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Citát inspirující: 
     Psaní  mě  bavilo odjakživa a velmi si  vážím všech,  kteří  jsou 
takové produkce schopni.                                   Hana Cermonová
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POETICKÉ KOUZLO

Jsem jičínský rodák a když si odmyslím rok základní 
vojenské  služby,  tak  jsem  v  Jičíně  a  jeho 
bezprostředním  okolí   prožil  prakticky  celý  svůj 
dosavadní  život.  Poslední  roky  jezdím  do  Jičína 
pravidelně  alespoň  jednou  za  týden,  někdy  dokonce 
častěji.  Z autobusáku  vyběhnu  na  Husovku,  prolétnu 
náměstí a klušu na Nově město.  

Vždycky jsem si myslel, že Jičín znám, ale … pak 
přišlo 3.Jičínské poetické jaro a já zjistil, že  svoje rodné město vlastně 
vůbec neznám, neboť jím vždycky proletím jako  rychlík stanicí,  aniž 
bych se koukal kolem sebe. Že by někdo mávnul čarovným proutkem 
nebo  se  zastavil  čas?  Poetické  kouzlo  začalo  fungovat  a  já  se 
procházel v sobotu ráno po náměstí a Husovce, mimochodem všude 
bylo plno trhovců, bylo mně příjemně, nikam jsem nespěchal a díval se 
„na věci,  které život krášlí“,  jak zpívá v jedné písničce (tuším, že se 
jmenuje Nedělní ráno) Pavel Bobek.

Když  jsem  pak  za  sobotního   poledne  seděl  s Jiřím  Figurou  na 
předzahrádce restaurace U Volfů a vychutnával si toho svého „turka“ 
měl  jsem pocit,  že  sedím v nějakém krásném městě,  svět  kolem je 
příjemně růžový a starosti vlastně neexistují.

Pocit jako o dovolené jsem měl i v autobuse, který účastníky JMPJ 
(to M do názvu propašoval Josef Jindra, když navrhl, aby se setkání 
jmenovalo  „mezinárodní“) unášel do Prachovských skal. Prochor mluvil 
o stavbách a historii města. Připadal jsem si jako někde na jihu Evropy, 
kde  paní  průvodkyně  vypráví  o  dávných  civilizacích  a  dochovaných 
pamětihodnostech.

Škoda  jen,  že  všechno  tak  brzy  skončilo,  ale  já  se  ještě  za 
příjemného  nedělního  dopoledne,  když  jsem  vyprovodil  účastnice 
setkání na vlak, vrátil na Husovku a pořád jsem měl ten příjemný pocit 
něčeho  nového,  neznámého  a  slastně  opojného.  Poseděl  jsem 
v předzahrádce a díval se na novou dračici, která před pár dny usedla 
na jičínskou hlavní ulici. Taky jsem pozoroval Valdickou bránu, chvíli se 
na ní opravdu zastavil čas a já si bláhově přál, aby se čas skutečně 
zastavil.  Jako  v opojném  snu  jsem  sešel  ulicí  Pod  Koštofrankem 
směrem na autobusák, abych si poprvé všiml, že v její dolní části stojí 
tabule osvětlující netradiční název. A přitom tudy chodím tak často …

V úterý mě povinnosti přivedly opět do Jičína, těšil jsem se na ono 
poetické  kouzlo,  ale  …  proletěl  jsem  Husovku,  kouzlo  nefungovalo. 
Zase jsem to byl já, ten starý uspěchaný blázen.

Ale je dobře, že aspoň občas ono poetické kouzlo funguje!
VáclaV
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VÍTE, ŽE …

- Václav Franc vystoupil v pátek 14.května v rámci Večera přiměřených 
depresí v kavárně Symbioza v Praze na Smíchově.

