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

Ročník XXIX, 2020, letos Listy č. 6 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 267) z 29. 5. 2020. Strany 4, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 6/2020 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

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

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Lidé s podroušenou hlavou mívají  

mnohem shovívavějšího anděla strážného  

nežli jiní s hlavou čistou.“ 
 

(Zikmund Winter)  
 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

     …A co podroušení spisovatelé zkroušení pod rouškou? Jak kteří… 
  

     Například Středisko západočeských spisovatelů sečetlo návštěvnost svých koronavirových 
stránek a zjistilo, že na web Západočeští spisovatelé za časů viru (https://zaspisvir.webnode.cz) 
se denně podívá průměrně 180 unikátních lidí. Ve dnech 10. a 11. května jich prý bylo dokonce 235!  
Všichni si asi chtěli přečíst čerstvě vložené příspěvky Milana Čechury a Radovana Lovčího.  
 

     Ivo Hucl v Bezejmenné edici a v redakci Vladimíra Novotného zase vydal knihu textů a esejů 
Návrat ke kruhu, která představuje rozsáhlý autorský výběr z tvorby básníka, kurátora a zakladatele 
Bezejmenné čajovny ve Šťáhlavicích. Prý téměř pět set básní! 
     

* 

OZNÁMENÍ 
 

* E-SHOP PRO KNIHY IVANA R. VIČARA. Západočeský spisovatel Ivan R. Vičar 
(www.ivan.vicar.cz) oznamuje, že pro jeho knihy byl zřízen nový e-shop. Na adrese www.tios.cz si 
lze objednat knížky pro děti za zavádějící ceny, v nabídce je i jeho nejnovější dílo Čím budu, 
poraď, strýčku (OPS, 2020), která prý zábavnou a trochu legrační formou seznamuje děti na prvním 
stupni s mnoha řemesly a povoláními a může jim tak pomoci s výběrem. (14. 5. 2020)  

https://zaspisvir.webnode.cz/
http://www.ivan.vicar.cz/
http://www.tios.cz/
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* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* V úterý 9. června 2020 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na vernisáž malé dvojvýstavy s názvem Dva sedmdesátníci - Tomáš Kůs a Václav 
Malina. Dokumentace a ukázky z tvorby uplynulých let. Výstava potrvá do konce července. 
 

* V úterý 9. června 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na večer s názvem Dva sedmdesátníci. Výtvarníci Tomáš Kůs a Václav Malina 
v dialogu nad svojí životní poutí od studentských let po dnešek a s prezentací své autorské tvorby. 
Vstup volný, avšak z hygienických důvodů omezený na max. 26 lidí.  
 

* Ve středu 17. června 2020 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do Výstavní 
síně „13“ (Pražská 13) na literární večer Daniely Kovářové spojený s uvedením nové knihy, 
ironické detektivky Matkovražedkyně. Kmotrem moderátor Petr Jančařík. Uvádí Jiří Hlobil.    
 

* V úterý 23. června 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (63), tentokrát s Pavlem Sukem o historii 
i formách cenzury v tisku i publikacích. Vstup volný. 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* BOŽÍ (JAKO) BOŽENA 2020. Městská knihovna Dobříš ve spolupráci s firmou BOBCAT 
DOOSAN vyhlásila literárně-výtvarnou soutěž ke 200. výročí narození Boženy Němcové. Autoři 
bez věkového omezení mohou práce inspirované Boženou Němcovou posílat na adresu: Městská 
knihovna Dobříš, Školní 36, 263 01 Dobříš, e-mail: knihovna.dobris@seznam.cz. Uzávěrka byla 

prodloužena do 30. června 2020. (Podrobněji viz Listy Ason-klubu 4/2020, s. 2.) 
 

