
Městská knihovna v Ostrově pořádá literárně-hudební besedu Alexandra Stainfortha a Josefa Pepsona Snětivého Ten píše to a ten zas tohle. Zváni jste zítra v 17 hodin

Vážím si žen, které něco dokázaly, a přitom zůstaly ženami
ALENA JEŘÁBKOVÁ

Ostrov – Na literárně-hudební
besedu Alexandra Stainfortha
a Josefa Pepsona Snětivého
TEN PÍŠE TO A TEN ZAS TO-
HLE jste zváni zítra v 17:00 do
Městské knihovny v Ostrově.
Autoři představí své nové kni-
hy Krvavá Mary a Retroper-
spektiva, stejně jako další ti-
tuly ze své literární tvorby.
Ještě předtím jsme ale Josefa
Pepsona Snětivého, který se
na besedě postará i o hudební
doprovod, požádali o rozho-
vor.

Můžete svou novou knihu Re-
troperspektiva přiblížit i těm,
kteří se na besedu nedostanou?

Retroperspektiva je mou
druhou básnickou sbírkou,
která vznikala přibližně rok
od jara 2012. Za tu dobu se to-
ho v mém osobním životě
stalo tolik, že – tady prosím
čtenáře o shovívavost vůči
jisté nadsázce – snad ani ne-
šlo básně nepsat. Není to
ovšem tak, že by mě k básním
v nich obsaženým inspirova-
ly jen ženy – čerpal jsem tře-
ba i z pozorování svých milo-

vaných dětí nebo z cest po
vlastech českých.

Jste autorem řady dalších knih
– od poezie přes fotbal, leporelo
pro děti až po erotický román.
Rozmanitá škála… Jak jste se k
psaní dostal?

Vášnivým čtenářem jsem
už od předškolního věku, ale
první novelu – Každý král je
sám – jsem vydal až ve Kris-
tových letech. Musel jsem k
tomu dozrát, nápadů byla
spousta, ale potřebné sou-
středění a zklidnění se dosta-
vilo až později.

Které své knihy si nejvíc pova-
žujete a proč?

Vždycky té poslední. Po-
kud bych měl ale jmenovat z
každého segmentu jeden ti-
tul, pak by to byl za prózu ro-
mán Piercing na duši, za po-
ezii zmiňovaná sbírka Retro-

perspektiva, za literaturu tý-
kající se fotbalu kniha Český
fotbal 2012, za tituly věnova-
né dětem leporelo Zvířátka ze
ZOO a za překlady
vampýrsko-erotická novela
Josepha Sheridana Le Fanu
Carmilla, kterou jsem také
převyprávěl.

Tištěná kniha má své kouzlo, e-
book je zase praktická věc. Jak
to vidíte vy?

Jsem velmi rád, že oba for-
máty existují vedle sebe. Sám
zatím čtečku nemám, ale těší
mě, když vidím, kolik lidí
místo bezduchého brouzdání
internetem (občas nejsem
výjimkou) čte – a lhostejno,
zda z papírové stránky, nebo
z obrazovky.

Teď trochu odbočím. Už delší
dobu mám dojem, že kdo nečetl
knihu Padesát odstínů šedi, Pa-
desát odstínů temnoty a Pade-
sát odstínů svobody (erotická
trilogie E. L. James), jako by
nežil… Přečetl jste si některou z
nich? Jaké knihy sám rád čtete?

Velmi zběžně jsem pročetl
Padesát odstínů šedi a můj
dojem je takový, že

vynecháme-li intimní hrátky,
zbude chatrná, klišovitá
kostra. Já mám raději sku-
tečnou literaturu, zejména
takovou, která obsahuje ta-
jemství a vyhrocené emoce –
aniž bych si dělal nároky na
úplnost, musím zmínit jména
jako Bulgakov, Márquez,
Maturin a jeho Poutník Mel-
moth, Lewis a jeho Mnich, z
českých třeba – po mém sou-
du v našem i světovém mě-
řítku nedoceněný – Arbes.
Asi dost vězím v devatenác-
tém století, mezi svými oblí-
benci bych rád jmenoval také
Jana Nerudu, sestry
Brontëovy, Elizabeth
Gaskellovou, Jane Austeno-
vou či George Eliota, stejně
jako nesmrtelného Dostojev-
ského. Jsem rád, že jsem ně-
které z nich mohl i vydat, a to
často v úplně prvním českém
překladu.

Napsal jste také knihy o fotbalu.
Vím, že oba vaši synové hrají za
Slavii. Stíháte občas chodit na
jejich zápasy – povzbudit je?

