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KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH
AUTORŮ
LISTOPAD 2009 *** ROČNÍK X. *** ČÍSLO 11
Citát inspirující:

Myslím si, že spisovatel je nejhůře placený dělník.
Jan Maruna, Dokořán – bulletin Obce spisovatelů č. 51/2009

POZDNÍ VEČER … NE 1. MÁJ
Václav Franc
Reklamy
Do tlamy
Tmy
Řvou
O nás dvou
Těhotných intimitou

DVACET LET PO SAMETU aneb ČAJ Č. 38
Je opět listopad a letos je to už dvacet let, co
obrazně řečeno „pukaly ledy“. Myslel jsem si, že by
mohlo být zajímavé, podívat se o dvě desetiletí zpět,
jací jsme tehdy byli, jak jsme mysleli, jak jsme tvořili,
co nás zajímalo? Proto jsem listopadové číslo ČAJe
věnoval tématu Dvacet let po „Sametu“.
Nakonec dvacet let je jedna nová generace a i u
nás v LiSu máme členy či členky, kterým v listopadu
1989 bylo sotva pár let (od těch jsem ani příspěvky nečekal) a jména
tehdejších vládních a stranických představitelů, stejně jako jiné pojmy či
zvyklosti z dob reálného socialismu, prostě a jednoduše nemohou
pamatovat.
Leč člověk míní a LiSáci se do tohoto malého průzkumu nezapojili
(což je určitě škoda), a tak jsem vše musel zachránit dvěma příspěvky
sám, a tak trochu jsem k tomuto tématu, snad ne příliš násilně, přiřadil i
starší fejeton Bohumíra Procházky O radostech života, který si tématu
listopadu 1989 všímá spíše okrajově, ale přece.
Dvacet let, srovnatelně stejná doba uběhla například od konce první
světové války do začátku druhé světové války. Když jsem listoval
historickými knihami, vždycky jsem si říkal, jak dlouhé období to bylo.
Teď vidím, že to byl jen mžik.
Kdo ví, jak se budeme na listopad 1989 dívat třeba za dalších
dvacet let? Až vyroste další generace.
VáclaV

