
 1 

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

Čech. Ročník XVII, 2008, letos Listy č. 3 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 132) z 5. 3. Stran 12, 
náklad 600 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub, o. s. Knihovny města Plzně, p. o. 

jako barevné bříško Plže č. 3/2008 za laskavého přispění Města Plzně. N e p r o d e j n é ! 

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

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

V každém člověku je skryt básník. 

Ale musí bezpodmínečně ven? 
 

 (Claus Wendt) 

 

* 

BYLO NEBYLO 
 

     …a že prý únor bílý, pole sílí?! V některých zesílily pochybnosti nad bílým papírem, a tak raději 

vlezli za kamna. Ostatně ani letošní březen není MĚSÍCEM KNIHY, ale zas a zas (pojedenácté) 

MĚSÍCEM INTERNETU. A zbývá známá anekdota. Byl jeden mladý muž a chtěl být slavným 

básníkem. „Chci, aby má díla četl celý svět, aby lidé při čtení propadali emocím, aby křičeli, 

plakali, rudli vzteky a dupali a nikdy nezapomněli, co četli.“ Jeho přání se splnilo. Píše v 

Redmondu chybové hlášky pro Microsoft...  

     David Růžička změnil práci a je teď referentem odboru cestovního ruchu a propagace na 

Krajském úřadu v Plzni. Markéta Irová konečně veřejnosti představila svoji červenou sbírku básní. 

Lucie Koutná dokončila rukopis malé novely Život je divadlo. Doktorka Jana Sováková ze ZČU se 

stala členkou poroty letošní ceny Magnesia Litera pro kategorii současné české prózy. Marek 

Velebný zkusil založit blog (http://www.marek.bloguje.cz), na kterém neúnavně vystavuje nejenom 

fotografie a nejen z našich akcí. Na náměstí prý byly spatřeny Mileny Hasalové. Středisko 

západočeských spisovatelů svolalo výroční členskou schůzi a zvolilo si nový výbor... 

     Výborně! Tak tedy...  

 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JADRANU. Ve čtvrtek 31. ledna 2008 

v 18:00 hodin nás v restauraci Jadran – Mediterranée Jiří Č. Ulrich přemlouval, abychom měli 

stejnokroj! Získal prý totiž kontakty na sympatické výrobce triček s potiskem a pro ilustraci hned 

sám přišel v obrázku koček se samopalem, pod kterým nápis v angličtině propagoval útulek pro 

kočky… Představa, kterak ve složení Milan Čechura, Lubomír Mikisek, Helena Šlesingerová či 

http://www.marek.bloguje.cz/
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Marek Velebný vyrážíme v létě na Literární Vysočinu do Chotěboře s rozverným veršem na hrudi, 

byla opravdu bizarní. (Málokdo ze současných členů pamatoval, že Ason-klub už kdysi trička měl – 

byla bílá, se znakem rozevřené knihy, uvnitř s rudě planoucí postavou… Před rovnými deseti lety 

taková trička v diváckém hlasování vyhrávali nejúspěšnější autoři našich autorských čtení.) Simona 

Váchalová nechala nahlédnout hlouběji do svých životních i pedagogických zkušeností. A Radka 

Prokopová litovala, že se do jejího projektu - sbírky básní dětských a dospělých - sešlo jen málo 

příspěvků. Milena Písačková nás poctila v předvečer odjezdu na karneval do Benátek, kam se 

chystala soukromě fotografovat. A také Josef Korous nás po dlouhé době poctil, když už jsme byli 

skoro na odchodu. Rádi jsme omluvili Lucku Koutnou – následující ráno totiž nastupovala v Praze 

do nové práce…  

 

* CENY PLŽE. Ve středu 6. února 2008 v 19:00 hodin byly v Polanově síni Knihovny města Plzně 

slavnostně uděleny Ceny Plže nejlepším autorům právě uzavřeného ročníku. K takovým oceněním 

patří i Cena Ason-klubu, i když… Ne, není o nic menší než ostatní, její obsah je pouze trochu jiný. 

Nedáváme ji nutně za nejlepší text, mnohem radši za celoroční práci – za věrnost, aktivitu, objev 

roku…  Objevili jsme Marka Velebného! (Dorazil na tu slávu ve společenském obleku, ale nedalo 

mu to a fotografoval…Viz http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Vecer_Plze_2008.) 

 
     Od MARKÉTY IROVÉ: Ocenění více než zasloužené… 

     …si ze slavnostního předávání Plžů odnesl Marek Velebný. Získal cenu Ason-klubu, a to, jak 

Helenka Š. okomentovala, ne ani tak za svou literární produkci, jako za přínos Ason-klubu v mnoha 

jiných směrech. Nelze nesouhlasit s myšlenkou, že ocenění by měl mít šanci získat i člověk, který 

„možná není tak obratný ve svých básních“, ale který, na rozdíl od mnoha obratnějších básníků a 

prozaiků, pravidelně dochází na všechny asonklubí akce, zapojuje se do rozličných asonklubích 

aktivit a navíc vše pečlivě dokumentuje, zaznamenává a publikováním v tisku i Plži dává do 

obecného povědomí. Za to Markovi patří nejen ocenění, ale také obrovský dík, protože jeho 

všestranná činnost nejenže vdechuje život samotnému klubu, ale do jisté míry, jak věřím, také jeho 

členy motivuje k aktivitě a (zdravému) exhibicionismu. Za sebe, Marku, a jistě i za mnoho ostatních, 

díky. Markéta Ir. (Plzeň,  7. 2. 2008)  
- M. I. (*1982) píše básně, žije v Plzni, zde po absolvování Pedagogické fakulty ZČU (oboru český jazyk – anglický 

jazyk) pracuje jako redaktorka v nakladatelství Fraus. 

     

 
 

* ASON-KLUB NA VEČERU PŘIMĚŘENÝCH DEPRESÍ V PRAŽSKÉM OBRATNÍKU. 
Magický pátek 8. února 2008 si pro své vystoupení v pražské poetické kavárně Obratník zvolili 

další plzeňští autoři…  

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Depky: 

     Datum: dvě osmičky, dvě dvojky a dvě nuly. A zmrzlý úsměv u poklady ČD: zpáteční jízdenka 

Plzeň – Praha za 252,- Kč! Prostě depky. Nakonec jsem jako reportér do Obratníku jel. V kavárně 

bylo lidí tak akorát, ještě na mne zbylo místo. Okolo čtvrt na osm to začalo, tedy The Graves, 

respektive jen Honza Heinl, jako polovina skupiny hrál na klávesy a zpíval. Se čtením začala 

Svatka Heinlová a v první půlce ji následovaly ještě Luciana Klobušovská a Milada Šumanovská. 

