3. JIČÍNSKÉ POETICKÉ
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PŘÍLOHA KOBRY - ČERVEN 2010
Citát inspirující:
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za pobyt na Poetyckiej
Wiośnie w Jicinie. Żyjecie wśród wspaniałej ziemi...
Serdecznie pozdrawiamy - Iwona i Antoni

Informace o setkáváních aneb Jak šel čas …
Nápad na setkávání spolků přes hranice vznikl díky Bohumíru
Procházkovi, který v roce 2003 navrhl, abychom kontaktovali literáty ze
slovenského Martina, neboť města Jičín a Martin udržovaly již dlouhá
léta partnerské vztahy. Na náš dopis přišla odpověď z Turčianskej
knižnice v Martině, a tak jsme jeli na Slovensko. První setkání se
uskutečnilo v září 2003. Z Jičína jsme se účastnili Bohumír Procházka,
Monika Eberlová a Václav Franc. Dojmy ze setkání byly jedinečné, a
tak vznik nápad uspořádat v květnu 2004 Jičínské poetické jaro. Akce
se uskutečnila za velkého zájmu slovenské strany a několika českých a
moravských literárních klubů. Následně vznikla v září 2004 1. Martinská
poetická jeseň. Na jaře roku 2005 se plamínek rozšířil do
západočeských Domažlic, kde se konalo 1. Chodské poetické jaro.
První přeshraniční setkání – Martin 2003
1. Jičínské poetické jaro – Jičín 2004
1. Martinská poetická jeseň – Martin 2004
1. Chodské poetické jaro – Domažlice 2005
2. Martinská poetická jeseň – Martin 2005
2. Chodské poetické jaro – Domažlice 2006
3. Martinská poetická jeseň – Martin 2006
2. Jičínské poetické jaro – Jičín 2007
4. Martinská poetická jeseň – Martin 2007 (Turč. Jaseno)
3. Chodské poetické jaro – Domažlice 2008
5. Martinská poetická jeseň – Martin 2008 (Necpaly)
6. Martinská poetická jeseň – Martin 2009
3. Jičínské poetické jaro – Jičín 2010

Organizátoři a sponzoři
Akci pořádal Literární spolek LiS při Knihovně Václava Čtvrtka v
Jičíně ve spolupráci s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně. Akce se
konala pod záštitou europoslance ing. Oldřicha Vlasáka a
místopředsedy Senátu PČR MVDr. Jiřího Lišky. Městský úřad Jičín
akci podpořil formou grantu.
Sponzor akce: Perseus a.s. Běchary, Pekařství U Halířů.
Děkujeme všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na zdárném
průběhu 3.Jičínského poetického jara! Děkujeme všem knihovnicím,
které pomohly při přípravě i vlastním průběhu akce!
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KDO PŘIJEL DO JIČÍNA
Akce se zúčastnili autoři ze tří zemí (ČR, SR, Polsko). Akce se jako
hosté zúčastnili ing. Oldřich Vlasák a MVDr. Jiří Liška . Dále ing.
Vladimír Tekverk.
Polsko zastupovali čtyři autorky či autoři, Slovensko pouze jedna
účastnice, po mnohých omluvách v posledních dnech před vlastní akcí.
Omluvili se i maďarští přátelé (jmenovitě Imrich Fuhl).
Z českých a moravských autorů se vedle členů domácího LiSu
představili i literáti z Prahy, z Mělníka, Broumova, Frýdlantu nad
Ostravicí, Vrchoslavic na Hané, Poděbrad, Kunštátu, Drnovic, Děčína,
Chrudimi a Otrokovic.
Celkem se akce zúčastnilo 36 (dospělých) autorů, autorek či hostů.
Dále několik dětí a knihovnic KVČ.
Celkem 20 účastníků bylo ubytováno v ubytovně TJ Sport v Jičíně (v
blízkosti sportovního areálu v lipách směrem na Valdice).
