda (čte Petr Vizina), Café Regner (čte Stanislav Jurík), 

Green Gondola (noční překvapení), Družstevní kavárna Inkognito (čte David Brabec), Amorvino 

(čte Martin Reiner), Moving Station (čte Luboš Svoboda) a Plzeň zastávka (čte Bára Sedláčková). 

Součástí bude noční literární hra o ceny. Více na www.nocliteratury.cz, www.svkpl.cz.   

 

* Ve čtvrtek 12. května 2016 v 17:00 hodin Vás Středisko západočeských spisovatelů zve 

do Polanovy síně KMP (B. Smetany 13) na pořad z cyklu Řeknu ti, co čtu (9) – Erma Bombecková: 

Mateřství, druhá nejstarší profese (a jiné knihy). Připravila a uvádí Markéta Čekanová. Vstup volný. 

 

* V pátek 13. května 2016 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. Vstup volný. 

 

* V úterý 17. května 2016 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (32), tentokrát s egyptologem Miroslavem 

Bártou. Vstup volný!  

 

* Ve středu 18. května 2016 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně v rámci Kruhu přátel 

knižní kultury zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) na Zlobilovy květnové slavnosti. Účinkuje 

Jiří Hlobil jubilující a jeho hosté. 

 

* V úterý 24. května 2016 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na besedu s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou a prezentaci její knihy Jak jsme se stali 

kolonií (2015). Vstup volný.     

http://www.svkpl.cz/


 4 

* Ve čtvrtek 26. května 2016 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna PK v rámci 

přednáškového cyklu s FF ZČU zve do své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) 

na přednášku Mgr. Lucie Divišové, Ph.D. Paříž a literatura v emigraci a exilu.  

 

* V pátek 27. května 2016 od 14.00 do 19:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna PK zve 

do Vzdělávacího centra své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na workshop Vyřeš případ 

a nauč se základům tvůrčího psaní. Lektorem René Nekuda, cena 750,- Kč. Registrace na 

http://www.renenekuda.cz/kurzy-tvurciho-psani.    

  
* V úterý 31. května 2016 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na diskusi v kruhu k 100. výročí narození českého básníka, prozaika, představitele 

Skupiny 42 Jana Hanče (* 30. 5. 1916 v Plzni - †19. 7. 1963 v Praze).       

  
* 

LITERÁRNÍ VÝLET 
 

* OD GOTIKY PO EMPÍR. Pro libris, z. s., a Knihovna města Plzně pořádají pro své členy a další 

zájemce z řad veřejnosti opět svůj tradiční letní literární výlet. Tentokrát to bude ve čtvrtek 

14. července 2016 s názvem Od gotiky po empír.  Trasa: Plzeň - Kutná Hora (chrám sv. Barbory; 

Vlašský dvůr - audienční sál, mincovna; Tylův dům - J. K. Tyl; volný program: oběd) - zámek 

Kačina (chotkovské interiéry, knihovna a divadlo, park) – Plzeň. Odbornými průvodci opět budou 

prof. PhDr. Viktor Viktora., CSc. z Pedagogické fakulty ZČU v Plzni a Ing. Karel Drhovský. Sraz 

v 7:00, odjezd v 7:15 od nákupního centra Plaza, návrat tamtéž v cca 20:30-21:00 hodin. Cena vč. 

vstupného: plná 660,- Kč, se slevou pro děti, studenty, důchodce nad 65 let 545,- Kč. V ceně jsou 

vstupy, průvodci a malé občerstvení. Písemné přihlášky s úhradou v plné výši se přijímají až 

do obsazení autobusu v kanceláři Polanovy síně KMP (Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 301 00 

Plzeň). Storno možné bez poplatku do tří dnů před odjezdem, při neúčasti je možno vracet jen 

nevyužité vstupy a bonusy – max. 350,-/ 240,- Kč. Informace: Mgr. Jana Horáková, tel.: 378 038 206, 

e-mail: horakovaj@plzen.eu. Přihláška platí pro jednu osobu (v případě potřeby kopírujte).  