Hučení? Šumění? Hučí mi v uších? Možná ano, ale spíš hučelo air-condition. První část večera 

byla na mne nějak depresivní, ale vždyť jsem byl na Večeru přiměřených depresí! O přestávce zavál 

do literární kavárny svěží, trochu studený vzduch zvenku, je únor, aspoň mne to trochu nabudí. 

V Obratníku byla necelá třicítka lidí, včetně všech vystupujících a organizátorů. V druhé polovině 

večera vedle mistrné hudby a zpěvu vystoupila Irenka. A ačkoliv byla velmi decentně oblečena 

v dlouhém svetru, což bylo pro ni a podobné akce neobvyklé, dodala tomu bloku dynamičnost svým 

hlasem. V den volby hlavy státu se jako první dáma prezidenta sdružení Mädokýš - Slovakia řídila 

formálním protokolem. Uvedla svoje nové básně z cyklu „Dopisy k němu“ plné symboliky i 

křesťanské. Až mrazilo, když naléhavě vyřkla slova: „Mario, Ikono, Ireno.“ A jako perlička ne na 

http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Vecer_Plze_2008
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dně, ale perla na závěr byl Mathej Thomka, respektive v duu s Irenkou. Přečetl část své poslední 

povídky o tom, jak slovenský intelektuál potkal rudovlasou lásku. Bravo, Mathej! Nejenom pro 

magické datum a volbu prezidenta. To už při čtení povídky v Mädokýši jsi mne s ní dostal. A vůbec 

mi nevadilo, když jsi upozornil, že povídka má erotický obsah, spíš naopak. Že bych to měl jako 

čtení před spaním? Irenka se většinu času skrývala v pozadí ve společnosti Revue Labyrint a Weles, 

ale ke konci povídky vytvořila s Mathejem dvojici, kdy četla a představovala tu rusovlasou dívku 

v příběhu. Zora Šimůnková všechny obdarovala diplomy a oficiální večer skončil okolo tři čtvrtě na 

devět. Mathej s Irenkou ještě prodávali Mädokýše a rozdávali podpisy. Někdy byl třeba Mädokýš za 

rum (nebo rum za Mädokýše)? Po autogramiádě Irenka svlékla svetr a několik čísel Mädokýše se 

ohřálo také chvilku na jejím klíně. Debatovalo se ještě s panem Malotou, který vyprávěl o dění 

v slovenské kultuře a literatuře. Rozloučení, poslední fotky Zorky s její dcerou Pavlou a odchod na 

vlak. M. V. – Foto viz http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/52depky_obratnik (Plzeň, 9. 2. 

2008) 
- M. V. (*1970) píše básně, prózu a drobnou publicistiku, je absolventem Fakulty humanitních studií ZČU, žije 

v Plzni a momentálně je zaměstnán v pekárně Intersparu. 

 

 
 

* TAJNOSTI ZÁHADOLOGA. Ve středu 13. února 2008 v 19:00 hodin pobesedoval v Polanově 

síni Knihovny města Plzně Ivo Fencl se spisovatelem-záhadologem Alešem Česalem. Marek 

Velebný je při tom zachytil (viz http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Tajnosti_zahadologa) a 

záhadný divák pan Pešek si zase dělal čárky… 

 

     Od KARLA PEŠKA: Vážení, 

     na besedě se záhadologem 13. 2. jsem se dozvěděl mnoho zajímavých věcí, názorů a triků. Knihy 

A. Česala mají dobrou jazykovou úroveň a jsou čtivé. Zároveň jsem bohužel v samotné řeči pana  

Česala za ten krátký společenský večer zaslechl kolem 500 vycpávek „jako“. Je to velká škoda. 

Kdyby měl svůj projev v nějakém rádiu, jistě by paní redaktorka měla co vymazávat. Mládež má ve 

svém slovníku horší vycpávky (vole, krávo atd.). Kultivovanost řečnického projevu zřejmě klesá i u 

autorů knih a spisovatelů. Vyřiďte prosím můj postřeh p. Česalovi. Jistě by dokázal na sobě více 

pracovat. 

     P. S. Pracovnicím a pracovníkům knihoven a Kruhu přátel knižní kultury jistě jde o kvalitu a 

čistotu našeho českého jazyka. Proto se též na Vás obracím. (Plzeň, 20. 2. 2008) 

 

 
 

* AŽ I JÁ, AŽ I TY… ANEB VÍTÁNÍ BÁSNICKÉ PRVOTINY MARKÉTY IROVÉ. 

Barevné stránky s verši: „Až i já, až i ty,/ až i naše pocity/ doplujeme k cípům hvězd…“ zvaly na 

čtvrtek 21. února 2008 v 19:00 hodin do Polanovy síně Knihovny města Plzně a slibovaly Markétu 

Irovou a její stejnojmennou básnickou prvotinu. Už ne tu malou, asonklubí, ale skutečnou první 

knížku s ISBN, kterou s ilustracemi Květy Monhartové vydalo nakladatelství UNI už v roce 2007. 