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Průběh setkání
PÁTEK 21. KVĚTNA 2010
Setkání probíhalo v prostorách Knihovny Václava Čtvrtka. V pátek
21.května byla od 15 hodin prezentace. Při prezentaci (obstarávaly
knihovnice) dostali účastníci tašku s propagačními materiály, sborník
Dvacet let literárního spolku v Jičíně, časopisy ČAJ a Kobra.
Ještě před slavnostním zahájením se velká část účastníků ubytovala
v ubytovně TJ Sport. Další zájemci se mohli probírat množstvím
materiálů (starší časopisy Kobra, ČAJ a další noviny a časopisy).
Akci zahájila v 17 hodin ředitelka knihovny Mgr. Jana Benešová.
Poetický úvod obstaraly verše naší členky Hanky Runčíkové.
Potom Benešová uvítala přítomné a vyzvala hosty k úvodnímu slovu.
Ing. Vlasák i Dr.Liška účastníky krátce pozdravili a popřáli zdar akci.
Europoslanec Vlasák překvapil krátkou recitací z Máchova Máje.
Jana Benešová předala slovo průvodci další části programu, Václavu
Francovi. Ten krátce promluvil o historii jičínského spolku a představil
sborník vydaný k jeho výročí. Dále vystoupili zástupci zahraničních
účastníků, Marcela Kubovová za slovenskou stranu a Antoni
Matuszkiewicz za polskou stranu, aby krátce promluvili o historii
literárních setkávání. Vystoupila také Věra Kopecká organizátorka
broumovských setkání, která má velkou zásluhu na spolupráci s
polskou stranou, vzpomenula loňský 10.ročník broumovských Dnů
poezie a pozvala účastníky na podzim (22.-24.října 2010) do
Broumova.
Václav Franc pozval účastníky na výstavu LiSu je dvacet, která
představuje uplynulá dvě desetiletí spolku a je instalována v druhé části
knihovny. Zájemci tuto výstavu v hojném počtu o přestávce zhlédli.
Dále vystoupil ing. Tekverk, který představil historii a současnost
Prachovských skal, kam se v sobotu účastníci vypraví na výlet spojený
s recitací. V následné diskusi došlo na celou řadu zajímavostí, např.
zjištění že mezi autory je i několik lezců, kteří zdolali vrcholky místních
skal.
Následovalo představování jednotlivých autorů a klubů. Po té se
hosté (Liška, Vlasák) rozloučili s příjemným poznatkem, kolik lidí se
aktivně zabývá literaturou.
Přestávku většina z nás využila k prohlídce výstavy a následoval raut
(od 19 hodin). Po něm se Lis představil fotografiemi a krátkými
videosekcemi z činnosti, takže se někteří autoři poznávali, neboť
součástí těchto prezentací byli i fotografie z minulých setkání.
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Následovala volná zábava, doplněná představením všech účastníků,
klubů a spolků, výměna knížek a sbírek.
Zazněly i zdravice od autorů, kteří do Jičína nemohli přijet.
Poslední účastníci se rozcházeli do místa ubytování před půlnocí. A
někteří ještě diskutovali v prostorách Non stop baru.

SOBOTA 22. KVĚTNA 2010
V sobotu ráno byla v prostorách dětského oddělení připravena pro
účastníky snídaně. Při mytí nádobí, obsluze a dalších pracích pomáhala
paní knihovnice Knapová, za což jí patří dík.
V sobotu 20.května byla akce oficiálně zahájena v 9 hodin. Nejprve
zazněly hymny zúčastěných zemí (česká, slovenská a polská). Oficiální
zahájení moderovali za knihovnu Jana Benešová a za LiS Václav
Franc. Dále Lis představil Václav Teslík, krátkým zamyšlením o
současné přírodě a recitací básně.