 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* VÝLET DO MINULOSTI 2016. Městská knihovna Čelákovice u příležitosti 650. výročí svého 

založení vyhlašuje X. ročník literární soutěže, letos na téma Výlet do minulosti. Soutěž je určena 

dětem i dospělým a bude hodnocena ve věkových kategoriích: děti do 15 let, mládež 15-18 let, 

dospělí. Lze zaslat původní, dosud nepublikovanou poezii, prózu (povídku, pohádku, divadelní 

hru…) a publicistiku (reportáž, esej, fejeton…), o max. rozsahu 10 stran, psané na stroji nebo 

počítači, na papíře, na CD nebo e-mailem (do předmětu uveďte: Literární soutěž 2016). Autor na 

přiloženém listu papíru uvede jméno a příjmení, rok narození a kontakt (telefon, e-mail). Účastí 

v soutěži dává autor souhlas s případným uveřejněním práce. Uzávěrka je 31. května 2016. 

Adresa: Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 991 515, 

e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz, http://knihovna.celakovice.cz. Práce bude hodnotit 

odborná porota. Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskuteční 6. října 2016 v rámci Týdne 

knihoven v Síni Jana Zacha v městském muzeu. Vítězné práce budou vystaveny v prostorách 

knihovny a otištěny ve sborníku.  

http://www.renenekuda.cz/kurzy-tvurciho-psani/
mailto:mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz/
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* DAIDALOS 2016. Měsíčník XB-1 vyhlašuje literární soutěž s názvem Daidalos. Lze zaslat 

původní, dosud nepublikované povídky žánru sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu, psané 

česky nebo slovensky standardním písmem po jedné straně papíru, o max. rozsahu 80 tisíc znaků 

vč. mezer, vytištěné ve dvou dokonale čitelných exemplářích (doporučený formát je řádkování 1,5, 

písmo Times New Roman, velikost písma 12, výchozí okraje 2 cm). Soutěž je anonymní, práce 

nepodepisujte, v zalepené obálce přiložte jméno a příjmení autora, rok narození, název díla, telefon 

a e-mail. (Pořadatelé prosí: nežádejte publikování povídek pod pseudonymy!) Každý z autorů 

může zaslat libovolný počet povídek. Zásilku označte heslem „LS Daidalos“. Uzávěrka je 

31. května 2016. Adresa: Jaroslav Jiran, Gen. Janouška 893, 198 00 Praha 9. Texty bude 

hodnotit redakce XB-1. Povídky, které se dostanou až do finále, budou publikovány a honorovány 

podle běžných tarifů měsíčníku. Vítěz obdrží literární cenu XB-1 Daidalos 2016, právo výběru 

ilustrátora k povídce, originál jedné ilustrace s osobním věnováním výtvarníka a věcné ceny. 

Autoři ocenění na 2. až 5. místě dostanou diplomy a věcné ceny. Výsledky budou pravděpodobně 

zveřejněny na Fénixconu začátkem prosince 2016 v Brně, spolu s vítěznou povídkou a rozhovorem 

s autorem v XB-1 1/2017 a následně také na webu časopisu. Více na 

http://www.casopisxb1.cz/daidalos/daidalos-2016-uzaverka.  

 

* BRNĚNSKÁ SEDMIKRÁSKA 2016. Brněnský literární měsíčník a nakladatelství Host 

vyhlašuje už VIII. ročník básnické soutěže Brněnská sedmikráska. Předcházející ročníky určily 

Nejkrásnější báseň o Brně (dvakrát), Nejkrásnější brněnskou báseň o Praze, Nejkrásnější živě 

přednesenou báseň o Brně, Nejkrásnější brněnskou báseň o Adamově, Píseň pro Brno a také Brno 

v noci. Tématem letošní soutěže je Brno, 27. nejlepší město na světě. – Brno získává pozornost 

světa. Připomeňte tedy planetě, že s v něm a o něm píše i poezie! - Lze zaslat původní báseň. 