-  Bohumír  Procházka uveřejňuje  svoje  články  v různých periodikách, 
např. v Knižních novinách (číslo 8, vyšlo 26.dubna 2010) vyšel článek 
„Noc s Andersenem v Jičíně“ (s fotografií), ve kterém autor píše o akci 
„Noc s Andersenem“ v Knihovně Václava čtvrtka v Jičíně.

-  V pátek  21.května  2010  vyšel  v Nových  Novinách  článek  Martina 
Žantovského  „Jičín  bude  hostit  mítink  literátů  několika  zemí“  o 
3.Jičínském poetickém jaru.

 - V sobotu 22.května 2010 se v Sobotce konal vzpomínkový podvečer 
„Deset let od pádu Semtínské lípy“. Pořad moderoval společně s Janem 
Janatkou Josef Jindra, jehož básně zazněly v programu. Krátké video 
z akce  můžete  vidět  na  stránkách   www.sobotka.cz,  (ikonka  Naše 
televize).

-  V deníku  Právu  vyšlo  v úterý  25.května  2010  foto  s  popiskou  z 
3.Jičínského poetického jara  od Bohumíra Procházky.

-  V Jičínském  deníku  vyšel  ve  čtvrtek  27.května  2010  článek  a 
fotografie Bohumíra Procházky  „Vydařené Jičínské poetické jaro.“

-  V Nových  Novinách  vyšla  v pátek  28.května  2010   fotografie 
s popiskou Martina Žantovského „Poezie zněla ve skalách.“

VáclaV

ČAJ 45 : SIMONA VROBLOVÁ

    Červnové číslo je ještě ve znamení Jičínského poetického jara, neboť 
v  něm  svoji  tvorbu  představuje  jako  host  Simona  Vroblová,  kterou 
budete spíš znát pod dívčím jménem Váchalová. Simona je společně s 
Lucií Popovičovou hlavní organizátorkou Chodského poetického jara a 
příznivkyní  literárních  setkávání  od  Domažlic  po  Martin.  Pochází  z 
Milavče a je údajně spřízněna i s Josefem Váchalem.  
    Tvorbu domácích „jičínských“  představuje trojice  mužů.  K trochu 
melancholicky laděné poezii Václava Teslíka jsem zařadil dva příspěvky 
autorů, kteří do své tvorby ukládají humor (Jindra),  životní rozhled a 
bohaté zkušenosti(Procházka) .
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ŘEKNI MI, CO ČTEŠ ...

EVA HAUSEROVÁ – CVOKYNĚ
2.vydání 2009, nakladatelství Věra Nosková

Možná že i vy jste si v životě občas řekli, že by ve vašem životě bylo 
všechno jinak, kdybyste mohli opravit některé svoje životní rozhodnutí. 
Začít  studovat  jinou školu,  vybrat si  jiného partnera,  nechodit  tam či 
onam. A právě tímto problémem se zabývá hlavní hrdinka knížky Evy 
Hauserové Nora, která dostane šanci vrátit se dokonce dvakrát.
   Próza, která vyšla poprvé v roce 1992 v nakladatelství Ivo Železný, 
líčí  život  mladé vědkyně – bioložky,  jenž náhodně při  jistém pokusu 
vrátí čas a sama se ocitne na počátku 80.let 20.století, opět svobodná a 
plná  životních  ideálů,  ale  se zkušenostmi  z manželství  a  pracovního 
prostředí.

Autorka Eva Hauserová čerpá z důvěrně známého prostředí, neboť 
vystudovala biologii  a krátce pracovala v Ústavu molekulární genetiky 
ČSAV. Nakonec ale z vědeckého prostředí odešla a stala se úspěšnou 
autorkou  řady  próz.  V nich  pak  často  užívá  prvky  sci-fi  (jako  ve 
Cvokyni),  všímá  si  problematiky  žen  a  často  používá  i  ekologické 
náměty.

Novela je psaná čtivě, s nadhledem, bez zbytečného moralizování, 
osvěžuje nám řadu událostí z konce reálného socialismu. Zajímavé jsou 
pasáže  monologů  hlavní  hrdinky  Nory,  která  nakonec  nevyužije 
všechny šance nabízené jí návratem do mladších let.