Ti, kdo ono milé pozvání přijali, jistě nebyli zklamáni. Možná jen zaskočeni důstojností večera, 

měkkým hlasem slovenského moderátora Matheje Thomky a neformální kytarou Vladimíra 

Babniče. Kultivované publikum se potom dlouho nevrhalo na chlebíčky, ale trpělivě vystálo frontu 

na knížku a na Markétčin autogram. Byl to večer nejen o poezii, ale také o hezkých mezilidských 

vztazích a opravdové podpoře rodiny…  

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Křest Markéty Irové: 

     Na čtvrtek 21. února si Polanku zamluvila pro slavnostní večer Markéta Irová. Sice by se jí 

možná líbil termín o Valentýnu, ale ten svátek chtěla oslavit spíše v soukromí. Sedl jsem si dopředu, 

abych měl dobré místo na fotografování, a nemohl jsem si vybrat lepší. Z obou stran mne 

obklopovaly dvě překrásné elegantní mladé dámy, Simona a Irenka, jejichž andělskou krásu jako 

literát ani nejsem schopen popsat. Po devatenácté hodině přišel na pódium s Markétou a 

http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Tajnosti_zahadologa
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Vladimírem Babničem moderátor Mathej. Večer probíhal v posvátném soustředění a tichu, kdy by 

bylo slyšet i padající reportérskou tužku. V sálu bylo plno krásných lidí, pohodové Vláďovy balady 

a kytara, to vše mne přeneslo na šťastnou planetu. Mathej profesionálně autorku zpovídal 

češtinářským výslechem. Odměnil Markétku cenou paní Irové, její maminky, což je rarita, neboť 

takovou cenu nemá nikdo jiný. Sbírku Až i já, až i ty… doplnil podtitulem „Deník Markéty“. Vedle 

písniček Vládi Babniče, které tak přirozeně pohladily na duši, hladila naši duši Markétka čtením 

svých juvenilií, textů z představované knížky i nejnovějších básní. Duši pohladil na dálku Mathej 

čtením z nové sbírky „lamače dívčích srdcí“, garanta dobré slovenské poezie Pavla Garana, jehož 

sbírka vyšla v košickém nakladatelství Vienala, s. r. o. Mathej vtipně vedl diskusi, kdy na většinu 

údajně připravených otázek Markéta odmítla odpovědět. Položil také otázku, jak kniha přišla na 

svět a jak to bylo s jejím financováním. A spekuloval o Markétčině napojení na organizovaný zločin 

s praním špinavých peněz, neboť na její knihu přispěla IRA (Irská republikánská armáda?). Ale 

nebyla to ta IRA, ale ten IRA, tj. pan Ira, Markétčin otec. Mathejova slovenština si také vtipně 

zahrála se slůvkem „vydat“. Markétka se sice ještě nevydala (ve slovenštině znamenalo nevdala), 

ale vydala knihu. Do besedy se zapojila i paní Květa Monhartová, která Markétinu knihu 

ilustrovala, a pozvala diváky i na svoji další akci. Když Markéta děkovala přátelům, sponzorům, 

spolupracovníkům, měla si vybrat toho, kdo je jí nejbližší. Vzhledem ke knize milostné poezie jsem 

předpokládal, že si vybere svého přítele, ale nakonec vyhrála maminka. Nakonec Mathej ohodnotil 

Markétinu knihu „Ortenovou cenou 100,- Kč“ a za tu byla prodávána. Křtu se ujal Vláďa Babnič a 

poctil knížku přáním a polil šampaňským. Po skončení oficiálního programu se utvořila dlouhá 

fronta na nákup knihy a Markétčin podpis. Někteří to dlouhé čekání nevydrželi a šli se občerstvit na 

raut do haly. Stačili ochutnat víno a výborný oříškový dort, vyrobený kvůli Markétčině knížce, a 

vrátili se pro podpis - neúnavná Markétčina propiska byla celá rozžhavená z podpisování. Ale i 

kniha byla žhavá, či spíše v červené barvě, v níž byla i Markétčina halenka, skrývající se pod 

sakem. V kuloárech se ještě dlouho živě diskutovalo, popíjelo, fotografovalo, domlouvaly se další 

akce, Mathej uděloval literární rady, zkrátka velmi příjemný večer. Fotky na: 

http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Krestmarketairova. M. V. (Plzeň, 22. 2. 2008) 

 

Markéta Irová 
 

NEZÁMĚRNĚ, ale přece 

ztratila jsem se v té řece, 

které přezdívají Nil. 

 

Je tak dlouhá, tak se kroutí, 

snad nikoho nezarmoutí,  

že mne ten tok pohltil. 

 

Z podhladiny hledím k nebi, 

vlasy mé jak živé hřeby, 

černý proud je pohladil. 

 

Teču s ním a se mnou on – 

nerozpojený peloton, 

co společný má cíl. 

PŘETRŽENÁ šňůra perel, 

ošoupané špičky jehel, 

ponechané klíče v zámku, 

stopy vryté do náramku, 

obtěžkaná dveřní klika, 

převržená miska mlíka.  

Spolykaná vůně světel 

zpoza víček ještě bliká. 

 
 

 
JSOU STÁLE titíž lidé na světě. 

Tentýž muž a tatáž žena 

dominují planetě. 

 
 

 

* POEZIE POD JABLONÍ A V JABLONI. Ve středu 20. února 2008 ve 20:00 hodin se 

v Kulturní kavárně Jabloň uskutečnil literární večer z nového cyklu pořadů Poezie pod jabloní. 

Jestli pod stromem s malým, či velkým „J“, na to se zeptáme někdy příště pořadatelky Irenky… 

Byli tam! Jabloň, Poezie, Sojka, Charvát i Kouba…   

http://email.seznam.cz/redir?http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Krestmarketairova


 5 

 

     Od MARKA VELEBNÉHO: Muži pod Jabloní: 

     Ve středu 20. února 2008 se v Jabloni konal první večer z cyklu „Poezie pod Jabloní“. Hostem  

byla pánská společnost oceněných literátů - Jan Sojka (držitel Ceny Bohumila Polana) a jeho 

kolega z Antidivadla - David Charvát (čerstvý držitel Ceny Plže za prózu). Jan Sojka četl ze své 

nové knihy Rok bez února, sbírky Směr spánku i z novějších textů. Během večera se střídal ve čtení 

s Davidem Charvátem. Ten přečetl několik aforismů k ilustracím své knihy, např.: „Mezi dvěma zly 

je třeba si vybrat to, co neexistuje.“ Velmi mne a jistě i další z publika pobavil povídkou Brada o 

peripetiích s psaním románu a nakladatelem. Třetím mužem večera byl písničkář Vojtěch Kouba, 

který zazpíval a zahrál na kytaru např. píseň o cestě autobusem a několik balad. Po hodině a čtvrt 

byl večer ukončen nabídkou prodeje několika knížek z pera obou autorů. Fotky na 

http://picasaweb.google.cz/Velebnymarek/Sojka_charvat. M. V. (Plzeň, 20. 2., upraveno 29. 2. 

