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Citát inspirující:
  Každá báseň chce být lahví s poselstvím, vhozenou do oceánu 
času i lidí, nezáleží na tom, kolik jich tam vhodíme, stačí, aby byla 
vylovena  jedna  a  poselství  v ní  uložené  rozradostnilo  třeba  jen 
jediné srdce. František Halas- Životem umřít

KOBRA MÁ  PRVNÍ NAROZENINY !!!

  Možná, že se vám to bude zdát neuvěřitelné, ale ten čas letí strašně rychle a naše 
Kobřička už má za sebou první krůčky a myslím si, že 
na svých nožičkách stojí docela pevně a k naší radosti už 
pokukuje dál do světa.
 Ano, ano, pro ty co zapomněli, právě v listopadu 2001 
se nám narodila a tak letos sfoukne pomyslný dort 
s jednou svíčkou!
             Tak:   HODNĚ SPOKOJENÝCH ČTENÁŘŮ !!! 

POKLADY  /  Václav Franc

Každý se jednou vrátí
obtěžkat dávné poklady

Když mně bylo sedm, osm
nedovedl jsem bez nich žít
Ale stejně jsem je vyměnil
za pozlátka dospělosti

Po letech otevřel jsem 
třinácté komnaty dětství
Bezstarostným okem mrkla
pomačkaná vlaštovka

Neodolal jsem
a koupil jeden poloviční
Snad paní průvodčí promine
ale na okamžik
jsem se stal opět dítětem



PÁTÝ ALMANACH: STRIPTÝZ DUŠE 
VYŠEL!!!

Úvodem…

 Před časem jsem dal k přečtení svoji prózu jedné známé. Když rukopis vracela, 

řekla mně: „Já bych nikdy nemohla být spisovatelkou!“

Očekával jsem její připomínky, kritiky a byl jsem žádostiv pochval, ale musel 

jsem se zeptat: „Proč?“

„Protože  bych nikomu nedovolila  nahlédnout do svého nitra,  protože  bych se 

nedokázala tak otevřít, svléknout z kůže!“

  Když odešla, musel jsem se zamyslet nad její výpovědí. Skutečně, spisovatel je 

vlastně exhibicionista, do každé básně, do každé povídky, musí otisknout kousek 

sebe,  protrpět  každý  verš  a  stokrát  v mysli  prožít  detail  monologu  hlavního 

hrdiny,  aby  mu  čtenář  uvěřil,  aby  se  slovo  nestalo  pouhou  frází,  ale 

nenahraditelnou osobitou  výpovědí,  prožitkem,  pocitem,  aby se přiblížilo  oné 

hranici abstraktní reality, za kterou se sny stávají skutečností  a skutečnost snem.

Spisovatelé opravdu nejsou normální lidi, jak napsal Robert Ruark. Obnažují se 

v úkrytech  pracoven, aby čas od času vytáhly na světlo světa své děti. A pak 

čekají, jak je čtenáři přijmou, ale věřte, že ten nejkrásnější pocit autor zažívá, 

když sám u psacího stroje, dneska již spíše před klávesnicí a monitorem počítače, 

prožívá svůj soukromý STRIPTÝZ DUŠE. Václav FRANC

V dnešní Kobře mám  o důvod víc k oslavě:  Koncem října 2001 vyšel pátý 
almanach našeho spolku Striptýz duše, jehož úvod uveřejňuji.



VÍTE,ŽE
-  Bohumír  Procházka získal  čestné  uznání  na literární  soutěži  MATEŘINKA o 
rodinnou pohádku

na  internetových  stránkách  Městské  knihovny  v Jičíně  můžete  číst  aktuální 
informace ze života našeho spolku  (viz ukázka z října 2001), stránky připravuje 
Jana Benešová

LITERÁRNÍ SPOLEK AUTORŮ JIČÍNSKA

Akce do konce roku
12.12.  v  17,00  hodin  předvánoční  posezení  v  jičínské  knihovně
PŘIPRAVUJEME:
1. Co nevidět vyjde nový almanach, v únoru 2002 uspořádáme autorské čtení v 
Jičíně.
2. V. Franc  vydá  "Pohádky  od  kašny"  -  svazeček  pohádek,  které  se   četly 
během letošního festivalu. 
    3. Každý měsíc vychází KOBRA - kulturní občasník regionálních autorů (V. 
Franc).
4. Dva členové spolku mají naději na vydání knihy v kamenném nakladatelství - 
držíme palce. benesova

-  7.listopadu  v Českém  rozhlase  Hradec 
Králové  rozmlouval  Václav  Franc  s Vlaďkou 
Matějkovou  o  literárním  večeru  Návraty  do 
dětství a novém almanachu Striptýz duše

- v sobotu 10.listopadu 2001 vyšel v Novinách 
Jičínska  článek  Ivy  Kovářové  Podzimní 
poetické  pozastavení  s fotografií  šestice 
vystupujících členů spolku a velmi příjemným 
hodnocením  celé  akce  (na  autorském  čtení 
vystoupili: Kotlářová, Zeman, Zákoutská, Žantovský,          Foto Jiří Čejka
Procházka, Franc)

- v oblastních novinách vyšly upoutávky  na almanach Striptýz duše   (Pojizerské 
listy – Vydra, Noviny Jičínska- Žantovský, Nové Noviny- Franc) 

- na schůzce spolku ve středu 14.listopadu byl dohodnut termín autorského večera 
v MK v Jičíně, a to na středu 6.února 2001 (pod názvem Striptýz duše), schůzky se 
zúčastnil rekordní počet zájemců o regionální literaturu ( 12! ), poprvé mezi nás 
zavítal  Václav  Teslík  (vydal  dvě  sbírky  vlastním  nákladem)  a  Eva  Jebavá 
(profesorka MOA v Jičíně), která prováděla jazykové korektury almanachu. 
 Na schůzce proběhl křest nového almanachu.



TITULNÍ STRÁNKA INTRONEA

Dobrý den, 
ocitli  jste  se  ve  zkušebním  provozu  literárních  a  publicistických 
stránek, které vznikají na rozhraní eského ráje, Krkonoš a Pojize í zaČ ř  
ú elem prezentace  tvorby  regionálních  autor  a  komunální  kultury.č ů
Vzhledem  ke  skute nosti,  že  stránky  v  sou asnosti  pracujíč č  
v testovacím  režimu,  nelze  garantovat  funk nost  v tšiny  odkaz ,  ač ě ů  
celkový stav serveru je ve zna ném stupni rozpracovanosti.  Stránkyč  
budou pr b žn  za pochodu upravovány do finální podoby. Již dnesů ě ě  
nás m žete na adrese intronea@seznam.cz upozor ovat na technickéů ň  
problémy stránek INTRONEA (chyb jící navigaci,  špatné zobrazeníě  
v prohlíže ích, apod.), jakož i zasílat své práce a informace vztahujícíč  
se k tématickému zam ení stránek. Hezký den, ěř
Martin Žantovský, Lenka Novotná,  edi ní skupina IntroNeač

Tak takhle vypadají stránky IntroNey, jejímž spoluautorem je Martin Žantovský. 
Zájemci o uveřejnění svých textů se mohou obracet přímo na něj.

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 11.
Listopad 2001.
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