
Silvestrovská
K   O     B     R   A
PŘÍLOHA KOBRY Č. 12 *** PROSINEC 2005

Citát inspirující: 
  Vždyť jeden z motivů každého vědce je uznání, Nobelova 
cena! Josef Nesvadba – Peklo Beneš (a Václav Franc)

MARNÉ TĚŠENÍ aneb ZKAŽENÁ NEDĚLE

Václav Franc

Tolik jsem se těšil
na volný den s knihou v ruce

Ale ... místo toho jsem
HRABAL
PÁRAL

Doma  jsem měl studené
KLÍMA

takže jsem se večer
SKÁCEL
do postele

A spal jako
DUB
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NĚCO SE TU NEPOVEDLO ...

(Z časopisu ABC - rok 1960)
Až bude tobě, pionýre, čtenáři, třicet, pětatřicet let, vzbudíš se 

do  světa,  který  už  v  mnohem  nebude  podoben  dnešku. 
Budovatele komunismu v Sovětském svazu i u nás budou mít k 
dispozici moderní automatizované závody, zvládnou zemědělské 
práce  průmyslovým  způsobem,  budou  pracovat  šest  hodin 
denně. V té době proniknou hluboko do tajů vesmíru. To všechno 
se promítne do každodenního života: 250 milionu tun oceli ročně 
(USA  vyrábí  současně  asi  90  milionu  tun),  hojnost  všech 
prostředků,  městská doprava zdarma,  bezplatné stravovaní  ve 
školních a závodních jídelnách, bydleni v prostorných bytech bez 
nájemného,  levné  nebo  bezplatné  turistické  základny  atd.  To 
není začátek fantastické povídky našeho časopisu, to je reálný 
dvacetiletý  program  Komunistické  strany  Svazu  sovětských 
socialistických  republik,  o  kterém  píše,  mluví  a  přemýšlí  celý 
svět.  Bledne  sláva  kapitalistické  techniky  a  výroby.  Vždyť  za 
deset let předstihne SSSR Spojené státy americké dvaapůlkrát a 
v roce 1980 bude jeho náskok sedminásobný. Je krásné žít  v 
takovém světě! V prvé větě naší poznámky jsme vlastně napsali 
chybu. Přečti si tu větu znovu, milý Vláďo, Květo, Přemku, i vy 
ostatní. Našel jsi nesprávnost? Budeš se do nového světa teprve

probouzet?  Jistě znáš odpověď:  Všichni  se  musíme přičinit! 
Učit se a pracovat. I mimo školu ve svých pionýrských oddílech, 
v  kroužcích  i  ve speciálních  kolektivech.  Pusťte se všichni  do 
technické a přírodovědecké činnosti, nebojte se usilovné práce 
nad funkčními modely, zamilujte si pěstitelskou či chovatelskou 
práci  v  pionýrských  zemědělských  hospodářstvích.  Velkolepá 
budova světa - komunistická společnost – potřebuje všestranně 
připravené  lidi,  vládnoucí  elektřině,  jaderné  energii,  složitým 
mechanismům,  chemickým  látkám,  přírodě  na  Zemi  i  v 
kosmickém  prostoru.  Komunismus  potřebuje  lidi  odvážné, 
čestné, muže a ženy, kteří umějí žít v kolektivu a pro kolektiv...

Z dobového tisku zajistil  Martin Žantovský,sociální demokrat. 
zantovsky@poeta.cz.  Když myslím, tak upřímně!

UPOZORNĚNÍ: V této emailové schránce je umístěna bomba. 
Zasílání spamu a virů pouze na vlastní nebezpečí!
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REAKCE NA ÚVODNÍK ...