TROCHA HISTORIE, NIKOHO NEZABIJE ...
V listopadu 2000, tedy přesně před devíti lety, vyšlo první číslo
Kulturního občasníku regionálních autorů, tady KOBRA.
V příštím roce bude slavit kulatiny. Potěší mě, pokud napíšete, svůj
názor na Kobru, abych v listopadu 2010 mohl udělat slavnostní číslo a
vaše dojmy a postřehy bych tam rád zveřejnil.
VáclaV
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VÍTE, ŽE …
- Rozhovor s Janou Benešovou, novou ředitelkou jičínské knihovny,
byl
uveřejněn
v knihovnicko
informačním
zpravodaji
Královéhradeckého kraje U nás (číslo 3/2009, ročník 19, září 2009)
v článku „Představujeme nové ředitelky pověřených knihoven v Jičíně a
Náchodě“.
- V úterý 6.října představil Václav Franc společně s Janou
Benešovou v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně zvukové CD František.
O akci informoval Český rozhlas Hradec Králové. Informace o večeru
najdete i v Prochorovinách č.11/2009.
- Foto Václava France s popiskou vyšlo v Nových Novinách v pátek
9.října 2009, kde autor Jiří Němeček píše o křtu CD František „Kniha
k poslechu“.
- Václav Franc získal na Literární soutěži Čáslav 2009 v kategorii
próza společně s Hanou Bendovou a Hanou Landovou cenu poroty za
povídku „Za vodou v rákosí“. Oceněná práce byla uveřejněna ve
sborníku soutěže. Ceny byly předány na slavnostním vyhlášení
v Čáslavi v sobotu 3.října 2009.
- Václav Franc získal na literární soutěži Literární Šumava 2009
v Klatovech 2.cenu za povídku „Období sucha“. Oceněná práce byla
uveřejněna ve sborníku soutěže. Vyhlášení se konalo v sobotu 10.října
2009 v Městské knihovně v Klatovech.
- Václav Franc se zúčastnil 10. Dnů poezie v Broumově (16.18.října 2009), které se konaly v rámci akce „Sousedská setkávání
2009“. Na večeru poezie vystoupil v pátek v rámci programu „Zrníčka
pro Pegasa“ v Kreslírně klášterního gymnázia.
- Tradiční česko – polské setkání básníků v Broumově se konalo
letos pod mottem „Zrníčka pro Pegasa“. Ve stejnojmenném sborníku je
potom Václav Franc zastoupen dvěma básněmi („Předjaří“ a „Víra“). Na
počest 10.ročníku potom vyšel výroční sborník „Desetkrát vzlétl Pegas
nad Broumovem“, kde je také zastoupen Václav Franc trojicí básní,
uvedených v českém originále i polském překladu Antoni
Matuszkiewicze („Dvojník v zrcadle - Sobowtór w lustrze, Tušení
odchodů … na věčnost – Wraźenie odejścia … na wieczność,
Prázdninové motivy – Wakacyjne motywy“).
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- V rámci 10.Dnů poezie v Broumově se konala ve výstavní síni
Staré radnice vernisáž výstavy „Desetkrát vzlétl Pegas nad
Broumovem“. Na výstavě je zachycena opakovaně účast členů LiSu na
broumovských setkáních (na fotografiích – Pavel Zeman, Václav Franc,
Monika Eberlová, Martin Žantovský). Na panelech jsou použity i
materiály mapující jednotlivé ročníky z Kulturního občasníku
regionálních autorů (KOBRA) či Nových Novin (autor Václav Franc).
- Václav Franc v pondělí 26.října 2009 představil v novopacké
knihovně společně s Janou Benešovou zvukové CD František.
Upoutávka na akci vyšla v říjnovém zpravodaji Nové Paky Achát a
v Nových Novinách v pátek 23.října („Francovu audioknihu představí
v Pace“).
- V pátek 30.října 2009 vyšla v Nových Novinách pozvánka na Den
poezie v jičínské knihovně „Virtuální svět uvedou na počest
K.H.Máchy“, autor příspěvku Martin Žantovský.
- V pátek 30.října 2009 se Václav Franc zúčastnil jako jeden z trojice
kmotrů (dalším byla např. herečka Jiřina Bohdalová) křtu knihy
jilemnické autorky Aleny Bartoňové „Ranní rosa v kopřivách aneb co by
bylo kdyby“.
VáclaV

