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Citát inspirující: 
Od věků otvíráme dveře nového roku s nadějí,  že  bude lepší  a  my že 
budeme lepší, a snad nám v tu chvíli ani nechybí odhodlání a dostatek 
vůle, jež ovšem záhy vyprchají. Co na tom? Vychutnejme ten okamžik, 
než pomine.        Zdeněk Rosenbaum – Nač pospíchat domů

VÁNOČNÍ CHVĚNÍ
Václav Franc

Oči krajiny
Osleplé horečkou sněhu

Prosí o něhu

Jemná křídla vloček
Uniknout nemohu

Pohledům dětských oček

      I slova padnou na znak
( Jen tak )

Pokud mně právě nejsou v patách
… jako sněženky jaru

Příjemné prožití Vánoc
a hodně úspěchů v roce 2002,

mnoho příjemných chvil
s kulturou a literaturou zvlášť

všem čtenářům KOBRY přeje
Václav Franc



POOHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2001

 Jaký byl právě končící se rok z pohledu literárního spolku při MK v Jičíně? Já 
bych  řekl,  že  rok  2001  byl  v mnohém  zlomový  a  nový.  Na  poslední  schůzce 
minulého roku  (22.11.2000) jsme udělali pomyslnou čáru za prvním desetiletím 
spolku a nasedli do rychlejšího stroje, nabízí se  napsat stroje 21.století. LIS dostal 
novou mízu v podobě mladších autorů a především díky naší prezentaci (noviny, 
rozhlas,  internet)  jsme si  vybudovali  perspektivnější  postavení,  dali  o sobě více 
vědět a přilákali další  autory. Několik autorů vážně jedná s oficiálními vydavateli 
o svých  prvotinách,  uveřejňujeme v regionálním tisku (viz  turnovský Almanach 
začínajících  autorů,  a  jiné  např.  Playboy),  naše  tvorba  se  objevila  v dalších 
sbornících  (viz  Broumov,  Mělník),  získali  jsme  několik  ocenění  na  literárních 
soutěžích, vystoupili s autorským čtením v Nymburce v rámci soutěže Píšu, píšeš, 
píšeme  a  především  v tisku  kladně  hodnoceném novopackém čtení  Návraty  do 
dětství. Četli jsme svoje pohádky v rámci festivalu Jičín město pohádky u kašny. 
Nelze zapomenout na jeden z nejvýznamnějších počinů, almanach Striptýz duše, 
který vyšel v rekordně krátké době a především, podle mého názoru, v kvalitativně 
lepším provedení, a to nejen co se týče vazby atd., ale i v  kvalitě příspěvků.
 V edici  Profily  vyšly  v samizdatové  podobě  dvě  brožurky  (Molly,  Nelásky)  a 
v edici  Dětem (Pohádky od  Kašny)  jedna  knížečka.  Spolku  prospívají  i  vlastní 
periodika jako Prochoroviny a Kobra, v které se objevily ukázky z tvorby většiny 
členů, kontakty na nejrůznější soutěže a literární akce a sdružení.
 Nesmíme zapomínat ani na besedu s O. Nytrovou a V. Strachotou, ale především 
na  mnohem zajímavější  akci  s Jiřím Žáčkem,  a  koláčky a  kafíčko v příjemném 
prostředí všeňské knihovny (kdo chyběl, přišel o moc).
 Dalo by se říci  samá pozitiva,  ale  … přece  jenom se nepodařilo zorganizovat 
všechny plánované besedy (z různých důvodů), stále méně času je  na schůzkách na 
čtení vlastní tvorby, až v závěru roku jsme se rozhodli, že se vrátíme k rozborům 
(na schůzce předem získáme kopie  příspěvků, doma je  vyhodnotíme a na příští 
schůzce buď pochválíme nebo zkritizujeme) a … možná, že si sami dosadíte další 
nedostatky.
  V závěru roku mě napadá třeba i myšlenka, jak dál vést spolek pokud bude počet 
členů  dále  růst  (zachovat  volné  sdružení  za  velké  podpory,  za  kterou  děkuji, 
Městské knihovny v Jičíně, nebo volit organizačně pevnější formu). Je možné, aby 
se  někdo  přišel  jen  občas  kouknout  nebo  je  potřeba,  aby  dal  o  sobě  vědět 
pravidelně? Nebo zvolit frakce např. pro básníky a prozaiky nebo mladší a starší?
 V každém případě si myslím, že netřeba zoufat, protože se nemusíme bát postavit 
se vedle zkušenějších autorů a zároveň za naším spolkem je vidět řada úspěšných 
aktivit a až jednou někdo otevře náš almanach, určitě si řekne, že to muselo „bejt 
bezva“, když se sešli lidi a dělali něco pro svoji radost a jiným pro potěchu.
 Do nového roku vstupujeme s plány ( např. autorské čtení v únoru). Nenechme  se 
ničím a nikým odradit! A hlavně literáti, piště, protože nejhorší je literát platonik! 