Milý Vláďo, Květo, Přemku, i vy ostatní,
   nejspíš  jste  se  nepřičinili,  a  to  ani  mimo  školu,  ve  svém 
speciálním kolektivu - kroužku.  Ještě že už je to za námi a já 
nemusím  vládnout  složitým  mechanismům  a  přírodě. 
Mimochodem,  zaslechli  jste  tu  zprávu,  že  snad  na  Ukrajině 
budou  tvrdě  trestat  meteorology  za  nevydařenou  předpověď 
počasí? Já bych navrhovala trestat je za to, že nepředpovídají 
lepší počasí. Právě teď, kdy se nemůžu dočkat jara a oni stále 
předpovídají zimu, by si zasloužili hodně krutý fyzický trest.   

Jana

iKobra do celého světa

(oda) Z důvodu obrovského zájmu o informace z prostředí LiS, 
který  díky  internetu  daleko  překročil  hranice  republiky,  uvedl 
realizační tým začátkem měsíce do provozu cizojazyčnou mutaci 
iKobry,  kterou  můžete  číst  na  adrese  www.kobra.sf.cz. 
Provozovatelé on-line periodika tak vyhověli četným čtenářům v 
zahraničí a zpřístupnili českou literaturu další části světa.
Podle vyjádření ministryně informatiky Dany Bérové počítá rezort 
s finanční  podporou projektu dalšího zpřístupňování  iKobry i  v 
příštím roce, kdy by měly být ve státním rozpočtu uvolněny dvě 
miliardy  korun  na  zprovoznění  iKobry  v  dalších  cizojazyčných 
verzích.

Silvestrovsky dvakrát od Václava France

3,8 PROMILE V KRVI

Cestou z hospody
spadl jsem do výkopu
Manželce teď tvrdím
že jsem hledal ropu

DEFRAUDANT

Když jsem chtěl poznat moře, 
dálky
Měl jsem koruny střádat do 
obálky
Že jsem ale spíše navštěvoval 
hospodu
Mám teď pouze na plicích vodu.
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Holky z mojí školky

Josef JINDRA

Pod lampičkou dvacet wattů
užírám se touhou z chvatu

šílenou
Pomýšlel jsem na Denisu

na tu její smilnou pusu
přivřenou

Pomýšlel jsem na Lucii
že jí sukni vyhrnuji

s kolenou
Pomýšlel jsem na Mařenku

jak by měla podprsenku
sundanou

Pomýšlel jsem na Elišku
ruku mít na teplém bříšku

schoulenou
Pomýšlel jsem na Dianu

že ji líbám na divanu
svlečenou

Zasnil jsem se o Martině
tak mít hlavu v jejím klíně

.................

Začnu balit jinou holku
už mám po krk těch okolků

s Ivanou
Už není čas na dopisy
vracím porno-časopisy
Evě zítra před jednou
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STALO SE - NESTALO

Končím

    Páč nemám chvílu klidu, topím se v civilizačním bordelu, který 
přehazuji vidlemi z jedné hromady na druhou, nestíhám spát ani 
myslit,  už téměř trvale mě bolí  hlova: přestávám datem 23. 4. 
2005 vykonávat veškeré administrativní a zájmové činnosti. Nic 
po mně nechtějte, nemám na nic čas. Počítám na jednotky dnů 
za rok čas, kdy pro vás můžu něco udělat. Já v těch dnech pro 
vás ale nechcu nic dělat, chcu odpočívat. Nepochybuji o tom, že 
jiní lidé dokážou dělat mnohem víc věcí zároveň. Mé schopnosti 
jsou  ale  omezené,  nedá  se  bagr.  Končím.  Když  myslím,  tak 
upřímně.  Martin  Zantovsky  (Žantovský),  sociální  demokrat, 
777025830, zantovsky@poeta.cz, www.zantovsky.tk

UPOZORNĚNÍ: 
V této emailové schránce je umístěna bomba.

Zasílání spamu a virů pouze na vlastní nebezpečí!