DOMÁCÍ ÚKOL OD STÁLE VESELÉHO PETRA
Dnes ještě jednou, vzpomněl jsem si, že mám pro nás všechny
zadání na domácí úkol. Na myšlenku mě přivedlo Prochorovo vyprávění
o Kačence, jak všichni jistě potvrdíte miloučké, půvabné. Napadlo mě,
že Prochorovi napíšu, že mu ten krásný vztah dědečka s vnučkou
závidím (já vnouče nemám). Ovšem slovo závidím mi připadá v tomto
spojení hrůzně a zcela nevhodné. Závist je negativní, děsná.
Uvědomuji si, že čeština nemá pro stav pozitivní závisti výraz jen
poněkud krkolomné závidímtivtomdobrémslovasmyslu což se mě
zdá poněkud dlouhé i na němčinu. Jsme opravdu tak ničemný národ, že
jsme ani za staletí nepřišli se slovem, které by již foneticky nabuzovalo
libé pocity? Snad ne!
Tak LISáci pokusme se pro naši krásnou řeč něco udělat. Bylo by
jistě zajímavé po technické stránce, jak se nové slovo uvádí ve
známost. Prochore Kačenku Ti moc přeji a přál bych si mít taky takové
potěšení (jistě, Tvůj povzdech slyším až v Hořicích, ale něco za něco).
Tak přeji to správné básnické střevo, milí kolegové.
Petr
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ZÁPIS ZE SCHŮZKY LiSU – STŘEDA 14. ŘÍJNA 2009
Schůzka LiSu se konala ve středu 14.října 2009 od 17 hodin
v hudebním oddělení Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, za účasti
těchto členů: Jindra, Pluhařová, Teslík, Žantovský (+přítelkyně My),
Procházka a Franc.
1. Den poezie a názvem „Kamenná holka“ se uskuteční ve středu
11.listopadu 2009 v 18 hodin, schůzka vystupujících již od 17 hodin
v knihovně. Přihlásili se zatím: Jindra, Zlatníková, Pluhařová, Franc,
Procházka, Teslík a Runčíková (její příspěvek někdo přečte). Ostatní
zájemci hlaste se Procházkovi. Scénu zajistí Procházka. Informace do
tisku a rozhlasu: zajistí Benešová a Franc. Plakát udělá Franc. Literární
večer doplní hudebním doprovodem Ondřej Procházka.
2. Termíny příštích schůzek: 11. listopadu a 9.prosince vždy od
17 hodin v knihovně.
3. Dle sdělení členů se zatím nepodařilo sehnat sponzory pro Jarní
poetické jaro a almanach. Pokračuje zajišťování SPONZORŮ!
4. Bohumír Procházka informoval o knižním veletrhu v Havlíčkově
Brodě, přivezl různé informační materiály a přečetl krátký fejeton o
pobytu na veletrhu.
5. Václav Franc přečetl povídku Dilema knihovníka Viléma
z připravované povídkové knihy.
6. Čten dopis Zlaty Zákoutské (omlouvá se, že ze zdravotních
důvodů se nebude moci účastnit práce spolku) a informace o
hospitalizaci Petra Veselého (materiály-Kobra, ČAJ – Petrovi předá
Procházka).
Schůzka skončila v 19 hodin.
VáclaV
Literární spolek LiS a Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
pořádají v rámci Festivalu české a mezinárodní poezie na počest
narození K. H. Máchy Den poezie 2009 program autorských čtení

„KAMENNÁ HOLKA“
na který si Vás dovolují pozvat ve středu 11.listopadu 2009 v 18
hodin do hudebního oddělení Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.
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PÍŠETE JEŠTĚ?
Pavel HERBRYCH
Ahoj Václave,
vím, vím je to se mnou těžký. Dochvilnost nikdy nepatřila mezi moje
přednosti. Život mi někdy dává zabrat a pak to takhle dopadá ... .
Doufám, že se máš dobře, alespoň v rámci možností a že klub i
tvoje tvorba neustále rostou. Takže tu je odpověď na tvoje otázky. :
1) Jak vzpomínáte na chvíle prožité v literárním kroužku či
LiSu?
Vzpomínám s úsměvem, hlavně díky těm výrazným osobnostem,
které věděli a vědí co chtějí.
2) Co jste dělali od chvíle, kdy jste opustili spolek, co děláte
dnes?
Pár dní po tom, co jsem opustil klub jsem se přestěhoval za
hranice. Oženil jsem se. Ještě dnes se snažím aklimatizovat se, ač
jsou to už čtyři roky co jsem udělal razantní změny.
3) Píšete ještě? Jaká je vaše literární současnost, co chystáte?
Můžete nám představit svoji současnou tvorbu?
V současné době nepíši. Dal jsem si tvůrčí volno. Prostě se to
nedalo číst. Hlavně se snažím si udělat v sobě a okolo sebe pořádek,
aby jsem se mohl navrátit k této mé úchylce.
Tak a tu je ukázka, ale je už alespoň půl roku staré.
Ruším zákryt dní
pachuť stereotypu leptá
utíkám se do klubíčka
jehly očí čtou
doráží
nebyl sen
já měl jsem křídla
spáry lačnosti teď mávám
nejsi ani ty
kde hnízdíš
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zatuchlo mi soužení
uvykám
dmýchám mlčení
rozkřípaná slova
rytá labyrintem mysli
ženou trpný přelud
co zbývá
jsou předpoklady
rozkutálet je
a pak mít odvahu
v pokleku
dojít si
pro výsměch
Měj se a někdy zase ahoj. Pavel.

