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KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH
AUTORŮ
ÚNOR 2009 *** ROČNÍK X. *** ČÍSLO 2 (100!)
Citát inspirující:

Poezie je čin stvrzující. Stvrzuji, že žiji, že nežiji sám.
Remco Campert (nizozemský básník)

ČARODĚJKA
Burácí hrom sotva se
blýsknout stačí
Schovej se dívko
ve vůni růží
padají kapky
na tvou nahou kůži
Malá čarodějka
v dešti tančí

Podléhá zvolna
tichému vábení
divoce směje se
chce tančit s ním
Že bude plakat
s jistotou vím
až extáze
v smutek se promění

Hana RUNČÍKOVÁ

PROČ NE KULTURA ?
Tentokrát mě na můj tradiční úvodník navedly
stránky nejrůznějších novin, a to nejen regionálních,
kde se v závěru roku objevovala jména a fotografie
nejúspěšnějších sportovců či sportovních kolektivů
města, okresu, kraje či jiných územně správních
celků.
K závěru roku jistě patří hodnocení uplynulého
období, vyzdvihování těch úspěšných a sport má tu
výhodu, že se přece jenom dá aspoň poměřit počtem medailí nebo
číslovkou umístění na soutěži, i když i zde nemusí být pohled vždy
objektivní. Mnohem horší už je to v kultuře, protože ohodnotit jestli je
více, když někdo napsal sbírku básní nebo namaloval obraz je vskutku
věc nemožná. Snad proto jsem i rád, že podobná vyhlášení jako má
sport, v kultuře neexistují, ale zase na druhou stranu celá řada
pozoruhodných aktivit či úspěchů na poli kulturním zapadne, což je
škoda. Tím víc, si cením lidí kolem Jivínského Štefana, protože Štefan
je vlastně pokus o to, představit veřejnosti lidi, kteří se motají kolem
kumštu. Když o Štefanovi vyprávíme našim známým z různých míst, tak
nám tak trochu závidí, protože u nich se oceňují jenom sportovci.
Přiznám se, že nejsem příznivcem nějakých cen pro ty či ony,
protože se může na někoho zapomenout. Je přeceňována činnost
jednoho očima současníků, ačkoliv za pár let po něm nemusí štěknout
ani pes, zatímco o jiném, zatracovaném člověku se bude vědět ještě za
dlouhou dobu po jeho smrti. Nakonec v našich dějinách máme takových
příkladů dost a dost. Ale na druhou stranu je dobré, když se o aktivitách
nejrůznějších jednotlivců, skupin či spolků ví.
Překvapila mě i číslovka nominovaných na Jivínského Štefana,
můžeme být rádi, že se počet aktivních netenčí. A ještě potěšitelnější
je, že mezi navrženými je opět LiS a řada členů za soukromé či
mimolisácké aktivity.
Kdo ví, jestli třeba někdy v budoucnu nevznikne aktivita oficiální,
která bude umělecké aktivity oceňovat jako ty sportovní.
Já si dovolím pro letošního Štefana navrhnout jednu osobnost v
kategorii za dlouhodobé zásluhy. Jedná se o paní ředitelku knihovny
Václava Čtvrtka paní Lidmilu Košťálovou. Koncem února odchází na
zasloužený odpočinek, i když doufám, že se s ní budeme setkávat na
kulturních akcích i nadále. Ať už hodnocení Štefana dopadne jakkoliv,
paní ředitelko, chci vám poděkovat za všechno, co jste pro jičínskou
knihovnu udělala (pochopitelně i pro LiS) a pokud vás porota nevybere,
tak u mne jste vyhrála na celé čáře!
VáclaV
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VÍTE, ŽE …
- únorové číslo Kobry (2/2009) je stým vydáním tohoto periodika!
Kobra vyšla poprvé v listopadu 2000!
- Martin Žantovský se stal novým členem zastupitelstva města Nová
Paka, když jako náhradník složil slib za odstupujícího zástupce volební
strany Volba pro město na schůzi zastupitelstva 10.prosince 2008.
- Na internetovém portálu www.citarny.cz můžete najít informaci o
časopisu ČAJ a výboru z tohoto časopisu Silný kafe (napsal Václav
Franc – „ČAJ a Silný kafe jsou kupodivu časopisy). Vše najdete na :
http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=84
9&Itemid=2006 .
- Na internetovém portálu www.kultura21.cz můžete najít v rubrice
Literární kavárna představení Josefa Jindry a jeho báseň Paralelní
vesmír. Vše na : http://www.kultura21.cz/content/view/641/136/ .
- V časopisu Psahlavci (číslo 1/2009) vyšly tři básně Václava
France (Vzpomínka, Píšťaly, Na náměstí).
VáclaV