Záhadný vzkaz 

    Václave,
    pro vzkaz –  „vlezte mi všichni na záda“, mám následující 
vysvětlení:   můj  PC  nesignalizoval  nějakého  neznámého  vira, 
tudíž  chorobu  PC  vylučuji,   beru  v  úvahu,  že  vzkaz  byl 
nesignovaný, a proto je záhadný.  Pokud Tvoje žena má 100 % 
alibi,  že  v  době  odesílání  zprávy  byla  na  hony  vzdálena 
domácímu počítači, pak z toho vyplývá jediná možnost: 
Mimozemšťané přiletěli  v předstihu, aby se připravili  na velkou 
slávu  -  vyhlášení  Řehečské  slepice.  Zřejmě  potřebují 
aklimatizaci! 
Doporučení:  sleduj  znamení,  možná  se  toho  bude  dít  více. 
Přátelé, mějte se krásně, mějte se jarně, to Vám přeje Jar(o)mila
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Záhadný vzkaz – vysvětlení ?

   Zdravím Vás všechny,
   vůbec netuším, jak se to mohlo stát, ale vzkaz: „Trhněte si  
všichni nohou“, který měl odejít z mého počítače jsem ani v té 
době  nemohl  posílat,  neboť  jsem  byl  ještě  v  Domažlicích.  V 
každém případě se omlouvám, nevím, zda jde o nějaký hloupý 
vtip nebo chybu počítače (???).
   Nechovám  k  nikomu  z  vás  žádnou  zášť.  Jsem  člověk 
nezávistivý  a  přeji  příjemné  jaro  a  politování,  škoda,  že  jste 
nemohli  být  v  Domažlicích.  Řada přátel  na  Jičín  stále  krásně 
vzpomíná.
   A  pokud  někdo  nechce,  aby  mu  byly  směřovány  další 
informace z LISu a Kobry, nechť mi napíše nebo dá vědět jinou 
cestou. Nevidím v tom žádný problém.          

 S pozdravem VáclaV

Slepice ještě jednou

Přeji Vám pěkný den,
na 

http://mesta.obce.cz/jicin/vismo/galerie2.asp?u=5954&id_org
=5954&id_galerie=8087&p1=0&p2=&p3=  (dole) najdete fotky z 
autorského čtení pro nevidomé a z Řehečské slepice (nebo přes 
naše  stránky  http://knihovna.jicn.cz  „ohlédnutí  za  našimi 
akcemi“).  Kdo  jste  v  sobotu  nepřišli  a  neužili  si  Václavových 
převleků a jiné švandy, máte čeho litovat. Smích léčil: Prochor se 
přišoural chvíli po poledni o holi a po skončení křepce odklusal 
za Haničkou na zahrádku. Důkazem toho je zapomenutá hůl – k 
vidění u mě v kanceláři. Jana

Svatořečení ?

    Ahoj Václave-téměř Svatý, zájem samozřejmě mám, ale to 
ještě neřeší situaci. Každý, kdo je alespoň trochu ženatý (slova 
klasika),  ví  že  to  není  tak  jednoduché.  Pokusím  se,  a  když 
dospěji  k  závěru,  dám vědět.  Díky  za  pozvání  a  za  poslední 
Kobru !  Petr
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Pane Žantovský, proč nám lžete?