Pavel HERBRYCH
Žil v Jičíně, pracoval jako zahradník. Byl členem spolku v letech
1993 až 1994. Po přestávce se do spolku opět vrátil v roce 2003 a na
Jičínském poetickém jaru 2004 se seznámil se Zuzanou Vnučákovou
z Martina, se kterou se oženil a žije na Slovensku v Martině.
Píše spíše kratší prózy a především poezii. S manželkou Zuzkou
vychovávají dva syny (Jaška a Štěpána).
Jeho
poezie
zazněla v rozhlasovém pořadu Zelené
peří
(Český
rozhlas, v polovině 90. let 20.století) a vyšla ve
stejnojmenném almanachu (výběr z pořadu). V současné době
příležitostně uveřejňuje tvorbu v martinské literární revui Mädokýš (i
ve slovenštině).
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ŘEKNI MI, CO ČTEŠ ...
Jiří HÁJÍČEK - FOTBALOVÉ DENÍKY
Nakladatelství Host v roce 2007
Tvorbu Jiřího Hájíčka znám již od povídkových prvotin, stejně tak i
zřejmě jeho dosud nejúspěšnější román oceněný v roce 2006cenou
Magnesia Litera Selský baroko. Dalo by se říci, že jsme současníci (já
o 6 let starší, Hájíček nar. 1967), oba se ve svých prózách vracíme do
rodného kraje (já východní,on jižní Čechy) a oba máme rádi sport.
A právě láska k fotbalu přivedla Jiřího Hájíčka k zasazení děje své
novely Fotbalové deníky do času konání mistrovství světa ve fotbale v
roce 2006 v Německu.
Hlavní hrdina novely čtyřicátník Honza Převorský, žije s přítelkyní
Radkou, ale jejich vztah prochází po sedmiletém soužití krizí, která je
umocněna skutečností, že do Honzova života vstoupí jeho
devatenáctiletá sestra Simona, o které neměl až dosud ponětí.
A tak Honza putuje, místo po německých stadiónech, po vlastech
českých se svou sestrou, o které vlastně nic neví. Přemýšlí o svém
dosavadním životě a mezi fotbalovými zápasy prožívá řadu zdánlivě
všedních okamžiků, které mu pomáhají najít nový pohled na jeho vztah
s Radkou, na jeho mládí a lidi kolem, neboť ne všechno lze vidět jenom
objektivem zeleného trávníku a dvou fotbalových jedenáctek. Svět žen
a svět mužů je zcela rozdílný, hraje se podle jiných pravidel, a tak ani
staré fotbalové deníky nezmění nic na pocitu hlavního hrdiny, že
nejen v životě všechny zápasy nemohou končit vítězstvím.
Kniha je čtivá a odhaluje některé paradoxy naší doby, např. jako v
případě Radčiny kamarádky Pavlíny, která touží po vztahu, ale ...
viz str. 117 „ ... od puberty hltala ženský časopisy, který ji radily, že
má dělat kariéru a bejt nezávislá, že nemá dělat chlapům služku, ale ...
chodí teď k psychiatrovi a jezdí na nějaký přiblblý kurzy, jak se
seznámit s partnerem. Není to uhozený?“
Pokud si chcete přečíst současnou novelu, tak neváhejte a sáhněte
po Hájíčkových Fotbalových denících. A kdo ví, jestli Hájíček nenapíše
další novelu po blížícím se mistrovství světa ve fotbale v roce 2010? I
když tentokrát budou v Jihoafrické republice naši fotbalisti chybět.
VáclaV