Uzávěrka je 31. května 2016. Adresa: Host, Radlas 5, 602 00 Brno, e-mail: 

sedmikraska@hostbrno.cz. Zásilku označte heslem „Sedmikráska“. Vítěz obdrží peněžní odměnu 

ve výši 10.000,- Kč. Texty bude hodnotit odborná porota, nejlepší budou prezentovány samotnými 

autory na slavnostním finále, které proběhne v sobotu 25. června 2016. Více informací na 

http://kavarna.hostbrno.cz/brnenska-sedmikraska. 

 

* SEIFERTOVY KRALUPY 2016. Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje na památku národního 

umělce - básníka Jaroslava Seiferta (*1901 - †1986), laureáta Nobelovy ceny za literaturu, jehož 

ostatky jsou uloženy na tamním hřbitově, XXI. ročník festivalu poezie a přednesu Seifertovy 

Kralupy a zároveň také stejnojmennou autorskou literární soutěž. Soutěž je určena všem 

občanům ČR bez omezení věku, probíhá ve dvou věkových kategoriích: 14 až 18 let (dovršených 

do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně 

i cykly, podmínkou je zaslat max. 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, 

a to elektronicky, nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích, jedna z básní musí mít formu sonetu. 

Soutěž je anonymní. Práce nesmějí být podepsané ani jinak označené, do neporušené zalepené 

obálky vložte čtvrtou kopii, připojte jméno a příjmení, věk a adresu bydliště. V případě 

elektronické verze vypište tyto údaje do těla e-mailu, neuvádějte v přiložených básních formátu 

.doc nebo .pdf. Uzávěrka je 31. května 2016. Adresa: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, 

„Seifertovy Kralupy“, k rukám J. Daňhelové, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 

tel.: 315 739 866, e-mail: jaroslava.danhelova@mestokralupy.cz. Vyhlášení výsledků proběhne 

v rámci festivalu Seifertovy Kralupy. Vítězné práce budou odměněny. Více na 

https://www.mestokralupy.cz/mesto/kultura-a-volny-cas/festival-poezie-a-prednesu-seifertovy-kralupy/.  

 

http://www.casopisxb1.cz/daidalos/daidalos-2016-uzaverka
http://kavarna.hostbrno.cz/brnenska-sedmikraska
mailto:jaroslava.danhelova@mestokralupy.cz
https://www.mestokralupy.cz/mesto/kultura-a-volny-cas/festival-poezie-a-prednesu-seifertovy-kralupy/
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* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
* IVO FENCL: Reportáž z Orientu aneb Jorika z náměstí Republiky: 

     Vladimír Novotný, kterému bude 19. srpna teprve sedmdesát, je mimo jiné kritikem. Jako 

takový nevraždí, soudit nicméně musí a nedávno mi dopsal, že se prý zúčastní pořadu autorů 

Pedagogické fakulty v Plzni a posedí předtím s pár přáteli-spisovateli U Žumbery. Nepřijdu? 

Věnuje mi nové knížky, které sepsal. 

     Když se blížil dotyčný termín, otázal jsem se, zda domluva platí, protože manažerka Knihovny 

města Plzně mě krátce předtím upozornila, že je patronem recitace studentů profesor Viktora. 

Jak jsem věděl, on a Novotný jsou na kordy. „Platí ten Žumbera?“ 

     „Platí, anebo počkej. Přijď ve 13. 45 do Orient Coffee (http://www.orientcoffee.com/o-nas).“ 

     Dotyčný podnik má adresu „náměstí Republiky“, ale uschován je v nitru bloku. Sotva jsem 

tamo zapadl, vybavilo se mi, že se tady před orientálními dveřmi před pár roky odehrála schůzka 

mezi mnou a mladou manželkou malíře Neprakty. Jinak jsem tu ale byl poprvé a možná také 

naposled, protože píšu (pokud jen možno) doma. V skrytu, jak říká Epíkuros. 