* SOUTĚŽ PŮVODNÍCH DIVADELNÍCH KORONAHER 2020. Pražské Divadlo v Řeznické 
vyhlásilo soutěž pro autory dramatických textů na téma koronavirové epidemie a jejího dopadu 

na společnost. - Koronavirová epidemie uvrhla celý svět do nucené izolace a nejistoty. V krizích 
neumíme zodpovědně předpovědět, kam se bude další vývoj ubírat, co ale můžeme, pokusit se 
je zreflektovat. - Soutěž je určena zavedeným i začínajícím dramatikům, kteří z přetlaku posledního 
vývoje cítí potřebu se vyjádřit. Není ani žánrově omezena, lze zaslat dokudrama, absurní hru aj. 
Uzávěrka je 30. září 2020. Adresa: divadlo@reznicka.cz. Vítězný text bude na jevišti realizován. 
Při větším počtu kvalitních dramatických děl bude uspořádána přehlídka, kde budou tyto texty 
prezentovány v rámci scénických čtení. 
 

* STARÉ POVĚSTI ČESKÉ A MORAVSKÉ 2020. Muzeum Brněnska vyhlásilo soutěž 
k hlavní výstavě letošní sezóny v Podhoráckém muzeu Staré pověsti české a moravské. Soutěž je 
určena dětem a mládeži a bude hodnocena ve čtyřech věkových kategoriích: předškolní věk, mladší 
školní věk (I. stupeň ZŠ), starší školní věk (II. stupeň ZŠ) a studenti středních škol. Lze zaslat 
literární a výtvarné práce inspirované našimi národními i regionálními pověstmi, např. o putování 
Slovanů, Velkomoravské říši, o bojích a láskách, vzniku různých osad, o prostých nebo známých 
lidech z historie apod. Pořadatelé prý uvítají i pověsti ve formě komiksu, anebo u malých dětí 
vkreslování obrázků mezi řádky textu. Účastníci výtvarné části mohou ilustrovat např. pověsti 
O praotci Čechovi, Libušin soud, Dívčí válka, Svatoplukovy pruty, O Ječmínkovi, Hrad Děvičky, 
Pasáček v hoře Květnici, O zlaté kačence nebo O svaté Anežce. Uzávěrka je 20. října 2020. 

Adresa: i.ochrymcukova@mbrn.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Soutěž – pověsti“, nezapomeňte 
připsat jméno a rok narození autora. Připravovaná výstava Podhoráckého muzea představí výběr 
pověstí českých, moravských i místních - z oblasti Tišnovska. Vybrané soutěžní práce se stanou 
součástí výstavy a jejich autoři získají odměnu.  

mailto:knihovna.dobris@seznam.cz
mailto:divadlo@reznicka.cz
mailto:i.ochrymcukova@mbrn.cz
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* 
ROZHOVOR 

 
Rozhovor s Václavem Gruberem ze 17. 5. 2020 
 

Ivo Fencl: Český - a v rámci Česka i významně západočeský spisovatel Václav Gruber - je 

snad nejplodnějším členem Střediska západočeských spisovatelů. Neomezuje však zájem 
pouze na příslušníky této organizace a nedávno podpořil i křest knihy Jiřího Ulricha. 

Souviselo to, Václave, i s terapeuticko-lékařským apelem Jirkova tlustého románu? 
 

Václav Gruber: Souviselo. Jirka si mě do svého pořadu pozval mimo jiné i kvůli mojí profesi. Přijal 
jsem to rád, Jirka je zajímavý člověk. 
 

IF: Když nastal „čas viru“, členka Střediska a lékařka Zdenka Ulčová-Gallová odepsala 
organizátorům webu „Západočeští spisovatelé za času viru“, že se bohužel nemůže zúčastnit 

psaní na tyto nové stránky, protože prvotní je pro ni teď práce pro lidi, léčení. Vlastně to 

možná souvisí i s lékařskou přísahou. Domnívám se teď správně, že podobnou myšlenku, 
byť veřejně nevyslovenou, sdílíš se Zdenkou? - A domnívám se stejně správně, že ten názor 

patrně bude sdílet i naše kolegyně Eva Válková? 
 