8

POZVÁNKA NA PŘÍCHOVICKÉ SETKÁNÍ
Milí básníci, výtvarníci i hudebníci,
zveme vás na jubilejní 26. ročník otevřeného tvůrčího setkání, které
pořádá „Skupina XXVI“ na římsko-katolické faře v Příchovicích
v Jizerských horách od pátku 27.11. do neděle 29.11.2009.
I letos nás čeká čtení již v pátek od 19-ti hodin v staro-katolickém
chrámu v Desné. Kdo dorazí do Příchovic na faru v pátek o něco dříve,
může se společně s námi vydat do Desné pěšky. Vycházet budeme po
18-té hodině. Existuje i výhodné spojení autobusem z Prahy:
Praha - Černý Most odj. 15:20 resp. 17:00, Desná příj. 17:17 resp.
18:52 hod. U druhého autobusu na vás počkáme. V případě problémů
volejte na mobil: 777 135 776.
Hlavní program plánujeme na sobotu večer od 19-ti hodin na faře
v Příchovicích. Můžete se představit se svými básněmi či kratšími
prózami. Průběh večera a přilehlé noci je improvizovaný. Na každého
připadá pět až deset minut, záleží na počtu účinkujících.
Slovo doprovodí hudebníci, na stěnách společenského sálu či na
dřevěných stolech je možnost instalovat improvizovanou výstavku.
Setkání je otevřené, přijet a účinkovat může KDOKOLIV.
Příchovice se nacházejí na pomezí Krkonoš a Jizerských hor, zhruba 4
km nad Tanvaldem, či 2 km nad Kořenovem - motorestem, který leží na
silnici z Desné do Harrachova. Nocleh je zajištěn na vytápěných
půdách na molitanových matracích ve vlastních spacácích, pro
choulostivější pak i v pokojích na palandách.(Sprchy, WC, v místě jsou
v provozu koloniál hřbitov i hospody). I o stravu bude postaráno.
V prostorách fary je zakázáno kouřit.
Za Skupinu XXVI vás srdečně zve Roman Szpuk (1.máje 268)
385 01 VIMPERK, roman.szpuk@seznam.cz
Informace a fotografie z předchozích ročníků: http://xxvi.layne.cz
Informace o příchovické faře: http://krizovatka.signaly.cz/
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MAPOJ NAŠIMI OČAMI …
... očami tých, ktorí to pripravili, očami členov literárneho klubu
Duria, očami organizátorov (lepšie povedané organizátoriek), očami
mojimi. Je len veľmi ťažké napísať o tom reportáž na desať – dvanásť
riadkov. Lebo pre nás to nie sú len tie tri dni a dve noci uprostred
septembra. Tie sú pre nás niečo jako Vianoce. Celý rok sa na ne
pripravujeme, potom si plne (a niektorí až nespútane) užívame čas
stretnutia a napokon, keď po sebe upraceme, začíname sa pripravovať
na ďalšie (pravdu povediac, najviac práce s prípravami aj upratovaním
má Tánička Sivová, vedúca nášho klubu)... ... je plný rituálov. Týždeň
pred tým veľké klubové stretnutie. Rozdelenie úloh. Písanie poznámok,
príprava materiálov na tlač, tlač, pokazená tlačiareň. V piatok ráno
Táničkin telefonát, kde som a ja (každoročne rovnako) odpovedám, že
na ceste, trošku meškám, ale za sedem minút som tam. Čakanie,
vítanie, bozky...... je slávnostný program v Biblickej škole, kde každý z
účastníkov prečíta svoje básne či poviedky. Vieme, že nás vystúpi
okolo tridsať, preto vopred všetkých žiadame, aby sa pripravili a nečítali
príliš dlho.
Nepochopia všetci. A slávnostný program sa stáva vždy aj tak
trochu nudným. Po šiestom Mapoji sme sa hlboko zamysleli a túto časť
programu čakajú prevratné zmeny...
... sú večery plné prípitkov, spoznávania, spomínania, vyznaní a
priznaní. Kolónia Hviezda, penzión a hostinec. Sedenie v kuchyni.