     Nakoukl jsem do kavárny; Vladimír nikde. Vrátil jsem se průjezdem, v němž nějaká dvojice 

zaujatě páčila dveře, a zahleděl se na náměstí. Vedle mě Weinerův dům, za taxíky se tyčil 

Bartoloměj a napravo zrovna brzdila tramvaj dvojka. Nalevo před Muzeem loutek hovořil šéf 

nedalekého nakladatelského bloku NAVA Ota Rubner s nějakou atraktivní dámou, i čekal jsem, 

až domluví, abych jej pozdravil; vydal mi koneckonců čtyři knihy. Ale pak jsem dostal strach či co 

a ustoupil do stínu. Hle. Vladimír (i s telefonem) již vyčkával u kulatých stolků před Orientální 

kavárnou. Rád jsem mu podal ruku. Dosud nicméně nechápu, kudy a kdy mě minul (cožpak 

nevnímám?) 

     „Tady je to úžasný, viď,“ povídám. „A teď si představ, že vedle mají v muzeu stejný dvorek, 

jen bez kafe.“ A tu mi došlo, že mystifikuji. I v muzeu je občerstvení. 

     Aniž bych se opravil, usedali jsme, když tu Vladimír, který obyčejně působí autoritativně, přece 

objevil stůl v první z místností kavárny. Byl u prázdných pytlů, na jejichž lidovou cenu mě 

upozornil. Po deseti korunách. - Pár vteřin jsem skutečně přemítal, zda některý nepotřebuji, 

ale kritiky dávno nevraždím, takže nač? Tu se odnikud vynořil známý básník Robert Janda, autor 

knihy Omamné odéry, a visel na našem kritikovi očima. Stáli proti sobě. Hovořili spolu, 

ale nedolehlo ke mně ani slovo. 

     Vstal jsem, avšak Janda si mě nevšiml - a ostatně už opět mizel. „Vy se znáte. Ne?“ usedl 

Vladimír k nápojovému lístku. 

     „Jo; ze čtení. Nějakého. Nevěděl jsem, že bydlí tady v Plzni.“ 

     „Má tu vedle nějakej krám,“ mávl rukou. „Co si dáte?“ To se ptal sám Goran Jozič, majitel. 

     Vedle bylo plno a pracoval tam ještě jeden mladší muž; oba snědí a sympatičtí. Objednal jsem 

si stejný druh kávy jako Vladimír, a když se mě optal, jak se mám, nevěděl jsem na chvíli, co říct; 

je to vždy relativní. Pak jsem reakci transponoval na peníze; není jich nikdy dost. 

     „A pořád to samé děláš?“ optal se. „Co vůbec teď hlídáš?“ 

     Ohlédl jsem se a reagoval úplně stejně tlumeně jako v časech prohibice či tuhé špionáže. 

     „Proč šeptáš?“ zeptal se Vladimír. 

     „Snad ze strachu, že mě tam někdo sejme?“ Měl to být vtip. Nevyzněl. 

     „Kdo by tě snímal?“ 

     „Pravda. Kdo? I známá tohle říkala. Je to prý jako z Kahudy; kdo by mě přepadal. Altner 

nejsem... Moc si fandím!“ 

http://www.orientcoffee.com/o-nas)
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     Goran se vrátil s talířky a šálky. Vladimír mě upozornil, že musí být za padesát minut na úřadě.    

„A básníci z pedáku?“ povídám. „Markéta Zvolánková, Filip Koryta...“ 

     „Já se omluvil. Co syn?“ 

     „Čtvrtýho května mu bude sedmnáct. Češtinářka u nich ve třídě zrovna vykládala Pikovou 

dámu. Závěr si pamatovala jinak. Víš, jak to končí. To je ta stará. Tak se hlásil, snaživě, aby pointu 

napravil; ovšemže před celou třídou. A čím to? Já mu Dámu jednou čet´.“ A byla to pravda. 