    Pane Žantovský, i přes mé upozornění stále rozšiřujete tutéž 
dezinformaci:  Dovoluji  si  vás  upozornit  na  chybnou informaci, 
kterou jste uvedl v rozhovoru "Lis pod lupou aneb sedm pádných 
(či pádových) otázek" zveřejněném jednak v Kulturním občasníku 
regionálních autorů KOBRA a také v publikaci 15 let LISu (nyní 
již i na webových stránkách www.kobra.zde.cz). Na otázku "Jaký 
jsi  byl  v  dětství  čtenář  a  co  jsi  četl"  jste  odpověděl,  cituji: 
"Pravděpodobně  to  byly  Čtyřlístky,  což  bylo  v  té  době  velmi 
atraktivní  kreslené  periodikum,  vydávané  vydavatelstvím 
Panorama (...)". Tento údaj je však zavádějící a neodpovídající 
realitě.  Ve skutečnosti  neměl  Čtyřlístek prvních dvacet  let  své 
existence  (po  dobu,  kdy  byl  vydáván  nakladatelstvím Orbis  a 
posléze  Panorama)  status  periodického  časopisu,  vycházel 
pouze devětkrát do roka a proto nemusel být schvalován orgány 
ministerstva  kultury,  jak  uvádí  grafik  Čtyřlístku  Jan  Endrýs: 
"Nikdo scénáře nečetl, byli jsme oddělení mezi užitou grafikou a 
knižní redakcí a vše nám procházelo, jediný schvalovací orgán 
představovala výtvarná komise, takže se občas objevily výhrady 
ohledně  umělecké  nedostatečnosti.  Ač  byl  komiks  nevítaným 
produktem,  strana  neměla  zájem  zastavit  časopis,  který 
vydělával jejímu nakladatelství obrovské peníze." Nakladatelství 
Orbis  (zaměřené  na  merkantilní  tiskoviny)  ani  nakladatelství 
politické literatury Panorama nemělo možnost vydávat periodické 
tiskoviny.  Z  tohoto  důvodu  bylo  také  použito  označení 
"Knihovnička  Čtyřlístek"  jako  název  ediční  řady  samostatných 
neperiodických publikací. Čtyřlístek se oficiálně stává periodikem 
až po vzniku Vydavatelství Čtyřlístek v roce 1990. Jozev dŘevník 
Borovský

   Ukazuje se, že už i LiS má svůj skandál! Žantovský buď záměrně 
nemluví pravdu nebo je sklerotik? Navrhuji ustavit vyšetřovací komisi, 
která  by  se  problematikou  zabývala.  Děkuji  panu  dŘevníkovi  za 
upřesňující  informace.  Po  dobu  než  se  podaří  celý  případ  vyšetřit 
navrhuji,  aby  byl  Žantovský  postaven  mimo  službu,  ale  zároveň 
pověřen prozatímním pečováním o iKobru. VáclaV (krycí jméno Doktor) 

  Bublan reaguje:19. 8. 2005 (09:14) Svolal jsem na dnešek na 
toto téma schůzku s prezidentem.
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   CO VÁCLAV ZATAJIL Z MARTINSKÉ POETICKÉ JESENĚ? 
Od naší  externí  spolupracovnice  z Řehečských  novin  jsme se 
dozvěděli  zajímavou  skutečnost,  jak  si  počínal  VáclaV  v září 
v Martině.  V místním  skanzenu  se  seznámil   s jistou  Lízou 
Salašovou  (neplést  s MISS   Salačovou),  jak  vidíte  na  našem 
snímku. Nezúčastnil se ani odporné (pardon odborné) přednášky 
a  věnoval  se  nové přítelkyni.  Vztah  přerostl  v něco  víc,  a  tak 
možná bude VáclaV s Lízou následovat  manželé  Herbrychovi, 
kteří se seznámili na Jičínském poetickém jaru a letos vstoupili 
do  stavu  manželského,  aby  rozšířili  dobré  česko-slovenské 
vztahy.
Na přímý  dotaz,  jak  to  je  s jeho vztahem k Líze,  nám VáclaV 
neodpověděl,  pouze  se  zamilovaně  usmíval,  ale  nakonec  si 
postěžoval,  že  má strach,  jestli  mu  není  jeho  nová  partnerka 
nevěrná, že už dlouhou nepsala, ani neSMSkovala, o mejlování 
ani nemluvě. Pro Kobru exkluzivně Papa Raciová

KOBRA
Kulturní občasník regionálních autorů

Vydává Literární spolek při Městské knihovně v Jičíně 
jako interní tiskovinu.

Připravil : Václav Franc, K Hájku 1724,  509 01 Nová Paka
Ročník 6.   Příloha Silvestrovská Kobra (prosinec 2005).

Všechny uvedené údaje nelze brát vážně.
www.kobra.zde.cz
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