Ležanie v spálni. Slovenčina, čeština, poľština, angličtina. Spev, tanec.
Čokoľvek chcete... ... sa v sobotné ráno mení na spoznávanie
Martina. Slovenska. Umenia. Dejín. Galéria, literárne múzeum, jarmok.
Literárna dielňa v Kamale. Tvorbu si nechávame na inokedy. Teraz
radšej diskutujeme, hovoríme, počúvame. Inšpirujeme sa, inšpirujeme...
... je nedeľné ráno a rozlúčka...
... sme videli už šiesty krát a stále nás to baví.
Marcela Kubovová,
převzato z Mädokýša
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Řehečská slepice - 9. ročník vyhlášen
Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 9. ročník literární soutěže
Řehečská slepice 2010. Soutěž je anonymní a je určen
neprofesionálním autorům České republiky, bez věkového omezení.
Soutěžící mohou zaslat své dosud nepublikované a do jiných soutěží
nezaslané práce bez žánrového omezení (poezie, povídky, fejetony,
glosy atp.) v rozsahu maximálně 4 normostran textu (psáno na stroji
nebo počítači). Vyhlašovatel má na mysli především příspěvky
humorné, ve kterých nebude chybět legrace, nadsázka,
ironie, recese, prostě sranda.
Motto letošního ročníku: Náš chovatel! Soutěž probíhá pouze v
jedné kategorii, a to na téma Chovatel – pěstitel – kutil.
Soutěžící označí práce vlastním heslem a přiloží zalepenou obálku
označenou týmž heslem, v níž uvede jméno a příjmení, rok narození,
povolání, kategorii, adresu s PSČ a svůj podpis, kterým se zavazuje, že
souhlasí s podmínkami soutěže. Soutěžní práci přiloží ve čtyřech
výtiscích. Pořadatelé uvítají, pokud soutěžící přiloží svoji práci na
disketě, CD nebo DVD (není podmínkou soutěže) a usnadní tím
přípravu sborníčku (práce na těchto nosičích připojte bez grafických
úprav a v běžných textových editorech, např. Word).
Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy.
Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Bude-li
vydán sborník vítězných prací, obdrží jej ocenění zdarma. Vyhlašovatel
si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a
uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory.
Uzávěrka soutěže je v pátek 15. ledna 2010.
Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře roku 2010 (v dubnu).
Sdružení rodáků a přátel Řehče se těší na vaši účast v soutěži a všem
účastníkům přeje potřebnou inspiraci. Další informace můžete nalézt na
www.rehec.cz.
Adresa na zaslání soutěžních prací: Dr. Václav Franc, K Hájku
1724, 509 01 Nová Paka (na obálku uveďte heslo Řehečská slepice
2010) nebo lze použít internetovou cestu: slepice@rehec.cz (anonymita
soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání práce
e-mailem). Pokud zašlete soutěžní práci prostřednictvím e-mailu,
nemusíte ji už odesílat v papírové podobě.
A ještě jedno důležité upozornění: AUTOŘI, KTEŘÍ NEUNESETE
ZJIŠTĚNÍ, ŽE VAŠE PRÁCE NEBYLA OCENĚNA, PŘÍSPĚVKY NÁM
RADĚJI NEPOSÍLEJTE!
VáclaV

11

Vzpomínka na Den poezie 2008 „Erotika v literatuře“. V popředí
recituje Václav Teslík. Letos se Den poezie v Jičíně uskuteční
11.listopadu pod názvem „Kamenná holka“.
Foto: ze stránek Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně

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 11. Listopad 2009.
(5. listopad 2009)
www.ikobra.cz
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