2008) 

 
 

* SPOLEČNÉ POSEZENÍ AUTORŮ ASON-KLUBU V JADRANU PODRUHÉ. „Kdo chce 

být hvězdou společnosti, nesmí tam vůbec přijít,“ řekla prý kdysi A. Stoneová. A protože jsme 

klubem samých chytrých lidí, nepřišli jsme a zvítězili! Ach ano, až na ony tři - Helenu 

Šlesingerovou, Radku Prokopovou a Marka Velebného… Ve čtvrtek 29. února 2008 v 18:00 

hodin v  restauraci Jadran – Mediterranée … (Je takový den vůbec v kalendáři?) 
 

 

* 

LISTOVÁNÍ 
VÍTÁME: 

     Možná to nevypadá, ale naše řady se omlazují. Přibyli autoři mladí a ještě mladší, jenom někteří 

dosud nenašli odvahu podělit se o vlastní texty. To Vojtěch Pišl (*1989) z Robčic u Útušic na 

jižním Plzeňsku má už za sebou například účast na listopadové poetické dílně v Jabloni… 

 

Vojtěch Pišl 

 

*     *     * 
 

Rozpolcen, roztrhán, rozjitřen, zvrácený 

dávno už nejsem, jen působí temně 

bahniska vůkol a vyrvané kořeny 

Bobtná pach výparů, jež vrhla země 

Nebo smrad vychází odněkud ze mě? 

 

Smrad síry z myšlenek, které jsem pohřbil kdes 

pach dlouho skrývaných zetlelých chmurů? 

Dýchá to prohnilý starý les, mokrý vřes 

nebo mé balady honosně v duru 

uměle veselé, stoupavé vzhůru? 

 

Splín sálá chlad kol a ponurá krajina! 

Já už jsem šťastný a veselý navždy 

skončil jsem se smutkem, s tesknotou nejinak 

zřek jsem se splínů svých, tak jako každý 

Jen žáby vzpomněly duševní vraždy  

 

MYSLÍM PENISEM,  

MYSLÍM, TEDY JSEM 
 

Jsem básník nebo povaleč 

jsem výkvětem své doby? 

jsem dítě, sice chytré, leč 

vás neustále zlobím? 

  

jsem hoden slávy, pomníků,  

že vyzvedám svou špínu? 

či chudých věnců bez díků 

za rozšíření splínu? 

  

snad potřebuji pomoci,  

že uměním se dávím? 

jsem pustý obraz bezmoci, 

jen hnusný kuřák trávy? 

  

vím jen, že tu zatím jsem 

a byl jsem a též budu. 

jen se zbytečným patosem 

se poddávám svým pudům. 
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ÚTĚK DO REALITY 

 
Včera jsem dostal strašlivej záchvat 

z ničeho nic mě přepadla panika 

v jednom z těch nejhorších splínů a nálad 

dostal jsem pocit, že všechno zaniká 

 

I těch pár cest, co kdy někam vedly 

zvolna se ztrácejí - nedojdu nikam 

jistoty klamů si na prdel sedly 

v chaosu  zániků já vlastně vznikám 

 

Pukliny myšlenek ve skálu srostly 

rodím se podruhé? - Osobnost vězně 

netoužím, nepláču - hezký a prostý 

vždyť se nic nemění, žiju tak běžně 

 

Tady ráj není a za obzor nedojdu 

usedám na asfalt v dešti a bouři 

řekou sem připlouvaj útržky z Pink Floydů 

bavím se s holuby a tiše kouřím. 

 

 

PŘEMÝŠLÍM…JEMNĚ MŽÍ… 

JÁ VLASTNĚ NEVÍM 
 

Malebné ruiny waleského kláštera 

úchvatný obrovský monument mrtvým 

odchody, návraty… přemýšlím za šera 

přemýšlím… jemně mží… já vlastně nevím 

 

k čemu je budoucnost, když nikdy nebude 

jen jsoucno zůstává… přítomnost plyne 

k čemu jsi, můj kdysi hýčkaný osude 

jsou-li tvé cesty vždy nežli mé jiné? 

 

odjel jsem od tebe… necítím zmar či žal 

snad jen, že kameny padají z oken 

boří se pomníky… prožrané od žížal 

zůstává otisk jen spatřený okem 

 

kam vítr povívá? domov či samota 

jít pryč či zůstat tu... je mi to jedno  

stejně se vzpomínka po čase zamotá 

stejně zas červánky po ránu zblednou 

 

odcházím spokojen, přišel jsem, spatřil jsem 

vítězit netřeba… nastává východ 

slunce, jež neruší… bez libry na zítřek 

nikdy přec nebude… včerejší ticho 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 5. března 2008 v 19:00 hodin Vás Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

Knihovny města Plzně (B. Smetany 13)  na večer s názvem Carpe diem. Moravský nakladatel a 

západočeští literáti (Milan Čechura, Václav Gruber, Lubomír Mikisek a Jiří Č. Ulrich) 

představují své publikace. Přijďte se osobně seznámit s člověkem, který ač sídlí na Moravě, vydává 

zdejší autory – možná příště i Vás?! 

 

* V pátek 7. března 2008 v 19:00 hodin jste zváni do Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) 

na další literární večer. Účinkují: Roman Kníže, Jakub Chrobák, Jan Sojka a David Charvát. 

Vstupné 50,- Kč. 

  

* V úterý 11. března 2008 v 19:00 hodin Vás soubor AMCETH Plzeňské neprofesionální scény 

zve do předsálí Divadla Dialog (Plzeň, Smetanovy sady 9) na představení hry Krokodýl v blázinci. 

Dada-absurdní frašku s politickou parodií a stínovým divadlem napsal na motivy F. M. 

Dostojevského Jiří Č. Ulrich. Hvězdou představení je Martina Šimánková v roli povětrné sekretářky 

Ouby Oubovny, dementního předsedu Trouba Troubiče hraje Jiří Č. Ulrich,  ambiciózního politika 

Rouba Roubiče  Miroslav Herejk, jeho bezskrupulózní manželku Pavla Škubalová, ošetřovatelku v 

blázinci Zdenka Brtová. Roman Gerhát ztvárnil roli Němce, který způsobil všeobecnou 
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krokodýlizaci tím, že do Ruska přivezl prvního krokodýla. Hraje se ve foyer divadla Dialog s 

omezenou kapacitou míst, proto doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji. 