V rámci zahájení byly předneseny ukázky z tvorby tří autorů,
symbolicky byly zastoupené všechny účastnické země. Slovensko
zastupovala Marcela Kubovová, Polsko Danuta Góralska-Nowak a
Českou republiku Radana Šatánková.
Bohužel letos se zahájení nezúčastnil žádný zástupce Městského
úřadu v Jičíně. Akci pozdravil i člen Obce spisovatelů Jaroslav
Schnerch z Prahy.
Po oficiálním zahájení Bohumír Procházka seznámil nad mapou
Prachovských skal (vytvořil Petr Veselý stejně jako na předchozí
setkání) účastníky s odpoledním programem, autorským čtením
v Prachovských skalách, následně si autoři vybírali místa pro recitaci. A
všechno zapisovala Eva Jebavá. Příjemné bylo, že zároveň na plátně
byly promítány fotografie z Prachovských skal, míst, kde se bude
recitovat, a proChor je svým osobitým způsobem přibližoval všech
zúčastěným.
Po polední přestávce, kterou většina účastníků využila k
občerstvení, se ve 12:45 hodin sešli autorky a autoři před knihovnou.
Po tradičním skupinovém fotu se potom autobusem pokračovalo na
Prachov a do Prachovských skal. Jízdu na prachov provázel Bohumír
Procházka komentářem o Jičíně a Prachovských skalách. Bohužel
těsně před příjezdem na Prachov nás v autobuse zastihl prudký liják.
V autobuse stihla ještě recitoval Draga Zlatníková svoji báseň o
Prachovských skalách. U knihovny se k nám připojila paní Magdalena
Stamfestová s dcerami a právě její starší dcera Sára nám v autobuse
zarecitovala svoji krátkou básničku.
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Mezi tím déšť ustal a mohli jsme se vydat do skal, kam nám
bezplatný vstup umožnila rodina Schlikova, majitelé skal. Od prvního
zastavení, kde vystoupil Franc a Figura, se střídaly dvojice
vystupujících na pravidelných naplánovaných místech. Bohužel déšť se
opakovaně připomínal, takže nám přišly vhod deštníky a pláštěnky.
Občas zase vykouklo sluníčko, ale vzhledem ke zdržením, jsme
nemohli absolvovat celou plánovanou cestu. Přesto recitace
pokračovala dál, ale nakonec proChor musel uznat, že vzhledem
k časovému skluzu a špatnému počasí naši vycházku zkrátíme.
V každém případě bylo těch recitací dost a většina z nich byla
zajímavá. Zaujalo mě čtení polské skupiny v sevřeném tvaru v oblasti
tzv. Denisovy cesty“, ale i celá řada dalších autorek či autorů
představila zajímavé básně či prózy.
A ještě jedna zajímavost, společně s básněmi, s námi v košíku,
putovalo kotě, přinesla jej My a morovatému „ďáblíkovi“ se naše
putování líbilo.
Během putování došlo i na tradiční Beethovenovu Ódu na radost,
zazpívali jsme si ji pod taktovkou Bohumíra Procházky.
Ale počasí jsme neporučili, párkrát zahřmělo, takže jsme se vraceli
do výchozího bodu našeho putování k Turistické chatě. A právě včas,
protože se rozpršelo a liják nepřestával. Stále ještě jsme doufali, že
zbylá pětice dočte svoje příspěvky na Prachově, ale při sílícím dešti
jsme nakonec museli rychle pospíchat do autobusu a vrátit se do Jičína.
Následovala úprava zevnějšku na večerní finále (zvláště u
dámského osazenstva). V 19 hodin začalo v restauraci Lucie (nedaleko
knihovny) závěrečné posezení účastníků. Nejprve přečetli svoje verše
ti, na které se nedostalo ve skalách (Teslík, Fontana, Kubovová,
Runčíková a na závěr Procházka). Následovala krátká řeč, ve které
Václav Franc poděkoval všem, kteří se zasloužili o zdar 3. Jičínského
poetického jara, především pak ředitelce Janě Benešové. A
symbolickou štafetu v podobě figurky Rumcajse předal pořadatelům
Martinské poetické jeseně, tedy Marcelce Kubovové z Martina. Ta
pozvala všechny na podzim k nim na Slovensko (akce se koná ve
dnech 17.-19.září).