JIVÍNSKÝ ŠTEFAN V SOBOTCE
Vyhlášení letošního ročníku Jivínského Štefana se uskuteční
tradičně 25.února 2009 v Sobotce. Opět se budou udílet dvě sošky, a
to za mimořádný kulturní počin v minulém roce a dlouhodobé zásluhy o
kulturu. Celkem bylo letos nominováno 218 jednotlivců, kolektivů či
sdružení (150 v kategorii za rok 2008 a 68 za dlouhodobé aktivity).
Vyhlášení začne v sobotecké sokolovně v 16 hodin, pořadatelé
zvou všechny nominované, ale i ostatní zájemce o kulturu, neboť ve
vzájemném poznávání je hlavní smysl této akce.
Doufejme, že se mezi vítězi objeví i někdo z nominovaných LiSáků,
ale i když ani letos nám los nebude nakloněn, nevadí, může nás těšit,
že jsme opět vidět.
Přehled všech nominovaných můžete najít na
stránkách
Prochorovin (č.2/2009), mimochodem velký dík Prochorovi a jeho
pomocníkům za tento přehled a krátké „medailonky“. A také na
stránkách http://jicinskozpravy.cz/zpravy/2009/1/155-jivinsky-stefan-sebude-letos-udilet-v-sobotce--prinasime-kompletni-seznamnominovanych.htm .
VáclaV
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ŘEKNI MI, CO ČTEŠ ...
JOHN STEINBECK – MĚSÍC ZAPADÁ
Vydalo nakladatelství Alpress v roce 2007, překlad J.Z.Novák
Představovat vám slavného amerického spisovatele Johna
Steinbecka ( 1902 – 1968), nositele Nobelovy ceny za rok 1962, by bylo
zřejmě nošením dříví do lesa. Většina z nás bude znát jeho nejznámější
román Hrozny hněvu, ale přiznám se, že jsem jeho další díla nečetl, a
tak jsem tentokrát sáhnul po knize Měsíc zapadá.
A musím říct, že jsem netušil, jak je tento román stále aktuální,
ačkoliv byl psán v jiné době. Děj románu se odehrává v městečku, které
přepadnou a obsadí okupanti. Pomáhá jim k tomu jeden z obyvatel
městečka (zrádce Corell). Okupační armáda v čele s plukovníkem
Lanserem se na obsazeném území chová despoticky, svůj štáb rozvine
u starosty městečka Ordena, kterému pomáhá jeho lékař Winter.
Vojsko vyvolává represe, odsoudí k smrti zastřelením horníka Mordena
a nejen tím proti sobě postaví celé městečko, které okupantům škodí,
kde může (např. na stavbě dráhy, po které se má odvážet uhlí
z městečka). Okupační moc brzy poznává, jak je nenáviděna a dostává
strach, že z ostrovního městečka pro ni už neexistuje cesta zpět.
Román vrcholí zajetím starosty Ordena jako rukojmího. Plukovník
Lanser se jej snaží přimět k tomu, aby přemluvil obyvatele, aby se
vzdali odporu proti okupantům. Starosta neváhá ani chvíli, je ochoten
obětovat život než by zradil občany toužící po svobodě.
Román má strhující děj, na Steinbeckově próze se mi líbí umění
vést dialog, na malém prostoru a relativně malém časovém úseku
vypsat podstatu děje, charakteristiku postav. Velmi zajímavá je
například kapitola pomsty vdovy Molly Mordenové.
Dílo je stále aktuální, protože čtyřicet let po autorově smrti (zemřel
20.prosince 1968) je na světě stále mnoho míst, kde okupační moc se
zbraní v ruce diktuje národům svoji vůli.
A tak si dovolím krátce odcitovat z díla Měsíc zapadá, viz str. 87:
„Provedli sem invazi, ale já myslím, že nás neporazili.“
Snad mě nebude vytýkáno, že se příliš věnuji válečné literatuře. Na
svoji obranu chci jenom uvést, že se v první řadě věnuji, podle mého
názoru, literatuře kvalitní!
VáclaV
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ČAJ č. 29 : HOST OLDŘICH DAMBORSKÝ
Únorový ČAJ představuje básníka z Bořetic na Břeclavsku Oldřicha
Damborského. S „Olinem“ se znám už nějaký ten pátek a jsem rád, že
jeho zajímavá tvorba obohatí náš časopis, neboť se o něm dá říct,
nejen proto, že pochází z vinařského kraje, že jeho tvorba „zraje, jak
víno!“
Další tři příspěvky jsou netradiční, nejedná se o tvorbu ve vlastním
slova smyslu, ale dokazují, že členové LiSu jsou aktivní i v oblasti
historicko-literární. Někteří získali ocenění i na Šrámkově Sobotce
(Pluhařová, Franc) právě v této vědní kategorii a ukázky z jejích delších
prací si zaslouží pozornost. Zároveň chceme připomenout i méně
známé tváře regionální literatury a jejich kulatá výročí: Joža Zindr
(narodil se koncem ledna 1899 – 110 let)) či Marie Vávrová (narodila se
v dubnu 1894 – 115 let).
VáclaV