Václav Franc 



VÍTE, ŽE …

-  V dalším čísle  Generace  seniorů  (prosinec  2001)  uveřejnili  svoje  básně  Zlata 
Zákoutská a Václav Franc

-  Nadační  fond Mateřinka  připravuje   knihu České  rodinné pohádky,  kde bude 
zastoupeno  asi  30  autorů  vybraných  pohádek  ze  soutěže  Mateřinky,  mezi 
vybranými jsou i Bohumír Procházka a Václav Franc. Kniha má vyjít   v květnu 
2002  a  předmluvu  napíše  spisovatelka  Daniela  Fischerová  a  ilustrovat  jí  bude 
senátorka Dr. Jaroslava Moserová

- V Achátu ( měsíčník Nové Paky a  okolí) vyšel  o našem autorském čtení Návraty 
do  dětství  příspěvek.  Autor,  Jan  Lavický,   kladně  hodnotí  celou  akci  v článku 
Melancholický podvečer v městské knihovně (Achát, prosinec 2001)

 - V listopadových Prochorovinách  najdete zajímavé zamyšlení  Kam kráčí festival 
a  další  čtení  (plus  literární  přílohu  básně  Magdy  Pípačky)  a  připomenutí,  že 
uzávěrka dalšího ročníku Jivínského Štefana je 31.prosince 2001

SOUTĚŽ

Soutěž časopisu Naše nejmilejší zvíře na téma Hledá se nejšťastnější zvíře. Piště 
(rozsah není  omezen) na adresu redakce Naše nejmilejší zvíře, PO BOX 3, Na 
Františku 32, 110 15 Praha 1 do 31.prosince 2001.  Další informace na  adrese 
redakce.

POHÁDKY OD KAŠNY VYŠLY

Jako  by  právě  pod  stromeček  vyšla  první  brožurka  v edici  Dětem (celkově  již 
osmá), a to již dříve hlášený pohádkový soubor POHÁDKY OD KAŠNY. Je v ní 
obsaženo pět pohádek autorů literárního spolku a paní hany Horákové. Obrázky 
nakreslily děti ze 2.A. II.ZŠ v Jičíně pod vedením paní učitelky Zlaty Adolfové.



SILVESTROVSKÁ  PŘÍLOHA

 Dnešní KOBRA má pro čtenáře překvapení: Silvestrovskou přílohu, ve které se 
můžete dozvědět zaručeně nezaručené novinky ze světa literárního spolku. 
Malá  upoutávka:  Víte,  kdo  se  stane  v roce  2002  příštím  ministrem  školství? 
Dostane Václav Franc konečně Nobelovu cenu?  Atd… nenechte si ujít!

Snímek z listopadové schůzky literárního spolku. Zleva Václav Teslík a Lukáš 
Baborák (dva nové přírůstky) a Zlata Zákoutská.

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 12.
Prosinec 2001.
Součástí čísla je  příloha Silvestrovská KOBRA.
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