Následovala volná zábava, hodnocení a vzájemné poznávání,
diskuse starých přátel a vše, co k podobným akcím patří. Neplánovaně
akci zpestřil Josef Jindra, který se vrátil ze Sobotky z akce věnované
Semtínské lípě v baráčnickém kroji. Zjistili jsme, že se baráčníci oslovují
„sousede, tetičko“. Bylo nám příjemně, a tak jsme se jen těžko se
zavírací hodinou loučili a ještě cestou na ubytovnu probírali právě
získané dojmy.
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NEDĚLE 23. KVĚTNA 2010
V neděli 23.května 2010 v dopoledních hodinách účastníci setkání po
vydatné snídani v knihovně opouštěli Jičín.
Na závěr ještě došlo k fotografování před knihovnou, neboť účastnice
požadovaly foto s monarchou VáclaVem. S některými jsem pak ještě
před odjezdem poseděl v nádražní restauraci než přijel ten jejich spoj.
Většina účastníků odjížděla z Jičína s dobrými pocity a přáním vrátit
se zase do Jičína na 4. Jičínské poetické jaro !
VáclaV

Závěrem
Vážení přátelé,
3. Jičínské poetické jaro patří historii! Děkuji všem účastníkům,
sponzorům, kolegům a kolegyním z LiSu a vůbec všem, kteří přiložili
ruku k dílu!
Podle vašich prvních ohlasů mohu směle napsat, že jičínská akce
Vás nadchla, že se ve vzpomínkách budete často vracet do našeho
města, kde jste prožili tři dny plné literatury a pohody. Dny prozářené
příjemnou atmosférou, novými přátelstvími, které nepokazily ani
dešťové kapky a přeháňky na našem výletě do skal.
Očekáváme vaše názory a připomínky, které nám mohou pomoci v
přípravě případného 4. Jičínského poetického jara.
Rumcajse jsem na závěrečném posezení v restauraci Lucie předal
Marcelce, resp. martinskému klubu Duria. „ Rumpeľ “ už připravuje
v Martině 7.Martinskou poetickou jeseň 2010! Takže si v kalendáři
poznamenejte datum 17.-19. září 2010!
Václav Franc

______________________________________________
Další informace a fota o akci na:
http://knihovna.jicin.cz nebo www.ikobra.cz,
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Ohlasy na 3.Jičínské poetické jaro
Jaroslav SCHNERCH, Praha
OÁZA POHODY aneb BYL JSEM V JIČÍNĚ
Velmi často se v poezii užívá motivu deště, ale zažijete-li reálně vkládat
verše mezi kapky, jde o nezapomenutelný zážitek. A pokud se navíc
nacházíte v malebné scenérii majestátních Prachovských skal, nemá to
chybu. K tomu kamarádské společenství básníků, kteří se vydali na
cestu s jediným cílem – vychutnat 3.Jičínské poetické jaro.
Samozřejmě, že dnešní básník se nevznáší jen v nadoblačných sférách
a má i jiné potřeby. Potom ocení mravenčí práci duchovních otců a
matek (za všechny jmenuji pouze paní J. Benešovou a V.France).
Ostatně, vidět např. svérázného Prochora převážet na zkroceném
mustangovi pečivo pro účastníky, dokáže vyloudit radostný úsměv i
škarohlída.
Doma probírám kupu získaných sbírek a časopisů provoněných
veršem. Nostalgicky vzpomínám na brodění blátem a zasazování
střípků slov do básnických obratů. Cítím se přitom náramně, takže –
díky, lidičkové!

