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KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH
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LEDEN 2001 *** ROČNÍK II. *** ČÍSLO 1
ORTENOVA CENA 2000
Literární cenu Jiřího Ortena za
rok 2000 získala čtyřiadvacetiletá
studentka z Brna Věra Rossi za
sbírku básní Holý bílý kámen. Tuto
sbírku vydalo nakladatelství Host
ve spolupráci s nakladatelstvím
Weles. Brněnská rodačka studuje
na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity češtinu a němčinu,
publikovala v magazínu Weles a
měsíčnících Proglas a Host.
Věra Rossi je po Zuzaně Brabcové,
Tereze Boučkové a Boženě
Srncové čtvrtou ženou v řadě
čtrnácti laureátů Ortenovy literární
ceny (mimo jiné Jaromír Typlt
z Nové Paky v roce 1994) od roku
1986, kdy byla Ortenova cena
založena.
Upozornění
pro
regionální
autory: V roce 2001 se Ortenova
cena opět uděluje!!!

VÍTE, ŽE …
- Pavel Zeman uveřejnil svoji
báseň ve sborníku Den poezie,
který vyšel u příležitosti setkání
básníků v Broumově 30.září 2000,
- Václav Franc uveřejnil ve
sborníku
Městské knihovny

Varnsdorf Tanec na hladině ticha svoji
povídku Černý den Johna Williamse,
za kterou získal čestné uznání
v soutěži Literární Varnsdorf 2000
- Václav Teslík z Kopidlna vydal
druhou básnickou sbírku Správnej
kejkl, (ukázky v dnešní Kobře )
- ve vysílání Českého rozhlasu Hradec
Králové o svátečním odpoledni 25.
prosince 2000 vyprávěla Zlata
Zákoutská o
svých literárních
úspěších v pořadu Ztráty a nálezy, celý
pořad byl vhodně doplněn trojicí jejich
povídek s vánoční a silvestrovskou
tematikou
- ve vysílání Českého rozhlasu Hradec
Králové v neděli 17. Prosince 2000
v pořadu knihovnička zazněl příspěvek
ze křtu literárního almanachu našeho
spolku Deset let

SPRÁVNĚ VYKROČIT
DO NOVÉHO ROKU
2001

SPRÁVNEJ KEJKL - VÁCLAV TESLÍK
*1965 v Jičíně, žije v Kozojedech
sbírky - Trosečníci na ostrově Amen /1999/, Správnej kejkl /2001/, obě
vydalo nakladatelství Svítání Hradec Králové
JÁ JSEM

svědomí, jako dobytek
běžím korytem kocoviny.

Já jsem, lidi, z vesnice,
asi správnej buran,
protože vždy zvečera
na záhonky čůrám.

A žeru! Mlaskám, mastnota
si na mých slovech pochutnává.
Snad bude ze mne despota?
Bezohlednosti dojná kráva!

Zemědělce tepou tak!
Pražák volá: Sláva !
Vůl chce dělat poradce
pro ta kravská práva.

Listopad ztrácí ideál!
Však rouška nepadá jak listí.
Rvali jsme? Jdeme rváti dál!
Pod rouškou pravdy zase čistí.

Pan Pithart se ukecne,
konat musí všecko,
by měl nuzný městský lid
k snědku levné plecko.

NOVÉMU ROKU 1999

Já vytáhnu z mrazáku
kachnovepřohusu,
zamastím ti laňtuchy,
dám ti mastnou pusu.
Já jsem, lidi, z vesnice
pravej buran věru,
na latríně za kolnou
na vás zvolna seru.
ŘEKNU VÁM, LIDI
Řeknu vám, lidi, je to děs,
když si tak vlezu do postele,
myslím, jak bych do zadku lez
tomu, kdo vlastní zlatý tele.
Zahodím bez všech výčitek
do koše skvělý evrgríny

K čemu nám jsou všechna tato
slova?
Řekněte mi, drazí občané!
Za slova se každý lehce schová,
ze slov nám užitek nekane.
Každý den nové a nové články,
nové knihy, škoda papíru.
Transformace, vzato z této
stránky,
je nám, lidi, šitá na míru.
Když učitel zkazí v mládí žáky,
těžko už je někdo napraví.
Zvláště když je kalil přes
měďáky!
Rozum chřadne, srdce churaví.
Zlodějina lehce se pak množí.
Prý kradou i vyšší inštance!?
Není možná! Ach, pro lásku
boží!
Tajná konta slouží sebrance.

Dneska ráno kouknu do zrcadla,
nepřejte si, co jsem uviděl?
Transformace jářku brzy padla
do těch předvolebních povidel.

DRÁPANDA - SOUTĚŽ
PRO DĚTI VE VĚKU
10 - 15 LET

Naše mládí? To nás těžko spasí.
Politik, jenž volí nenávist?
Staří, mladí dávají mu hlasy
z velkoměst i ze zapadlých míst.

Městská knihovna Varnsdorf
vyhlašuje literární soutěž pro
dětské autory, a to v kategoriích
poezie a próza (dvě věkové
kategorie 10-12 let a 13-15 let).
Příspěvek by neměl být delší než
tři strany a musí být dobře
čitelný.
Soutěžící doplní své jméno, rok
narození, adresu školy a třídu!
Soutěžní práce zašle do 2.dubna
2001 na adresu: Městská
knihovna, Legií 2574, 40747
VARNSDORF IV.
Pomozte s propagací soutěže!

Já jsem buran, to mi, lidi, věřte.
Vola poznám, slečno, na dálku.
Svými žvásty, pýchou s vůlí
vepře
nerozjedem českou lokálku.
CO MI ŘEKL?
Nadávat jenom, to je málo,
krást umí každý pitomec.
Kolečko se ti polámalo
a bodá tě teď každej hec?
Však kdo ho spraví?
Slavná vláda,
deus ex machina v záběhu?
Proč pořád čekáš, až ti záda
postrčí někdo do běhu?
Tak nestůj, nevěř na zázraky,
život je prostý, žádný sen.
To tvoje vůle saky paky
sbalila hloupě před týdnem.
Trochu se porvi, měj dost šrámů
a vystup z davu chtivých kmánů!

BESEDA
Městská knihovna v Jičíně
pořádá přátelské setkání s
manželskou
spisovatelskou
dvojicí
PhDr.Olgou
NYTROVOU
a
Václavem
STRACHOTOU. Setkání se koná
ve středu 14.února 2001 v18
hodin v sálku městské knihovny.
Upozornění:
pro
členy
literárního
spolku
setkání
začíná již v 17 hodin!

Odpověď z kanceláře ministra kultury na zaslání sborníku našeho
literárního spolku (doufám, že si almanach „v klidu Vánoc“ přečetl!).
KOBRA
Kulturní občasník regionálních autorů
Vydává Literární spolek při Městské knihovně v Jičíně
Připravil : Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka
Ročník 2.
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