 

     Od JIŘÍHO Č. ULRICHA: Krokodýl v blázinci:  

     Z  humorné Dostojevského  povídky Krokodýl převzal autor hry tento základní motiv: do 

carského Petrohradu přiváží Němec prvního krokodýla v Rusku, který kohosi pozře (?) a tím vyvolá 

sled ztřeštěných událostí. 

     Přesun děje do blázince umožnil amcethovskému ansámblu stvořit mnohovrstevnatý koktajl se 

spoře oděnými omlazenými politiky a političkami (kromě autora J.Č.U., ten se prostě nedá!). 

Všichni herci, (možná na rozdíl od diváků), se dobře baví a radostně improvizují. 

     Proč se hraje ve foajé? Zde je splašený krokodýl snadno lapitelný! 

     Propletené vrstvy žánrových stylů vytvářejí další psychostav a psychoústav, díky autorově zálibě 

v absurdním humoru, nejapnismu, naivismu, dada hře, nadsázce a slovních hříčkách. Fraška či 

kabaret má působit jako historická alegorie. Jako satira. Jako parodie na současné i minulé  

mezilidské a politické mravy - nemravy. Jako křivé zrcadlo toho, co bylo. 

     Autor i herci si kladou za cíl diváka pobavit. Proto se ho snaží prostřednictvím tohoto textu 

připravit tak, aby se  během představení oprostil od snahy po plytkém koumání  a plně se věnoval 

předpokládané potěše ze hry či průšvihů jiných.   

     O čem  představení Krokodýla v blázinci  tedy vlastně je? O tom, k čemu všemu je Krokodýl 

použitelný a zneužitelný. O tom, jak by bylo možno předejít Leninově revoluci v roce 1917, svrhnout 

cara a ustavit podivný, cosi připomínající společenský řád. O tom, jak  absurdní je boj o moc, jak 

podílnictví na ní stírá veškeré vzájemné averze, jak snadno se  převléká kabát identity a přijímá 

pozlátko moderního pokroku a mašíblové krokodýlí ideologie. 

     Autor se omlouvá poctivým úředníkům a politikům -  neb cílem zesměšňování i kritiky nejsou oni, 

ale Ouřednictvo a Politikaření. Autor se omlouvá příslušníkům ruského národa z počátku minulého 

století za to, že jsou vylíčeni jako podivíni, šílenci a tupci, byť mnohé jejich vlastnosti a výroky 

přesáhly hranice Ruska a  běh času je zcela neumrtvil. Autor se omlouvá příslušníkům německého 

národa za to, že do děje podsouvá zadřené vzpomínky na válečnou minulost i pragmatismus 

mírumilovné expanze. Autor se omlouvá divákům za to, že je vystavuje časovým skokům, logickým, 

historickým i jiným mystifikacím, že filištínsky odpovídá na otázku, jestli byl Krokodýl živý, nebo 

gumový, čím nebo kým  to vlastně byl.  V neposlední řadě se J. Č. U. kaje za někdy až trapné 

sexuální narážky a prezentace, za zesměšňování reklamních praktik, za zneužití WC, červené star a 

pyžam jako kostýmů. A  prosí o shovívavost pro svůj závěrečný proslov a zpěv. (Plzeň, 19. 2. 2008) 
- J. Č. U. (*1936) je básník, prozaik, dramatik, herec i režisér Divadla pro Nepřítomného Diváka a souboru Amceth, 

žije v Plzni. 

 

 

 
* Ve středu 12. března 2008 v  19:00 hodin Vás  Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (B. Smetany 13) na  Translatologický večírek. Texty v původním znění, v překladech i 

překradech cizích i sobě vlastních (Morgenstern/Frynta, Heissenbüttel/Grögerová, Hiršal, 

Queneau/Ouředník, Pasternak/Zábrana, Reynek/Renaud, Urbánková/Piskač ad.) předkládá, 

přednáší, cituje i re-cituje Jan Nepomuk Piskač. Uvádí DDM Rokycany a DAMU Praha. 

 
* V úterý 18. března 2008 v 17:00 hodin Vás  Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (B. Smetany 13) na večer s názvem Albert Schweitzer: Nauka úcty k životu. Přeložila Věra 

Kovaříčková. Účinkují Milan Friedl (přednes) a Vojtěch Esterle (varhany). 

 

* Ve středu 19. března 2008 v  19:00 hodin Vás  Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (B. Smetany 13) na křest publikací edice Ulita: Eva Válková: Zvláštní druh inkoustu, Václav 

Toucha: Nespavost světla; básnivost tmy. Uvádějí Vladimír Gardavský a Viktor Viktora. 
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* Ve středu 19. března 2008 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 

2) na další večer z cyklu Poezie pod Jabloní. Účinkují: Dousková, Vašáková, Braško. Známá 

autorka (nejen) románů Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák v jednom večeru s nadějí plzeňské poezie. 

To vše zabaleno do hudby Nikoly Braška.  

 

* V úterý 25. března 2008 v 16:30 hodin jste zváni do Přednáškového sálu Západočeského muzea 

(Plzeň, Kopeckého sady 2) na uvedení knihy plzeňské advokátky Daniely Kovářové Minutové 

povídky (Praha, Nová vlna 2008). Krátké tajemné, fantastické i vědeckofantastické texty jsou 

tematicky provázené černobílými fotografiemi plzeňského výtvarníka Pavla Janouškovce. Účinkují 

ředitel Západočeského muzea František Frýda, emeritní ředitelka Západočeské galerie Jana 

Použáková a básník Josef Hrubý. Uvádí Jiří Hlobil. Spojeno s autogramiádou. 

 
* Ve středu 26. března 2008 v  19:00 hodin Vás  Kruh přátel knižní kultury zve do Polanovy síně 

KmP (B. Smetany 13) na večer s názvem Co mě pálí. Jubilující autorku Květu Monhartovou i její 

publikaci z edice Imago et verbum uvádí Václav Malina, hudební doprovod Karel Friesl. 

 
* Ve středu 26. března 2008 ve 20:00 hodin jste zváni do Kulturní kavárny Jabloň (Plzeň, Krátká 

2) na večer s názvem Umbrtka. Zasvěcení už vědí: bude křest, bude metal, bude improvizace. 