Během patnácti let jsem toho ostatně Filipovi předčítal víc, což mi teď chybělo. A dost. A vlastně 

i on. Vybavil jsem si náhle úsilí vynakládané na dočtení Dámy, tenkrát, a jak jsem si nechtěl zadat, 

i když mě finále emotivně zaháčkovalo, až bych se před ním rozbrečel. „Tak ti mám strach, aby to 

nezačal mít u učitelky blbý; když ji odhalil. Není to paradox? Otec čte synovi a ještě tím škodí.“ 

     Vladimír mě chlácholil. Připomněl, že existuje Čajkovského opera o oné dámě. Její závěr mi 

vyprávěl; byly dvě. Do Orientu vstoupila hezká dívka. Zdejší servírka, jak se ukázalo. Jako většina 

lidí jsem vysazený na mladé bytosti, ale zde jsem registroval takřka dítě. Nebo se pletu? Možná jí 

bylo sedmnáct, ale třeba taky čtrnáct, a nelze popřít, že mě v onom arabském prostoru zaujala. 

Jistě i Vladimíra. Měl korektury květnového Literárního života a mé texty o šedesátníku Jiřím 

Hlobilovi i Janu Hančovi, jenž se narodil před sto lety. Vyprávěl pak, jak jednou měl psát 

o moderním básníkovi, takže louskal „takto vysoký“ pilíř jeho sbírek, ve kterých ale ořechové 

nenacházel. „Hanč to nebyl. Ale najednou... Zarazím se... Ne! Po-e-zie! Hle, ložisko. Až dodatečně 

jsem zjistil, že se v tom období zamiloval.“ 

     Ni láska však nezaručí, že bude literatura kvalitní, věděl jsem a ani nesondoval, o kterého 

veršotepce se jedná. V duchu jsem přesto hudroval nad Vladimírovým mlžením. Sice mi opakovaně 

vysvětloval jakási pravidla, podle kterých jména tutlá, nebo naopak vyzrazuje, diplomacie mě však 

jako přímočarého berana míjela. Jaká asi bude pravděpodobnost, že někdo podá žalobu? uvažoval 

jsem tupě. Blízka nule! Ó, bizarní pseudonymy a iniciály; odéry i šifry. „Ty to komplikuješ. 

Každému soudobému, tudíž i krajně lenivému čtenáři,“ řekl jsem. „Copak můžeš udělat rejstřík?“ 

     Prý se chce vyjadřovat obecně a ještě obecněji; mám o tom přemýšlet. „Skutečně ti na mých 

nových knížkách tak záleží?“ váhal. „Neposkytuju je každému.“ Ale přesvědčil jsem jej a nechal si 

publikace Malá plzeňská dvanáctka a Řádečky podepsat. První sestává z tuctu recenzí na knihy 

tvůrců spojených s regionem včetně doslovu k dílu Oldřicha Janoty, které nakonec nevyšlo; druhá 

odkazuje podtitulem na Reynkův verš, přičemž Vladimír a jeho paní už sedmým rokem žijí 

v Chodouni u Zdic, kam se přestěhovali z Prahy. Ta kniha je pozoruhodným deníkem roku 2014, 

poprosil jsem o věnování a kritikus do ní tedy vepsal: Ivovi Fenclovi rád věnuje s přáním, 

ať napíše jednou i Řádečky své Vl. No. U Gorana 12. 4. 16. Požádal mě, abych mu o knihách 

dodatečně referoval; abych vyslovil nějaký názor. „A nevypadáš nadšeně,“ konstatoval, neboť se 

při dumání kabonívám. 

