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Citát inspirující:
 Začátek románu, to je jako otevírání dveří v cizím domě. Miluji 
nenapsané věty,  co zvoní jako zvony a voní jako zvonky.  Miluji 
nenapsané  věty,  proklínám nepopsané  stránky,  vráska  se  řadí  k 
vrásce,  nepopsaných stránek neubývá,  zvonících  a  voňavých vět 
nepřibývá.
 Každý román je půjčka, kterou musí člověk splácet dalším psaním.

Jan Kostrhun - Co by to bylo, kdyby to byla láska

MĚSTU

Václav Franc

Máj odzvonily klášterní zvony
Nikdy neztratíš cit
který ti nepatřil
A pak
člověku nezbude
ani na vzpomínky
Vrabci na náměstí
si o tom cvrlikají

A přece máš víc
Město tě políbilo

Stíny mlčících střech
Hodiny nad muzeem
I dívka co má oči
jen pro ten kornout
zmrzliny

A kdybys ztratil
všechny lístky
květu svého života
S tímto městem jsi srostl
Na věčnost



SEIFERTOVY KRALUPY

  Kralupy nad Vltavou pod záštitou Ministerstva kultury ČR vyhlašují 
anonymní literární soutěž bez věkového omezení. Uzávěrka soutěže 
je 31.května 2001 a do soutěže je třeba zaslat šest exemplářů, poezie 
maximálně 200 dosud nepublikovaných veršů a jedna báseň musí mít 
formu klasického sonetu. V zalepené obálce přiložit list se jménem a 
příjmením, adresou bydliště, zaměstnavatelem nebo školou a datem 
narození soutěžícího a jednu kopii soutěžní práce. Vyhlášení se bude 
konat 23.září 2001 v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou.
Kontaktní adresa: Reprezentační klub Kaučuk, Na Cukrovaru 74, 278 
01 Kralupy nad Vltavou.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O KORUPCI

V souvislosti  s 10. mezinárodní konferencí o korupci je vyhlášena 
literární soutěž.  Soutěžit  se bude v žánru esej  na téma Je korupce 
věčná?  Práce  v  maximálním  rozsahu  1000  slov  zašlete  do  konce 
července 2001 na adresu Transparency International ČR, Klimentská 
30,  110  51  Praha  1  (či   na  elektronickou  adresu 
jerabkova@10iacc.org).
 Možno si vybrat ze tří zadání: 
1) Praktický průvodce úspěšného úplatkáře, 2) Co škodí sportu více - 
korupce nebo doping? , 3) Uplácejí Češi rádi?.
První tři práce budou odměněni finančními částkami (20, 10 a 5 tisíc 
korun).

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ - AKCE ŠUPLÍK

Časopis Generace seniorů  otvírá rubriku Šuplík. Pošlete do redakce 
literární  příspěvky  ze  svých  šuplíků  ne  delší  než  dvě  strojopisné 
strany. Nezapomeňte uvést své jméno a adresu. 
 Z došlých prací budou nejlepší uveřejněny v Časopise Generace a  v 
závěru roku chce redakce vydat z nejzdařilejších malou knížku.
Adresa: Časopis Generace , Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1.



HLEDÁNÍ KRÁLE JEČMÍNKA

 Výbor festivalu Hledání krále Ječmínka vyhlašuje mimo jiné akce 
(hudební,  divadelní,  výtvarné)  i  literární  soutěž  v  oboru  povídka, 
fejeton,  báseň,  epigram,  aforismus.  Cílem  festivalu  je  zmapovat 
přehled  o  amatérských  a  poloprofesionálních  aktivitách  v  oblasti 
humoru v České republice.
 V literární  části  je  třeba  zaslat  soutěžní  práci  do čtyř  stran textu 
strojopisu  A4 na adresu Český rozhlas,  Horní  náměstí  21,  772 00 
Olomouc, zásilku označte heslem Hledání krále Ječmínka.
Bližší informace u pana Jiřího němce - Agentura W, Řezáčova 2, 772 
00 Olomouc, tel. 068/5225538 nebo mobil 0603/582771. Uzávěrka 
soutěže je 30.května 2001.

Víte, že ...

- Alois Hlavatý, s kterým jsme v našem spolku měli i besedu, by v 
Miletíně  měl  mít  letos  odhalenou  bustu.  Návrh  busty  vypracoval 
sochař a náš člen Petr Veselý z Hořic!

-  jičínská  spisovatelka  Zuzana  Francková  v  rozhovoru  pro  Nové 
Noviny ze dne 4. května 2001 uvádí, že "Vydat knížku má možnost 
každý", rozhovor jistě stojí za přečtení.

- v dubnovém čísle Prochorovin se můžete dozvědět řadu zajímavých 
věcí,  např.  o  Lence Procházkové a  její  poslední  knize  Beránek,  o 
malíři, grafikovi atd. Josefu Buckovi (uveřejněna je i jeho poezie) a 
třeba i zajímavé postřehy z besedy s Jiřím Žáčkem ve Všeni.

- televizní hlasatelka Kateřina Procházková vydala svoji první knihu 
Bacha, na zdi za tebou leze mravenec. Inspirativní pro řadu autorek, 
které naříkají, že nakladatelství nemají zájem o jejich rukopisy může 
být fakt,  že autorka doplnila svoji  prvotinu fotografiemi  vlastních 
aktů  (bez  dalšího  komentáře)!   Že  by  návod  pro  náš  další 
almanach ?!?



ČTĚTE, ČTĚTE, ČTĚTE ...
 O tom, že  by autor  měl sledovat  současnou tvorbu Vás přesvědčí  řada 
rozhovorů s renomovanými autory. I když Jiří Žáček čte raději klasiky.
  Pokud mohu sám radit, za přečtení stojí třeba knížky, které jsem přečetl v 
poslední době:
Z poezie   Básně J.  H. Krchovského nebo  výbory  Skácelovy poezie,  z 
prózy je zajímavá novela Zuzany Brabcové Rok perel nebo třeba knížka 
brazilského autora Paolo Coelha Veronika se rozhodla zemřít.

Fotografie z březnového výjezdního zasedání ve Všeni s básníkem Jiřím Žáčkem. 

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 5.
Květen 2001.


