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ANKETA KOBRY
Co mně přineslo 20.století?
Na Vaše názory se těší V.F.
a čtenáři Kobry.
A můj pohled:
V NAŠEM, MINULÉM,
STOLETÍ ...
Zcela nedávno jsem přehrával na
počítači rozsáhlejší soubor a při
kopírování naskakovala v levém
dolním rohu číslíčka určující
procenta překopírovaných dat.
Každé to jedno číslo se na
obrazovce objevilo jen na pár
vteřin. Jistě nic zvláštního, řeknete
si, ale mně v té chvíli napadlo, že
stejně tak rychle uběhlo naše
století, když jej postavíme tváří v
tvář historii. A snažil jsem se,
vybavit si událost, moment, který
mám k tomu určitému číslu,
letopočtu, zafixován. Některý rok

se nabízel sám, jindy jsem přece
jen nevěděl, a tak jsem si udělal
takovou
malou
inventuru.
Skutečně nám zůstávají v paměti
nejrůznější věci, třeba osobně
zajímavé, zatímco ty všeobecně
důležité zapomínáme.
Ještě jednu věc mám na srdci. Po
celou dobu svého dosavadního
života se minulým stoletím
myslelo století devatenácté, ale na
Nový rok 2001 jsem se probral z
posilvestrovské kocoviny zjistil
jsem, že minulé století, je už to
naše dvacáté. A nezapomeňte na
jedno pořekadlo: Jak na Nový rok,
tak po celý rok! Tentokrát by se
dalo říci: Jak v novém roce 2001 ,
tak po celé jednadvacáté století a
třetí tisíciletí !
Václav Franc

BÁSNICKÁ VŠEŇ 2001
Zúčastnil jsem se celé řady
literárních soutěží, podotýkám
jako soutěžící, ale jako porotce
jsem se dosud nezúčastnil. Až
přišla nabídka Pavla Vydry,
hlavního organizátora literární
soutěže dětí 1. až 5. třídy VŠEŇ
2001. A tak se stalo, že jsem,
obrazně řečeno, spolu s výše
jmenovaným Pavlem Vydrou a
Milanem Hrabalem z Varnsdorfu,
zasedl do poroty. Práce to nebyla
jednoduchá, neboť jsem měl
strach, abych snad někomu z
autorů neublížil, ale nakonec jsem
se dozvěděl, že jsem vybral pořadí
téměř
shodné
s
Milanem
Hrabalem,
což
je
porotce
profesionál, neboť jeho počiny na
poli
kulturním,
hlavně
organizování
Literárních
Varnsdorfů, jsou dostatečně známé
kulturní veřejnosti.
Na vysvětlenou uvedu, že soutěž
měla svůj 5.ročník, i když
předchozí čtyři ročníky se konaly
pod názvem Mácháček a s
přestěhováním Pavla Vydry a
nástupem do funkce "pana
řídícího" ve škole ve Všeni, se
soutěž přenesla k Turnovu a
Českému ráji.
Své příspěvky do ní zaslalo,
podržte se, 1010 autorů ze 153
škol z celé České republiky. porota
musela zhodnotit celkem 1468
básní, a to tříkolově.
Slavnostní vyhlášení se konalo v
úterý 30.ledna 2001 v Obecní

knihovně J.F.Tomsy ve Všeni (pro
neznalé asi 5 km od Turnova).
Chřipka a větší vzdálenosti
některých vítězů, tak by se dala
charakterizovat
počáteční
atmosféra soutěže. Ale zase přijeli
soutěžící z Prahy a třeba až z
Litovle, a tak jsem rád, že jsem se
sám mohl setkání nejmladší
básnické generace zúčastnit a na
vlastní oči vidět budoucí Nezvaly,
Halase a Žáčky. A pro pořádek
výsledky soutěže (zapamatujte si ta
dosud neznámá jména):
I. kategorie (1.-3. třída)
1. Kateřina Rybářová, Praha
2. cena neudělena
3. Dan Krušina, Litomyšl
Čestná
uznání
Jakub
Chrudina(Litovel),
Alžběta
Koláčná (Nymburk), Jakub Vileta
(Praha), Zuzana Adamcová (Česká
Lípa).
II. kategorie(4.-5. třída)
1. cena neudělena
2. cena Klára Tylšová, HronovVelký Dřevíč
3. Lukáš Krajník, Horní Studenec
Pavlína Staňková, Břeclav
Čestná
uznání
Michaela
Grabovská(Nový Jičín), Tereza
Rašková(Újezd u Valašských
Klobouků), Alžběta Švejdarová
(Bakov nad Jizerou), Jan Juračko
(Vrkoslavice).

Ukázky ze soutěžních prací
Všeň 2001:
KUBA A PLYŠOVÝ MEDVĚD
Jakub Chrudina
Já mám doma papouška,
ten mi šeptá do ouška:
Kubo, pojď už spát,
budeme si ve snu hrát.
Na rytíře, na turnaje,
proletíme všechny kraje.
Až nám skončí sen,
bude hezký den.