Plzeňský underground je zpět!  

 
* Ve čtvrtek 27. března 2008 v 18:00 hodin Vás Ason-klub srdečně zve do stylové restaurace 

Jadran - Mediterranée (Plzeň, Smetanovy sady 3, naproti Divadlu J. K. Tyla) na další společné 

posezení mladých a nezavedených autorů západních Čech a jejich přátel.  

 
* Literární pořady Kruhu přátel knižní kultury v Polanově síni Knihovny města Plzně – viz také bílé 

stránky Plže. Další literární pořady – viz Kultura – Plzeňský kulturní přehled. 

 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* POD JEŠTĚDEM.TXT 2008. Podještědské gymnázium v Liberci vyhlašuje III. ročník literární 

soutěže Pod Ještědem.txt. Soutěž je určena mladým autorům a bude hodnocena ve dvou věkových 

kategoriích: 8 – 15 let (básnické práce označte 1B, prozaické 1P) a 15 – 26 let (básnické práce 

označte 2B, prozaické 2P). Lze zaslat poezii (max. 4 básně) a prózu (max. 4 strany A4) na volné 

téma o max. rozsahu 4 normostrany A4, psané po jedné straně papíru, ve třech vyhotoveních. 

Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, na zvláštním listu uveďte jméno a příjmení autora, datum 

narození, adresu bydliště, e-mail a soutěžní kategorii. Obálku označte heslem „Soutěž, k rukám 

Štěpánky Rygálové”. Uzávěrka je 31. března 2008. Adresa: Podještědské gymnázium, Sokolovká 

328, 460 14 Liberec 14, e-mail: soutez.txt@qmail.com, Stepanka.Rygalova@qmail.com, tel.: 721 

142 965 (koordinátorka soutěže), www.pglbc.cz. Práce lze zaslat také e-mailem. Texty bude 

hodnotit v prvním kole laická veřejnost (studenti), ve druhém kole odborná porota. Vítězné práce 

budou otištěny v almanachu, který obdrží všichni účastníci soutěže. Almanach bude pokřtěn na 

slavnostním večeru v červnu 2008. Ocenění autoři dostanou věcné ceny.  

 

* CENA JOSEFA JUNGMANNA 2008. Obec překladatelů za přispění Nadace Český literární 

fond a Ministerstva kultury ČR vypisuje Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překladové dílo 

publikované v prvním vydání v českém jazyce v roce 2007: v oblasti prózy, poezie, eseje a 

dramatu; a rovněž za nejlepší překladové dílo nebeletristické literatury v oblasti humanitních věd. 

mailto:Stepanka.Rygalova@qmail.com
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Základním vodítkem je vročení v tiráži. S udělením ceny je spojena finanční odměna ve výši 

50.000,- Kč. Návrhy na ocenění může podat každá právnická a fyzická osoba (tj. občan, knihovna, 

nakladatelství apod.) na adresu: Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel.: 

222 564 082, e-mail: obecprekladatelu@hotmail.com; http://www.obecprekladatelu.cz. Uzávěrka 

je 31. března 2008. Cena bývá vyhlašována na slavnostním shromáždění ke Dni překladatelů vždy 

30. září. V rámci vyhlášení Ceny Josefa Jungmanna uděluje Obec překladatelů rovněž Prémii 

Tomáše Hrácha za mimořádný překladatelský počin mladého překladatele (zhruba do 33 let; mírné 

překročení této věkové hranice se toleruje). Tato prémie se nevyhlašuje, pokud v daném roce 

nevyšel překlad splňující zmíněná kritéria. 

 
* ARZBERG A ČECHY 2008. Německé město Arzberg, partnerská obec Dolního Žandova na 

Chebsku, ve spolupráci s Brücken-Alliancí Bayern-Böhmen hledá tři nejlepší, dosud nezveřejněné 

krátké povídky, zabývající se tématem „Arzberg a Čechy“. Žádané jsou především zábavné krátké 

povídky, které mohou být humorné, satirické nebo bizarní. Soutěž je přístupná všem německy 

píšícím autorům, či autorkám, kteří žijí v Bavorsku nebo v Čechách. Uzávěrka je 31. března 2008. 

Tato soutěž se koná u příležitosti 600. výročí města Arzberg. Tři nejlepší příspěvky budou svými 

autory prezentovány četbou při slavnostním předání cen v říjnu 2008.  

 
* ČTENÁŘ V OBJEKTIVU ANEB MOMENTKA S KNIHOU. Knihovna Václava Čtvrtka 

v Jičíně a Svět knihy, s. r. o., v rámci projektu Rosteme s knihou vyhlašují u příležitosti 18. ročníku 

festivalu Jičín - město pohádky, který se koná ve dnech 9. – 14. 9. 2008 na téma „Když se čerti 

rojili“ soutěž pro malé i velké fotografy Čtenář v objektivu aneb Momentka s knihou. Lze zaslat 

vtipné a zajímavé fotografie čtoucích o formátu 13 x 18 cm. Uzávěrka je 30. dubna 2008. Adresa: 

Knihovna Václava Čtvrtka, Denisova 400, 506 01 Jičín. Na rub fotografie autor uvede jméno a 

příjmení, rok narození, adresu bydliště a telefonní číslo. Zásilku označí v levém horním rohu 

heslem „Foto“. Odborná porota vybere deset nejvtipnějších fotografií čtoucích lidí nebo jiných 

bytostí. Autoři budou pozváni k slavnostnímu vyhodnocení  13. září 2008 do Jičína. Zaslané 

fotografie se nevracejí. V průběhu festivalu Jičín – město pohádky budou vystaveny v prostorách 

zámku, vyhodnocené na webových stránkách: http://knihovna.jicin.cz, www.svetknihy.cz, 

www.rostemesknihou.cz, www.pohadka.cz. 