Zápis ze schůzky LISu dne 14. 1. 2009
Přítomni: Jindra, Srbová, přítelka Petra, Veselý, Zákoutská, Jebavá,
proChor Pluhařová.
Vystoupení v NP bude 4. 2. 2009 v 18 hod. v knihovně. Sraz po páté
hodině. Účast z přítomných přislíbili: Jindra, Veselý (přijede do NP
přímo), Zákoutská, proChor. Předpokládá se Jana a Václav. Ti by měli
jednak představit LiS a Almanach.
Veselý upozorňuje na pořad o Josefu Kocourkovi v NP 22. 1. v NP v
čajovně v 19 hod.
Členské příspěvky. Dohodnuto, že zatím se pro rok 2009 nebude
vybírat. Rozhodnuto, že V. Francovi se z LiSových peněz vyplatí 1000
Kč na materiál pro výrobu Kobry a Čaje.
Prochor informoval o Štefanovi.
Veselý navrhuje pozvat na besídku o psaní Petra Payna, autora z
Prahy. Přítomní souhlasili.
Probíralo se, že by bylo vhodné pozvat někoho kdo by poučil členy
LISu o tom, jak správně recitovat a přečítat při autorském čtení.
Nodobně by bylo dobré pozvat někoho, kdo by vysvětlil hlavní zásady
pro psaní poezie. Nekonkretizováno.
Hlavní bod – čtení: Četla Eva S. Hodnocení podrobné a vesměs
kladné. Zaujal jazyk. ...
Pro příští schůzku se bude číst, kdo co přinese.
Příští schůzka LIS dohodnuta na 18. 2. 2009.
zapsal proChor
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OTÁZKA PRO … Evu Srbovou
VáclaV: Dozvěděl jsem se, že pracujete v redakci internetového
časopisu Kultura21.cz, co je na tom pravdy?
Eva Srbová: Skutečně od října 2008 jsem se stala redaktorkou
magazínu Kultura21.cz a od listopadu zde funguji dokonce jako
zástupkyně šéfredaktorky. Pro všechny Lisáky tudíž nabízím možnost
propagace. Pokud máte nějaké dílko, u nějž byste stáli o zveřejnění v
internetovém časopise, pošlete mi jej v emailu.
Na stránkách našeho časopisu jsou rovněž k nahlédnutí v
jednotlivých rubrikách některé mé počiny - medailónky o slavných v
oddílech Knihy a Hudba, poezie a pohádky, v Literární kavárně, fejeton
v rubrice Ostatní, reportáž z koncertu Karla Gotta v O2 aréně, můj
rozhovor se zpěvákem Petrem Kotvaldem.
Pokud máte chuť, nahlédněte.