Ano, často jejich zápasy
také pískám. Pepíno i Matý-
sek mi nejen fotbalem dělají
velkou radost a současně je
to pro mě i škola sebeovládá-
ní, což bych doporučil všem
rodičům (a hlavně fotbalo-
vým maminkám). Pokud se
děti snaží a něco jim nevyjde,
kritika (namnoze velmi ne-
profesionální a nevybíravá)
opravdu není namístě. A po-
kud se nesnaží, je třeba s ni-
mi hledat příčiny, proč tomu
tak je. Tím samozřejmě ne-
tvrdím, že jsem na tribuně či
s píšťalkou nějaký ideál, sna-
žím se však přemýšlet v šir-
ších souvislostech a nahlížet
do dětské duše. S tím souvisí
i to, že bych v budoucnu rád
psal víc pro děti.

K fotbalu máte blízko, kdysi jste
ho prý hrával. Myslíte si, že jsou
v současnosti děti v Česku ve-
deny k dobrému fotbalu?

Domnívám se, a tento ná-
zor není populární, že v mno-
ha, hlavně menších klubech
bohužel ne. Děti tam vedou
většinou neplacení tatínkové,
kteří přes veškerou snahu (té
je třeba si vážit) nemají tre-
nérské, a už vůbec ne psy-
chologické schopnosti k to-
mu, aby pracovali s dětmi.
Jistě by pomohlo, kdyby šlo
více peněz na dětský a mlá-
dežnický fotbal a méně jich
mizelo v podivných zákou-
tích toho dospělého. Co se
konkrétně mých dětí týká, na
Slavii si na trenéry opravdu
nemůžeme stěžovat. Škoda že
tomu tak není všude.

Na besedě v ostrovské knihovně
vystoupíte i jako hudebník.
Hrajete na saxofon. Jaký hu-
dební žánr máte nejradši?

Během třiceti čtyř let ve-
řejného vystupování jsem
hrál snad všechny žánry – od
klasiky až po hardcore. Nej-
raději mám ovšem inteli-
gentní poprock, rock a soul.
A z nástrojů saxofony, ovšem
snažím se, abych příliš neza-
nedbával ani ty ostatní, vždyť
třeba mé sólové koncerty
jsou založeny hlavně na pia-
nu a zpěvu.

Před časem jste odešel z funko-
vé kapely Sly Rabbits a skončila
i formace Ztraceni v překladu.
Kde si vás mohou lidé poslech-
nout?

Se Sly Rabbits občas po-
hostinsky vystupuju, napo-
sled minulou sobotu v Kutné
Hoře, i kapela Ztraceni v pře-
kladu se časem dočká něja-
kého – zřejmě rockovějšího –
pokračování. Až do konce
roku však budu vystupovat
hlavně sólově v pražském
klubu Carpe Diem se svým
pořadem NA VLNÁCH TÓ-

NŮ A SLOV, kdy písně pro-
kládám recitací svých básní
ze sbírek Z deště pod opak a
Retroperspektiva – i těch,
které se mi utěšeně hromadí
v připravované třetí sbírce,
již bych rád vydal příští rok.

V jednom rozhovoru jste uvedl,
že většinu svých písní, próz i
básní jste stvořil s myšlenkou na
některou z žen, která prošla va-
ším životem. Cituji: „Ženy jsou
mou věčnou spásou i věčným
prokletím…“ Čeho si na ženách
nejvíc vážíte a co vás naopak
dokáže naprosto odradit?

Těžká otázka, byť s nimi
žiju – a občas i bojuju – už
pětadvacet let. Ale pokusím
se odpovědět: vážím si žen,
které něco dokázaly, a přitom
zůstaly ženami, zachovaly si
tedy svůj půvab i svou něhu a
nedělaly ze sebe „chlapa v
sukních“. Naopak mě odra-
zuje arogance (častá u žen, za
jejichž krásnou fasádou se už
nic neskrývá) a také ono po-
divné „chlapáctví“, které je
alespoň v Praze bohužel stále

častější. Muži si za to ovšem
mohou také sami, neboť pře-
stávají být opravdovými
muži.

Je něco, co byste chtěl ve svém
životě změnit?

Ano. Ve svém bývalém
manželství jsem zažil i mno-
ho hezkého, narodili se nám
dva zdraví a nádherní kluci,
přesto však lituji toho, že
jsem si nevybral partnerku,
která by se ke mně hodila.
Pevně doufám, že ještě dosta-
nu druhou šanci, moc bych si
přál další děti. Jinak mám
krásný a barvitý život, osud
byl ke mně zatím velmi milo-
srdný.