 

* TRAPSAVEC 2008. Sdružení Avalon (Draculea) vyhlašuje XXXIV. ročník literární soutěže 

Trapsavec. Soutěž je tematicky zaměřena na práce o přírodě a trampování, soutěží se v próze a 

poezii, a to ve třech věkových kategoriích (autoři do 23 let, nad 23 let a Oldpsavci - ti, co již 

v Trapsavci získali tři a více cen bez ohledu na věk). Každý účastník může zaslat max. 3 povídky o 

rozsahu max. 4 strany A4 a max. 3 básně (celkem tedy jeden soutěžící nejvýše 6 prací). Každou 

práci zašlete v devíti nepodepsaných kopiích (tj. 8x pro porotce a 1x pro archiv). K textům přiložte 

lístek se jménem a adresou, případně e-mailem, datem narození a ofrankovanou obálkou se zpáteční 

adresou pro zaslání „zvadla” na slavnostní oheň - předávání cen (netýká se přispěvatelů ze 

zahraničí). Účastí dává autor pořadatelům právo uveřejnit práce ve sborníku nebo je použít k 

propagaci soutěže ve spřátelených časopisech a serverech (např. Puchejř, Severka, Brdská vločka, 

Oslavské Boudy, Řádky, Trampský zpravodaj, folktime.cz, folkcountry.cz, borovice.cz aj.). 

Uzávěrka je 30. dubna 2008. Adresa: Sdružení Avalon, (Iva Spurná – Draculea), Komořanská 87 / 

13, 143 00 Praha 4. Psavci žijící mimo Českou republiku mohou poslat svá dílka mailem na 

puchejr@volny.cz. Nejlépe ohodnocená práce bez ohledu na kategorie získává hlavní cenu – 

Zlatého trapsavce. Pořadatelé se zavazují oslovit alespoň dva účastníky soutěže a nejpozději do 

jednoho roku od vyhlášení výsledků jim vydat sbírku. Více na www.sdruzeni-avalon.cz. 

mailto:obecprekladatelu@hotmail.com;
http://knihovna.jicin.cz/
http://www.svetknihy.cz/
http://www.rostemesknihou.cz/
http://www.pohadka.cz/
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* MĚLNICKÝ PEGAS 2008. Literární klub Pegas Mělník vyhlašuje XIV. ročník poetické soutěže 

Mělnický Pegas. Přihlásit se mohou všichni neprofesionální básníci z celé republiky. Klání 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 

+ 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 rovněž ofrankovanou obálku se zpáteční adresou k zaslání pozvánky na slavnostní 

vyhlášení výsledků soutěže. To se uskuteční v říjnu v Mělníku. Uzávěrka je 31. května 2008. 

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

které nebudou splňovat uvedené podmínky, budou ze soutěže automaticky vyřazeny. - Mělnický 

Literární klub Pegas vznikl v roce 1987 a nyní sdružuje několik desítek literátů z celé republiky. Pořádá autorská čtení, 

výstavy, vydává básnické profily svých členů i další publikace. Tuto literární soutěž pořádá od roku 1995. 

 

* ZLATÁ ZEBRA 2008. Sci-fi & Fantasy klub Zebra vyhlašuje XI. ročník literární soutěže Zlatá 

zebra, letos na téma „Kolaps struktury křemíku”.  (Mezi členy Zebry se prý ozývají hlasy, že toto 

téma je příliš jednoznačné, a že je tedy dopředu jasné, o čem budou letošní povídky. Ovšem… 

křemík je po kyslíku druhý nejrozšířenější prvek na Zemi, takže změna jeho základních vlastností 

by určitě měla dalekosáhlejší důsledky, než jen problémy uživatelů...) Lze zaslat původní, 

v oficiálním tisku dosud nepublikované povídky žánru sci-fi o max. rozsahu 50 normostran 

(toleruje se publikace ve fanzinech). V textu musí být alespoň jednou použito slovo „zebra“ 

v jakémkoli významu. Vaši šanci na ocenění může zvýšit ilustrace, nejlépe pérovka (takzvaný 

povolený lobbing). SFK Zebra si vyhrazuje právo na publikaci příspěvků v klubových tiskovinách 

bez nároku na honorář. Uzávěrka je 16. června 2008. Adresa: zlata.zebra@arbez.cz, případně 

SFK Zebra, Pavel Štarha, Stružinec 16, 582 63 Ždírec n. D., www.zz.arbez.cz. Hodnocení bude 

provedeno anonymně. Výsledky včetně předání cen přítomným autorům budou slavnostně 

vyhlášeny v průběhu Parconu  ´08 v Plzni. Vítěz obdrží pamětní plastiku Zlaté zebry ´08, sborník 

zdarma a překvapení. Autoři umístění na 2. a 3. příčce dostanou věcné ceny a sborník zdarma. 

Každý z dalších účastníků soutěže má nárok na jeden sborník za poloviční cenu. Ve sborníku budou 

otištěny minimálně první tři povídky, následující pak do celkového rozsahu 50 stran. 

 

* PRVOTINY 2008. Knihovna města Olomouce vyhlašuje literární soutěž pro veřejnost s názvem 

Prvotiny. Soutěž je určena dětem i dospělým z celé republiky a bude hodnocena ve věkových 

kategoriích: děti do 15 let, studenti 15 – 20 let a dospělí nad 20 let. Lze zaslat původní, dosud 

nepublikované texty poezie (5 – 10 básní) a prózy (max. 30 stran), psané na stroji nebo počítači. 

Autor uvede jméno a příjmení, věk a kontakt. Zásilku označte heslem „Prvotiny“. Uzávěrka je 30. 

června 2008. Adresa: karlach@ok-olomouc.cz, případně Knihovna města Olomouce, nám. 

Republiky 1, 771 66 Olomouc. Nejlepší práce budou odměněny hodnotnými cenami, vydány 

v tištěním sborníku, uveřejněny na webových stránkách knihovny, publikovány v literární časopise 

či jiném periodiku. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v září 2008 v Olomouci. 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ DÍLNY, ŠKOLY A KURZY  
 

* LETNÍ UMĚLECKÁ DÍLNA V HAŠKOVCOVĚ LHOTĚ.  
 