Knížku  doporučuji  nejen  ženským čtenářkám,  ale  i  nám mužům, 
neboť nám poodhalí  svět žen, jejich sny a přání.  Vždyť každý občas 
zatouží vrátit se ve svém životě o pár let zpět a udělat něco úplně jinak.
    Informace   o  autorce  a  jejich  další  tvorbě  najdete  na 
www.hauserova.cz/. 

VáclaV

PŘÍLOHA KOBRY K 3.JPJ

Červnová  Kobra  vychází  s přílohou  věnovanou  3.Jičínskému 
poetickému  jaru,  kde  najdete  všechny  důležité  informace  o  setkání, 
které se konalo  ve dnech 21. – 23.května 2010. VáclaV
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11. DNY POEZIE V BROUMOVĚ

Vážená paní, vážený pane, milá přítelkyně, milý příteli,

ráda bych vás velmi srdečně pozvala na v pořadí již jedenácté Dny 
poezie v Broumově, které se uskuteční 22. 10. – 24. 10. 2010. Tyto dny 
by měly být, stejně jako v minulých letech, neformálním a přátelským 
setkáním polských a českých autorů poezie.

   Organizátorem setkání  jsou autoři  z Broumova a jeho blízkého 
okolí.
Setkání  se  uskuteční  za  podpory  města  Broumova  a  Agentury  pro 
rozvoj  Broumovska.  Je  součástí  Uměleckého  maratónu 
Východočeského  střediska  Obce  spisovatelů.
Mělo  by  obohatit  kulturní  život  Broumova,  vytvořit  prostor 
k vzájemnému  poznávání  a  prezentaci  tvorby  zúčastněných  autorů, 
obohatit jejich tvorbu o novou inspiraci i přispět ke zkvalitnění tvorby.

Na co se můžete těšit?
Setkání s autory z Čech, Moravy, Polska, různého věku, vzdělání, 

profesí  i  literárních  zkušeností.  Autorské  čtení  zúčastněných  autorů 
určené veřejnosti. Příjemnou, přátelskou a tvůrčí atmosféru a přívětivé 
prostředí.  Přednášky  a  dílny  o  současné  poezii,  poezii  pro  děti  a 
mládež, překladu a přednesu poezie. Sborník zúčastněných autorů a 
autorský  večer,  v němž mají  účastníci  možnost  představit  své verše 
veřejnosti. Procházka Broumovem a společný výlet do okolí.

Další informace :
Dílny,  stravování  a  ubytování  účastníků  bude  zajištěno  na  letišti 

v budově Aeroklubu Broumov, další ubytování je zajištěno v ubytovně 
města.  Sobotní  oběd v hospodě Na Krymzu.  Účastnický poplatek  80 
Kč. Ubytování z pátku na sobotu a ze soboty na neděli  a stravování 
v sobotu a neděli si hradí každý účastník sám. Cena ubytování je 150 
Kč za osobu a noc.

Přihlášky na Dny poezie a 4 až 5 kratších básní, kterými byste se 
chtěli  prezentovat ve sborníku i v podvečerním vystoupení zašlete do 
14. 7. na adresu Mgr. Věra Kopecká, Křinice 8, 550 01 nebo meilem na 
adresu:  kopecka.vera@volny.cz.  Případné  dotazy  vám  zodpovím 
v podvečerních  a  večerních  hodinách  na  telefonu  739 212 967.
Uvítáme vaše připomínky a náměty pro dílny. Moc se těšíme na setkání 
s vámi.      Za broumovské autory, organizátory setkání    Věra Kopecká
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Přihláška na Dny poezie v Broumově 22. 10. – 24. 10. 2010