Píšete knihy, překládáte, učíte
angličtinu, věnujete se hudbě,
máte své nakladatelství, trávíte
čas s dětmi… Zbývá vám nějaký
volný čas? Čím se nejvíc odrea-
gujete?

Snažím se hodně sportovat,
abych se aspoň trochu vy-
rovnal svým dvěma malým
úspěšným sportovcům. Po-

kud je chvilka volna, čtu, mi-
luju cestování a výlety do
přírody… Nejraději jsem se
svými dětmi – ale neméně
skvělým protikladem jsou
cesty za čtenáři, které větši-
nou podnikám s přáteli, jako
teď s Alexandrem Stain-
forthem nebo třeba s Milo-
něm Čepelkou. A největším
adrenalinem je pro mě živé
hudební vystupování, ať už
na pódiu, nebo v médiích.

A na závěr: co chystáte v nej-
bližší době – pracovně, na poli
hudby…

Mluvíme spolu na podzim,
a tak mám v nakladatelství
ČAS velmi napilno, abych
stihl připravit k vydání
všechny letošní knihy. Svou
psychologicko-erotickou no-
velu Ženy, které rozdávají
adventní věnce tedy dokon-
čím a vydám až napřesrok,
stejně jako třetí, zatím beze-
jmennou básnickou sbírku.

Velmi rád bych v nejbližší
době pečlivě a profesionálně
natočil některé své písně, za-
pracoval na novém repertoá-
ru a začal častěji vystupovat
nejen jako spisovatel, ale
hlavně jako muzikant. Cílů a
plánů je víc než dost a věřím,
že nudit se nebudou ani čte-
náři a posluchači (kteří mo-
hou vše sledovat na mých
stránkách www.pepson.cz),
ani já sám.

Josef Pepson Snětivý
Narodil se v roce 1973 v Táboře.
Vystudoval Vysokou ekonomic-
kou školu v Praze. Od dětství
miluje hudbu, zpívá, hraje na sa-
xofon, na piano, skládá písně i
texty. V roce 2010 založil nakla-
datelství ČAS.

Z nástrojůmá Josef PepsonSnětivý nejraději saxofon. Snaží se ale,
aby příliš nezanedbával ani ty ostatní... Foto: Archiv J. P. Snětivého

Pepson se svými syny

Objednejte si celotýdenní předplatné vašeho regionálního Deníku minimálně 
na 6 měsíců a získejte ZDARMA 2 vstupenky na jedinečný koncert Lucie Bílé.

Podmínky předplatného se řídí Všeobecnými podmínkami pro 

předplatné, které jsou umístěny na www.mojepredplatne.cz nebo na všech redakcích Deníku. 

Akce je časově omezena, platí do vyčerpání zásob a pouze pro nové předplatitele. Dárek obdržíte po 

úhradě předplatného Deníku. Minimální celotýdenní předplatné vašeho regionálního Deníku na 6 měsíců.

Získejte ZDARMA dvě vstupenky na koncert

PPod

předplatné, které jsou umístěny na

Co získáte s předplatným?

• dárek

•  pravidelný přísun informací z Vašeho 

okresu a kraje, včetně regionálního sportu

•  nejzajímavější zpravodajství z domova 

i ze světa

•  zdarma doručení Deníku na Vaši adresu 

nejpozději do 7:30 hodin ráno

• výraznou předplatitelskou slevu až 845 Kč

Objednejte si své předplatné:
Plzeň: 724 953 338

Plzeň - jih, sever: 724 100 405
Rokycany: 724 979 830

Domažlice: 724 100 406

Klatovy: 724 950 796
Tachov: 728 116 833

Cheb a Sokolov: 724 277 193
Karlovy Vary: 724 950 814

Nejoblíbenější, 

nejvýraznější a nej-

známější česká zpě-

vačka posledního 

desetiletí Lucie Bílá, 

vyráží na největší 

samostatné turné 

s názvem LUCIE 
BÍLÁ – Černo-
bílé turné 2013. 
Uskuteční se v říjnu 

letošního roku v 

8 českých a 2 slo-

venských městech 

a zpěvačka na něm 
předvede ty největší hity. Jde o největší kulturní akci letošního 

roku patnáctinásobné České slavice, dámy s obrovským chari-

sma, zpěvačky, herečky, moderátorky i porotkyně Lucie Bílé.

né:

5 ČEZ Aréna 

Plzeň

17. 10. 2013

od 19:00 

hodin
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Největší výběr, vysoká kvalita
zaváděcí ceny!

... již brzy
otevíráme v Karlových Varech!

Největší prodejce 
podlahových krytin v ČR