     Od LUCIE FILIPSKÉ BŘEZINOVÉ: Kamarádi, přátelé, 

      hluboce jsem se zamyslela nad letošní letní dílnou. Jelikož bych letos ráda více propojila 

všechny složky (literární, interpretační a výtvarnou), vymyslela jsem si dílnu divadelní. Kromě 
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propojení všech složek mi šlo i o lepší využití prostor statku a krajiny než doposud. Zatím vybírám 

termín a oslovuji lektory. Potřebovala bych od Vás vědět, jestli by o takovou akci byl z Vaší strany 

zájem. Jednalo by se o divadlo loutkové nebo spíš alternativní. Loutky by byly vyrobeny převážně z 

přírodních materiálů. Text (buď krátký monolog nebo dialog ve dvojici) si můžete buď předem 

napsat, vybrat nějaký nosný klasický text nebo zpracovat scénicky krátkou báseň - několik vhodných 

textů bude k dispozici i na místě. Dopředu si můžete vše připravit, anebo začít až na místě pod 

vedením lektorů. Výstup by měl mít cca pět až deset minut, ale sami uvidíte, že pět minut je až dost. 

Pokusím se sehnat i hudební doprovod ochotný improvizovat. Pokud Vás nápad zaujal, ozvěte se mi 

i s případnými připomínkami a návrhy. Termín doladím podle lektorů. S pozdravem 

Lucka Filipská Březinová, lucie.filipska@seznam.cz.   (Haškovcova Lhota, 7. 2. 2008) 

 
* 

AD FONTES ANEB UŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ… 
 

ILONA GRUBEROVÁ: Odtajněná přání antických literátů aneb O úletech literárních 

 

     Když se mluví, nebo v našem případě píše o antice, je z toho vždycky tak trochu cítit mramorový 

prach. Vždyť taky jde o klasiky klasiků! Ale nemělo by se zapomínat, že i tak to byli „jen“ lidé, 

kteří, jak známo, mají své tužby. My tu mluvíme o literátech, a ti - kromě jiných - mají také touhy 

literární. A klasik neklasik mnozí si tato literární přání také splnili, i když důsledky byly pro ně 

mnohdy téměř, jindy zúplna osudové. 

     V hantýrce se takovému splněnému literárnímu přání jinak uhlazeného pana Psavého říká 

literární úlet. Ale definujte to! Tak třeba mocný Caesar napsal divadelní hru nebo vznešený lyrik 

Horatius napsal verše hodné téměř pornografického plátku, jinak velmi neliterární diktátor Sulla se 

rozhodl sepsat paměti, načež nečekaně zemřel, dramatik Eurípidés odhodil mytologická klišé a přes 

odpor mnohých tak dokázal položit základy psychologickému dramatu. Atakdále atakdále. Je to 

pěkně nesourodá skupinka, tahle kategorie „úletů“. Úletů od dosud „konstantní“ osobní identity, od 

žánrového typu (či stereotypu), od kánonu. Tyhle úlety neboli excesy čili vybočení, tyhle meta- 

nebo xeno-díla v jinak spořádané osobní bio- i biblio-grafii mají jistě na svědomí neodbytná přání 

svých stvořitelů, ale přání podmíněná celým okolním prostředím, které chtě nechtě (volens nolens) 

kulturně, sociálně a já nevím jak ještě tlačí a drtí každého – autora literárního pak hlavně. Ačkoli 

antika nutně byla jiná než naše současná doba, přesto když odhlédneme od našich mobilů a 

raketoplánů a naopak od jejich konfrontací končících třeba i fyzickou likvidací, zůstává to, co je 

stálé – lidé, homo sapiens, autor, posluchači… 

     A tak nás „úlet“ prvního z mudrců, Solóna, nechtě přesvědčí, že pravda se nemá mocnému 

vládci říkat ani v literárně vybroušené formě, a jeho o víc jak půl tisíciletí mladší kolega, Seneca, 

dodá, že když už na to přijde, tak ten vládce musí být alespoň chvíli docela mrtev. Jinak totiž, jak 

přes hlubiny věků dobře dosvědčí řečník Cicero, jednou nastane doba, kdy i ti méně inteligentní, 

potažmo tolerantní povedou kormidlo vlády, a pak vám třeba odetnou váš řekněme literární výrobní 

nástroj.  

     Ale nejen chmurné jsou dějiny antických úletů literárních! Mnozí autoři byli pro své úlety celá 

staletí čítáni pod lavicí, tedy jejich vybrané kusy s tematikou, kterou by bylo možno zařadit jen do 

svérázného pojetí učebního předmětu „průprava pro manželství a rodičovství“. A tytéž kusy byly 

z téhož důvodu pečlivě obcházeny překladateli, takže chudák Catullus dosud nepoznal češtinu celý 

a Martialis jen tak zlehka. Ale protože my literáti – alespoň mezi sebou – prudérní nejsme, mohli 

bychom se podívat, jak se psaly lechtivé či lechtivě satirické veršíky klasicky. Někteří autoři si také 

mailto:lucie.filipska@seznam.cz
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z literárních úletů udělali svůj styl. Například takový Lúkiános, či jeden ze zakladatelů románu 

Apuleius, ale to bych předbíhala.  

     Dosud jsme v těchto řádcích rozebírali – samozřejmě s jistou nezbytnou dávkou nadsázky a 

množstvím kuriozit - povětšinou to základní, „ty učebnicové vědomosti“. Soudíme, že base je od 

toho basí, že je nejen základní, ale i nepostradatelná a v jistém smyslu nedostižitelná. Na takových 

antických základních stupních vybudujete chrám iónský nebo korintský nebo dokonce středověkou 

katedrálu (v době současné pak v Anglii supermoderní archeologické muzeum, zatímco v Čechách 

– snad aby se nám sem ti Římané nepletli - i přehradu Nové Mlýny), bez nich ale rozhodně ani psí 

budku. Tak tedy nyní, stojíce pevně na stupních, nahlédněme až do drobnovlysů metop a třeba za 

honosně tesaný štít. 

     Vždyť literárního úletu se dopustil třeba i Platón, a stal se ještě slavnějším, či Aristotelés, který 

se ovšem už slavnějším stát ani nemohl. 

 

- I. G. (*1970) žije v Plzni a působí jako učitelka češtiny a latiny na středních i vysokých školách. Spolu  

s manželem Josefem G. Je autorkou a též interpretkou literárně hudebních pořadů, přednášek apod. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 3. 2008. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 

 

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

KONTAKT: 

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

tel.: 378 038 207, fax: 378 038 220, mobil (SMS): 721 281 635, 

e-mail: asonklub@plzen.eu; http://www.kmp.plzen-city.cz 
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