VG: Zdenka Ulčová-Gallová je významná lékařka a vědecká pracovnice nejen v rámci EU a myslím, 
že světového úspěchu dostáhla nejen díky vysokému intelektu a pracovitosti, ale i proto, že lékařské 
povolání pro ni bylo prvotní vždycky. Jinak se domnívám, že každý lékař by v době nejistoty 
a strachu měl být se svými pacienty; a jak znám Evu Válkovou, ona je také skutečnou lékařkou. 
 

IF: Napsal jsi už tolik románů a povídek, že by ses klidně mohl na tomto poli spokojeně 
zastavit a přehlížet své dílo. Nejspíše ale něco píšeš, ledacos plánuješ. Je to tajemství, či lze 

cípek pláště přes plány přehozeného pozdvihnout? 
 

VG: Píšu. Ale je to zatím v takovém stavu, že si to ještě nezaslouží reklamu. 
 

IF: Vždy jsi byl i člen scifistické komunity, jak to nedokazují jen slovníky, a podobně tomu je, 
mimochodem řečeno, s naší kolegyní Danielou Kovářovou. Zůstáváš taky v tom směru aktivní? 

A jak? 
 

VG: Byl jsem u založení plzeňského SF klubu Andromeda a potkal jsem v něm i v celém 
československém fandomu řadu výjimečných lidí, často autorů. V Plzni byl jedním z nejvýraznějších, 
bohužel v Indii předčasně zesnulý, Zdeněk Páv (1959-2011), autor řady velmi originálních povídek. 
 

IF: Jak vím, do Andromedy jej přivedl Zdeněk Rampas, a jak ty, tak on si Páva vysoce vážíte. 

Jeho dílo se ostatně až pozoruhodně blíží čemusi, co snad mohl stvořit jen „český Philip K. Dick“. 
Ale co další autoři a znalci? 
 

VG: Obdivuji lidi, kteří dokážou myslet za roh. A vyskytují se okolo nás i jedinci obdivuhodně 
všestranní, např. tebou zmíněná Daniela Kovářová či současná vedoucí klubu Andromeda Radka 
Žáková nebo Lubomír Záborský. Zrovna tak až encyklopedický znalec žánru Karel Jedlička 
nebo Helena Šebestová, pohybující se historie plzeňské SF. A řada dalších zajímavých lidí. Chodím 
mezi ně rád, ale za ortodoxního scifistu se nepovažuji. Projevilo se to mimo jiné tím, že jsem 
při reorganizaci naší knihovny zařadil SF nekompromisně mezi ostatní knihy, a to abecedně podle 
autorů. Samozřejmě nechci popírat, že žánry existují, ale... Jsou důležité? Je například Orwell SF? 
A zdá se mi, že nejcennější jsou zrovna ty knihy, které nejsou jednoznačně žánrově zařaditelné. 
Mám taky radši obecnější označení SF – spekulativní fikce, které zavedl jeden z klasiků Robert 
Heinlein, a nemám rád termín scifismus. Mám pocit, že jak se z něčeho stane ismus, začne v tom 
narůstat potenciál škodit. Možná jde jen o to, že ismem se stane něco, co už je nějak definované, 
vyvinuté, ohraničené a tím pádem už to taky může začít degenerovat. Ale to SF naštěstí nehrozí. 
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IF: Odvážil by ses naznačit, kterého svého díla si při zpětném pohledu vážíš méně a jakých si 
naopak vážíš nejvíc? 
 