Jméno a příjmení………………………………………………………………
……
Zaměstnání.................. …………………………  Rok narození   …………
Adresa ……………………..………………………..Telefon................. ……
E-mailová adresa ……………………………………………………………
…………
Účast v soutěžích a publikování……………………………………………
………………………
Přijedu přibližně v (čas)………………………………………………………
……………………
Mám zájem o nocleh:       22. 10. Ano – Ne ………………………………
23. 10. Ano – Ne ……..…..
Mám zájem o oběd ……..23. 10. Ano – Ne
Zúčastním se sobotního programu…………………………………………
…………………………….
Souhlasím s uvedením mých básní ve sborníku…………………………
……………..Ano – Ne……..
Účastnický poplatek 80 Kč zaplatím při příjezdu.
Datum podpis

ZÁPIS ZE SCHŮZKY LiSU – STŘEDA 19. KVĚTNA 
2010

Schůzka se konala v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, v hudebním 
oddělení, ve středu 19.května 2010 od 17 hodin. 

Přítomni:  Procházka,  Teslík,  Veselý,  Jebavá,  Pluhařová,  Jindra, 
Žantovský, Franc a Benešová (pouze na začátku).

Hlavním bodem schůzky byla příprava 3.Jičínského poetického jara 
a podle  toho se odvíjel  program.  Franc seznámil  přítomné s počtem 
přihlášených, Procházka a Veselý představili mapu Prachovských skal, 
kde se bude v sobotu 22.května recitovat.

Byl změněn původně navrhovaný termín stmeláče u proChora, takže 
dle současných informací se bude konat v sobotu 19.června 2010. 

Schůzka skončila v 19 hodin. Zapsal VáclaV
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SBORNÍK SPOLKU VYŠEL

    V předvečer  3.JPJ vyšel  sborník  Literárního spolku při  Knihovně 
Václava Čtvrtka v Jičíně „Dvacet let Literárního spolku v Jičíně 1990-
2010“. Za spoluúčasti města Jičína jej vydala KVČ v Jičíně. Materiály 
sestavil  Václav  Franc,  jazykovou  korekturu  a  redakční  zpracování 
provedl  Martin  Žantovský.  Vytiskla  tiskárna  Web-to-Print  a.s.  Praha. 
Sborník vyšel v nákladu 500 výtisků jako šestý svazek v edici Jičínsko.

 VáclaV

Májová 2010  - Jiří „George“ Figura

Dnes již víme, jak dopadly volby do parlamentu, které se konaly 28. 
a 29.května 2010, ale v době konání JPJ výsledky nikdo neznal. A Jiří 
„George“  Figura  z Frýdlantu  nad Ostravicí  poradil,  koho  volit  ve  své 
básni:

Je měsíc máj, je lásky čas,
volební lídři zvou k urnám zas.

Jirko, Petře, Vojto, Karle, Radku, Jano!
Nevím, které straně říci ANO.

Kdo pošle mi peníze
na poštovní poukázku,

tomu dám hlas, vždyť lásky čas,
čas květů, včel a bělásků.

Té vhodím své ANO,
Jirko, Petře, Vojto, Karle, Radku, Jano.

Ne pro mrzký peníz, ale pro lásku.

SVĚT KNIHY 2010

V pátek 14.května 2010 jsem se společně s Bohumírem Procházkou 
zúčastnil  knižního  veletrhu  Svět  knihy  2010  v Praze,  kde  jsem  měl 
možnost navštívit  celou řadu zajímavých besed a akcí. K veletrhu se 
ještě vrátím v dalších Kobrách, neboť tato je věnována především JPJ. 

V Praze  jsem  načerpal  mnoho  informací,  potěšilo  mě  setkání 
s polskou  autorkou Olgou Tokarczukovou i  další  informace o polské 
literatuře.

VáclaV
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Recitace ve skalách v rámci 3. JPJ: Antoni Matuszkiewicz. 

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 11.   Číslo 6.  Červen 2010.

(4. června 2010)
www.ikobra.cz
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