SEDM STŘÍPKŮ DUHY aneb NOVOPACKÉ REPETE
Ve středu 4.února se jičínský LiS představil v repríze uvedení
nového almanachu Sedm střípků duhy, a to v novopacké knihovně.
Tentokrát sice nešlo o křest, ten si almanach odbyl v září 2008 v Jičíně,
ale LiSácké vystoupení navázalo na loňské úspěšné uvedení
dramatizace pásma o Petru Bezručovi a jeho přátelích.
Diváků sice nebylo tolik jako vloni, ale proti některým vystoupením
v nedávné minulosti v Jičíně, byla knihovna zaplněna solidně. A kdo se
jí představil: především šestice autorů uvedených v almanachu ( Franc,
Veselý, Pluhařová, Jindra, Teslík, Procházka). Chyběla jen Hanka
Runčíková, ale tu zastoupila Zlata Zákoutská se svojí tvorbou v nářečí.
Pořad uváděla a jednotlivé vystupující představila Jana Benešová.
Podle ohlasů z řad diváků se vystoupení líbilo, takže, jak v závěru řekla
ředitelka novopacké knihovny Stanislava Benešová, LiS nebyl na
návštěvě v Nové Pace určitě naposledy!
VáclaV

6

KOBRA - STOVKA aneb AŽ SE BUDU VRACET
Ani se to nezdá, ale již sté číslo Kobry vyšlo v únoru 2009. V prvním
čísle (listopad 2000) vyšla na titulní stránce báseň Pavla Zemana Až se
budu vracet, což mě inspirovalo k symbolickému „vracení se“ k té době.
Listuji stránkami, které postupně ztrácejí svoji aktuálnost, ale na druhou
stranu dokazují, že jsme tady byli.
Už si ani pomalu nevzpomínám na přetištěný dopis z kanceláře
ministra kultury Pavla Dostála ( leden 2001) či na anketu Kobry na téma
Co mně přineslo 20.století? (únor 2001), ale stále vzpomínám na
všeňské setkání s Jiřím Žáčkem (Kobra – duben 2001).
Přiznám se, že některá jména autorů, jejichž tvorba je v Kobře,
pomalu zapomínám (Lukáš Baborák – říjen 2001). Opět mě pobavila
první Silvestrovská Kobra (prosinec 2001), když jsem se dozvěděl, že
„světová kulturní organizace UNESCO vyhlašuje literární spolek LiS
v Jičíně za chráněnou celosvětovou kulturní památku!“.
A následně začíná Kobra tloustnou, přibývají jí stránky a dokonce se
společně s LiSem dostává do varu (viz červenec 2002 – „LiS? A co
dál?“).
V červenci 2003 dostává Kobra poprvé barevnou obálku a v říjnu
2003 přináší první přílohu Ze Slovenska, čímž překračuje hranice a o
rok později inspiruje slovenské autory k vydávání vlastního časopisu
Mädokýš.
Ocitá se i na internetových stránkách spolku a stahují si ji čtenáři
z nejrůznějších míst a obdivují náš spolek, naše aktivity.
Přicházejí další přílohy, nejen ty silvestrovské, ale i z poetických jar
či podzimů, Kobra je v Martině, v Domažlicích, v Chotěboři, prostě
všude, kde se něco děje. Ale to už má dokonce bratříčka, na podzim
2002 se narodil ČAJ, také o něm referuje a pomáhá mu k životu.
Kdo ví, kolikrát ještě Kobra vyjde? V každém případě má stovku za
sebou a pokud ještě chvíli vydrží, dožije se na podzim roku 2010
významného výročí, vydrží na našem literárním nebi deset let. A
přiznejme si, že řada podobných časopisů měla jepičí život, naštěstí
Kobra ne. Takže doufám, že se zase za čas vrátím k té básni Pavla
Zemana Až se budu vracet a vrátím se, abych se ohlédl za kusem
svého života.
VáclaV
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Novou ředitelkou Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
se oficiálně od 1.března 2009 stane
Jana Benešová!
Blahopřeji a doufám, že spolupráce našeho spolku a knihovny
bude i nadále nadstandardní!
VáclaV
Foto: Žantovský (ze stmeláče v Řehči 2005)
KOBRA
Kulturní občasník regionálních autorů
Vydává Literární spolek při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně
jako interní tiskovinu.
Připravil : Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka
Ročník 10. Číslo 2. Únor 2009.
(6. února 2009)
www.kobra.zde.cz
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