KOHOUTI NA POUTI
Dan Krušina
U babičky na pouti
seběhli se kohouti
Nevěděli proč je sláva
snad se tady něco dává
Žádný ječmen, žádné zrní,
kolotoč jen tiše vrní.
Smích se nese po vesnici,
děti střílí na střelnici,
a tak milí kohouti
už ví, co se děje o pouti.

RAK
Ondřej Dobiáš
Byl jednou jeden rak,
ten rak si koupil pěkný frak.
Najednou nad město
přiletěl strašlivý drak.
Tak kluk natáhl prak
a z draka se stal mrak.

TŘI KUŘÁTKA
Kateřina Rybářová
Až půjdu spát,
bude se mi zdát
o třech malých kuřátkách.
První to je lajdáček,
druhý tátův miláček,
třetí to je holčička,
žlutá jako hvězdička.
Ze žížaly mají hračku,
tahají se o žvýkačku.
Štěbetají, pípají,
chvíli pokoj nedají.
Strkají se o zobání,
lidi, to je podívání!
Už jim rostou peříčka,
chudák, máma slepička!

LETADLO
Jakub Vileta
Letělo letadlo,
něco ho napadlo.
Paliva pramálo,
co kdybych přistálo?

SVÁTEK SLIMÁKŮ
Klára Tylšová
Prší, a v tom lijáku,
začal svátek slimáků.
Slunce vyšlo na zahrádku,
udělalo konec svátku.

Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
Klára Tylšová
Mít za otce čížka
a za matku vránu,
díval bych se na svět
jako z aeroplánu.

Milý čápe, nevím o ní,
sedím si tu na jabloni.
Jdi se zeptat tety žluvy.
Ta ti možná něco poví.

NEJLEPŠÍ DETEKTIV
Pavlína Staňková

Milá teto, máš teď chvíli?
Pověz, kde jsou moji milí?
Milý čápe, nevím to,
proletím se, zjistím to.

Ve staré chatě na komíně
čáp rozhlíží se po rodině.
Nenašel ji chudák čáp,
tak jde se svých přátel ptát.

Letí žluva, hledá, hledá,
nevidí nic. Běda, běda!
Počkat, co je tam ta bílá díra?
Udiveně na zem zírá.

Kamaráde slavíku, pověz, víš-li
snad
kterým směrem se mám dát
a svou ženu vyhledat?

Čápic a její synek
uléhají do peřinek.
Možná je to na podiv
žluva je však detektiv!

DOPIS PETRA VESELÉHO
Před několika dny jsem dostal dopis Petra Veselého s jeho
příspěvky Bezesná a Leporelo života, které vytvořil v lednu 2001.
Musím napsat, že jsou to texty bezesporu zajímavé. Dovolím si
krátkou ukázku, ale slibuji, že se k těmto textům ještě v Kobře
vrátím.
LEPORELO ŽIVOTA
Obraz druhý
Je mi 17 a tvým tělem jsem vstoupil do jiného stavu vědomí. Na
okamžik jsem se dotkl věčnosti, ano, je to velkolepé a přímo
mystické. S chladnou hlavou však musím přiznat, že je to nástroj
k zachování rodu, aby děti zase jednou měly děti a tak dál ve
věčném kruhu, jehož smysl jsem stále nenalézal.
No jo, ale co je Láska ?! Co je a co není Láska ?!

PAVEL VYDRA
narozen 1962 v Turnově, učitel ZŠ Všeň, vydal vlastním
nákladem dvě básnické sbírky (Smíšené pocity, Zlomyslná
flétna), ukázky z těchto sbírek
VOLNÝ PÁD

SVĚDOMÍ

Spouštíme se
bez padáků
mnohdy z velkých výšek
a ani si neuvědomujeme
jak nekonečně hluboké
jsou propasti
pod námi

Ospalé ráno
(absence svědomí)
Doma tě přivítala košilka na klice
domovních dveří
Sabotáž dne
Použití kyslíkových přístrojů
bylo v té chvíli
bezpředmětné

(květen 1984)
(únor 1989)
STESKY
Není mi dopřáno
poslouchat dál hudbu
z římsy tvého obočí
Sklínky se k sobě tisknou
jako o život
a loučení zebe

***
Špehýrkou noci
sledoval útěk
bosých neviňátek
Karnevalové řetězce té noci
vlály naprázdno
(listopad 1988)

(květen 1987)

KAŽDOU VTEŘINU

HVĚZDÁŘ

Nostalgie podzimu
ti dala pár facek
Nejsi ale malej kluk
abys
pro trochu lásky
(za níž by šel básník světa kraj)
brečel

Proč měsíc nemá koloběžku,
šeptáš
Mám být tvůj Galieo Galilei
pro dalekohled smutných očí
Výkřiky světélka do tmy
A přece se točí!

(říjen 1996)
(prosinec 1984)

KAMENY

lidi taky.
Říkají, že když člověk zemře,
promění se v kámen.
To by ale znamenalo,
že šlapeme po lidech ...