     „Ale jsem, jen to nemám ve zvyku dávat najevo.“ A jistě, slovy zájem vyjádříte, zatímco 

s mimikou to je horší. Ještě chvíli jsme hovořili, mimo jiné i o Macurově knize Ten, který bude, 

a tu Vladimír musel jít. Vstal jsem. Dostanete-li zadarmo knihy, i vy asi máte za samozřejmé, 

že aspoň kávu hradíte. Šel jsem do místnosti vedle překvapen, že mám platit servírce, která tu ani 

původně nebyla. Abych na ni udělal dojem, takřka intuitivně i pošetile jsem předstíral, že myslím 

na chrousty, ale ji nevidím: „Dvě kávy.“ 

     „Se sirupem?“ Nebo něco podobného řekla. Vladimír mě opravil, nápoj nazval pravým 

jménem, ničím okolo nepohrdal a etiketou vůbec a žil. Jen tak můžete být kritikem. Oproti tomu 

mnozí spisovatelé jsou do jisté míry mrtvi a kupříkladu nerozlišuji ani chuťové nuance. Nikoli 

každému káva něco dá a ne každý pochopí, co na jejím odéru lidi mají. Sám piji spíš Coca-Colu, 

pivo a víno, i když chutě u ničeho... takřka nerozlišuji. Stálo to sto dvě koruny. 

     Při objemu šálků mě cena zarazila. Asi neprávem. Nedal jsem na sobě nic znát, podal „Jorice“ 

pětistovku a začal pátrat ještě po minci. Máte-li za to, že je něco orientálně předražené, jste 

provázeni pocitem, že bude dyško již v ceně. Ale Vladimír nedopatření zahladil, neboť jí věnoval 
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desetikorunu. Zamířila ke vzdálené kase a Goranův společník mě zkoumavě pozoroval. Už se 

houpavě vracela. S dvoustovkami. Když mi je podávala, schválně jsem je omrkl trochu lačně. Ji ne. 

A jsem z obliga! myslil jsem si. Byl to omyl. Mladík po jejím boku se zachmuřil. Někde hráli, 

vše vonělo. Pojednou mě napadlo, že jsme tu s Vladimírem kvůli ní. Jeho plán. Strach mě přešel. 

„A co ve škole?“ Už bych to málem řekl, ale naštěstí mi dotaz zaschl na patře. 

     „Přijdeš k Žumberovi?“ zeptal se Vladimír. Zavrtěl jsem hlavou. Navrhl, ať jej aspoň 

doprovodím. K úřadu. Kráčeli jsme sami letní pěší zónou k tzv. Brance a zrovna nás obklopovaly 

dvě knihovny, když dvacet metrů před námi vyběhla z té městské její manažerka. Vzdalovala se 

jako všechno. „Jano!“ reagoval Vladimír, pohotovější než já, a mně se zdálo, že dozajista huláká 

příliš potichu. Okolo jako by dál existovala kavárna. 

     Ale Jana se - s úsměvem - otočila. Přicházeli jsme blíž. „Ty jo,“ povídám. „Reaguje po paměti 

na tvou barvu hlasu.“ „To dáme do dalších Řádečků?“ zeptal se a lze se i ptát, nakolik je součástí 

autorova osudu jeho kritik. Nabízím odpověď. Pokud uvěříte, že je, pak ta věc funguje. A když 

neuvěříte? Kdo ví, ale řekl bych, že to platí jakbysmet. Vrátil jsem se do kavárny, ač ve snu, 

a povídám: „A co ve škole?“ 

     „Nic, tati.“ 

     „Něco snad přece. A jdem zítra do kina?“ 

     „Tak to nepůjde. Už jdu s holkama.“ 

     „A na co? Má ten film zajímavý příběh?“ 

     „Asi nic podle tebe. Ale nevadí. Ne? - Přece jsi mi všecky ty knížky už čet´, když jsem byla malá.“ 

     „Ale pořád jsi.“ 

     „Depa. Dej si u nás ještě něco, táto, ale teďka už jsem ta stará.“ 

(Starý Plzenec, 18. 4. 2016) 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 5. 2016. 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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