VG: S vážením bych tady byl opatrný, na to jsou jiní. Nejradši mám asi novelu Řeka. Taky povídku 
Počkám do tmy, romány Zastřelte toho chromého koně a Druhý dech chromého koně, antiutopii 
Žena.exe. Nestandardní vztah mám i k románu Malý tygr ve vlastní šťávě, což je můj 
nejautobiografičtější text. No a ty nezávažné kusy, třeba romány Z tebe peklo ráj a Hlavně ať ti udělá 
dítě jsem psal vysloveně pro zábavu. Primárně pro svoji, ale samozřejmě i pro čtenářovu. A zcela 
typicky mám zrovna na ty romány od čtenářů pozitivních ohlasů nejvíc. 
 

IF: Hrabal kdysi řekl cosi v tom smyslu, že se propsal do nicoty. Když jsem se o tom zmínil 

Ondřeji Neffovi, nechápal. Tvrdil, že on bude mít vždy o čem psát. Cítíš se momentálně víc 
jako Neff, nebo jako Hrabal? 
 

VG: Hrabal i Neff jsou profesionálové na velmi vysoké úrovni, pro mě je psaní koníček. Obdivuji 
Ondřeje Neffa. To, jak píše, a hlavně, jak myslí (i když ne vždycky s ním souhlasím). Hrabalovu 
výroku taky moc nerozumím. Nicota? Kde je? Pořád se něco děje, kolem nás, uvnitř. Zrovna 
k Neffovi do hlavy bych se docela rád podíval. Psaní mě pořád baví, nápady zakládám do kartotéky 
ve formátu A6. Stále se prodlužuje, takže jsem přešel na tenčí papír. 
 

IF: Kterých českých autorů a autorek si vážíš, a to včetně zesnulých? Kterých zahraničních 
psavců si vážíš? Kterých i nepíšících lidí si nejvýrazněji vážíš? To byla poslední otázka a jen 

dodám, že mě ze seznamu vážených vynech, na tom prvním místě bych se sice cítil dobře, 

ale přece jen jsme přátelé a nebyl bys objektivní.  
 

VG: Dobře, nebudeme mluvit o nejbližších přátelích. Objektivní být nelze. Ale abych se nevymlouval. 
Na prvním místě rodina. Taky jsem měl štěstí na učitele. Od základní školy po univerzitu, ale i pak. 
Nejdůležitější byl můj první primář MUDr. Václav Novák, CSc., původně vedoucí transplantační 
skupiny na chirurgické klinice Fakultní nemocnice v Plzni. Mimochodem, byl vzorem pro Lékaře 
v Daňkově dramatu Zpráva o chirurgii města N. Tak ten byl mým Mistrem. Vážím si všech, co něco 
doopravdy umí a dělají to. Nemusí to být nápadné nebo dokonce oslnivé. Například dětské knížky 
Ivana Vičara nebo historické texty Stanislava Bukovského a podobné práce Jana Valeše považuji 
za moc užitečné knížky. Velice si vážím Karly Erbové: jako významné české básnířky, ale hlavně 
jako výjimečného člověka. Měl jsem rád Josefa Hrubého. O Ondřeji Neffovi už jsme mluvili. 
Fascinuje mě aktuálnost Karla Čapka, libí se mi většina knih Ludmily Vaňkové, z mladých autorů 
například Kateřina Tučková. Vážit si někoho, to je hodně komplexní vztah. Ze zahraničních autorů 
nikoho neznám tak, abych si ho mohl vážit, ale mám rád knihy Roberta Merla, Fredericka Forsytha, 
Normana Mailera, Raye Bradburyho, Kurta Vonneguta Jr., Daphne du Maurier, v poslední době mě 
zaujal Jean Michel Guenassia. Těch jmen by bylo ještě hodně. 
 

IF: Děkuji za tvé odpovědi a při představě tvé kartotéky smekám. A jsem moc rád, že ač 
se známe, v rozhovoru jsi mě vícekrát příjemně překvapil, ba vzbudil ve mně nadšení. 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 23. 6. 2020. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

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

KONTAKT: 

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

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

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

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

http://www.knihovna.plzen.eu/