Existuje mnoho kamenů
a žije spousta lidí.
Kameny jsou různé,

LISTÁRNA KOBRY

WERICHOVCI
Taky máte rádi Ježka a
Voskovce + Wericha?
Kategorie: Ježečci 5-15 let,
Ježci 16-26 let, Ježurové 2799 let
VI. ročník soutěže (hudební,
dramatická,
taneční,
výtvarná),
ale
hlavně
literární!
Náměty:
1) Zakázané ovoce.
2)
Puberta. 3) Čím bych chtěl
být až vyrostu? 4) Jak
využiju v budoucnu svůj
talent, abych mohl změnit
svět? 5) Vymysli absurdní
inzerát. 6) Škola, kde se
vyučuje s humorem. 7)
Napiš příběh z uvedených
názvů
(Babička
Mary,
Potopa, Don Juan, Hej-rup,
Stonožka, Kleopatra,David a
Goliáš, Tři strážníci).

Témata jsou inspirativní a ne
definitivní. Fantazii se meze
nekladou.
Každou práci je třeba označit
jménem a příjmením, datem
narození, názvem a odeslat
do
května
2001
s
organizačním poplatkem (na
účet
IPB,
č.ú.
164170954/5100) 25,- Kč na
jednotlivce S přihláškou
odešlete
kopii
ústřižku
složenky o zaplacení org.
poplatku
na
adresu:
Werichovci,
Kulturní
středisko
Průhon,
Eva
Gutová, Socháňova 1220,
163 00 Praha 6. (Ev. telefon
út-pátek
dopoledne
02/3013291).
Vyhodnocení
v
Praze,
pravděpodobně
některou
sobotu v červnu.

KONTAKTY S
LITERÁRNÍM
KLUBEM PETRA
BEZRUČE VE
FRÝDKU-MÍSTKU
Pan Jaromír Grygar, jeden z
organizátorů
literární
soutěže Beskydy, mně v
těchto
dnech
zaslal
objednaný Almanach 2000
členů Literárního klubu ve
Frýdku Místku.
Musím
uznat, že kvalitu zpracování
almanachu a ilustrace může
náš spolek přátelům z
Moravy jen závidět. S
kvalitou textů se teprve
seznámím, ale věřím, že i v
tomto směru se můžeme
lecčemu přiučit.
Je zajímavé, že jejich
almanach vyšel za podpory
Městského úřadu ve FrýdkuO CENU DANNY
SMIŘICKÉHO
Soutěž pro základní a střední
školy v próze, poezii a
dramatických
útvarech.
Práce zasílejte na adresu:
VOŠ
a
soukromé

Místku. Zájemci o objednání
almanachu, nechť se obrátí
na adresu Literární klub
P.Bezruče, Frýdlantská 1740,
738 01 Frýdek-Místek. Cena
almanachu (dva díly) je 150,Kč plus poštovné (ev. telefon
na hospodářku paní Marii
Pěluchovou 0658/ 67 91 15).
Jinak se přátelé z FrýdkuMístku chystají na další
ročník soutěže pro "dříve
narozené autory" (starší než
35 let). Propozice včas
pošlou. V závěru dopisu
děkují za přízeň, kterou
jejich klubu věnujeme. Přejí
Všem
členům
našeho
literárního sdružení zdraví,
tvůrčí invenci a úspěchy v
prvním roce třetího milénia a
těší
se
na
plodnou
spolupráci.

gymnázium J.Škvoreckého,
Legerova 5, 120 00 Praha 2,
tel
02/
2426
1173
(Mgr.Drábová).
Práce je nutno zaslat do
konce února 2001.

ORTENOVA KUTNÁ
HORA
Básnická soutěž pro autory
do 22 let. Maximálně 200
veršů v šesti vyhotoveních.
Přiložit volný list A4 se
jménem, datem narození,
JIVÍNSKÝ ŠTEFAN
POPÁTÉ
Již popáté se bude letos
udílet Jivínský Štefan pro
vzpomínku na jičínského
občana
Josefa
Štefana
Kubína za pozoruhodný
kulturní počin roku 2000 a
za dlouholetou kulturní
činnost. Slavnostní vyhlášení
bude v neděli 25. února 2001
v 16 hodin v hospodě v

rodným číslem, adresou,
názvem
školy
nebo
zaměstnavatele.
Kontaktní adresa: Monika
Trdličková, Purkyňova 189,
284 01 Kutná Hora, do
31.března 2001.

Robousích. Zváni jsou nejen
nominovaní ( letos sto
osmnáct!),
ale
všichni
příznivci kultury. Možnost
prezentace
materiálů
o
vlastní činnosti.
Informace u pořadatelů a
členů našeho spolku Moniky
Eberlové (tel. 0433/230 58,
0608/210 680) a Prochora
Prochoroviče Procházky (tel.
0433/523 492, 582 456).

P.S. Pokud se dozvíte o nějaké soutěži, možnosti
publikování nebo jiné akci, která by mohla ostatní literáty
zajímat, informujte mě a prostřednictvím Kobry i další
členy. Přivítám i další literární práce, názory na kulturu i v
širším slova smyslu a třeba i na Kobru samotnou.
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.
Číslo 2.
Únor 2001.