Jindra LÍROVÁ, Mělník
„DO TŘETICE …“
„Do třetice všeho dobrého,“ zní mi v uších květnovou nedělí,
kdy se vracím z další akce, pořádané jičínským literárním klubem LiS.
Kola vlaku spokojeně hučí do taktu, za okny rozkvetlá příroda s poezií
malých nádraží, kde rezne bez a voní tráva. I počasí se umoudřilo, když
odjíždíme… Přesto nám nevadilo.
V Jičíně se na 3. poetickém jaru v Knihovně Václava Čtvrtka
sešla opět dobrá parta, dokonce mezinárodní. Autoři hovořili česky,
moravsky, slovensky i polsky a všichni si rozuměli.
První den, pátek 21., patřil vzájemnému poznávání. Představili se i
významní hosté – europoslanec ing. Oldřich Vlasák a místopředseda
Senátu PČR MVDr. Jiří Liška, kteří autory povzbudili a příjemně naladili.
Seznamování nám šlo nejlépe při bohatém večerním rautu, při němž
jsme stačili probrat všechny novinky, jež se udály od posledního
setkání.
Druhý den byla sobota. Honící se mraky nevěstily nic dobrého. Sešli
jsme se u mapy a plánovali cestu do Prachovských skal, kde se všichni
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přítomní autoři představí ve své tvorbě. Odpoledne se k těm skalním
velikánům jelo a na nejzajímavějších místech zazněly verše, povídky i
hudba. Bylo to nádherné, liják, který se spustil, jsme přežili, však ho
slunce během chvíle pozvolna vysušilo a bylo zas dobře. Ono se
nadarmo neříká, že prší pro štěstí…
V sobotní večer jsme se sešli v útulném prostředí naší oblíbené
hospůdky „Lucie“. Ocenili jsme dobrou organizaci, kterou LiS bezesporu
dokáže, o čemž svědčí vydání almanachu k dvacátému výročí jeho
činnosti, který jsme obdrželi spolu se spoustou užitečného čtení, které
nás bude vracet do atmosféry poetického jara nejen ve dnech
májových.

Magdalena STAMFESTOVÁ, Praha
Úryvky z meilu
„Už v autobuse jste se mě ptal, zda to splnilo mé očekávání.
Ano - splnilo. Ne - něco překvapilo. Nesourodost lidských typů a povah
jsem čekala, i podobnou skupinovou náladu.
Takže - můj subjekt nebyl zasažen v té míře, jakou očekával (tj.
100%).
Kdyby byl LIS v Praze, možná bych se chtěla stát externistkou ... „
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ABECEDNÍ SEZNAM ÚČASTNÍKŮ
3. JIČÍNSKÉHO POETICKÉHO JARA 2010
HOSTÉ:
VLASÁK Oldřich
LIŠKA Jiří
TEKVERK Vladimír
BENEŠOVÁ Jana, Jičín – LiS
CERMONOVÁ Hana, Děčín
FONTANA Ivan, Praha
FIGURA Jiří, Frýdlant nad Ostravicí
FRANC Václav, Jičín – LiS
GÓRALSKA - NOWAK Danuta, [POL]
HEFID Guidon, [POL]
JEBAVÁ Eva, Jičín – LiS
JINDRA Josef, Jičín – LiS
JIRÁSKOVÁ Jana, Chrudim – Psahlavci
KOPECKÁ Věra, Broumov - Sdružení autorů
KUBOVOVÁ Marcela, Martin – Duria, [SVK]
LÍBALOVÁ Zdenka, Mělník – Pegas
LÍROVÁ Jindra, Mělník - Pegas
MATYSÍKOVÁ Libuše, Vrchoslavice na Hané
MARŠÁLOVÁ Jarmila, Drnovice
MATUCZKIEWICZ Antoni, [POL]
MESJASZ Iwona, [POL]
ONDRÁČEK Vít, Kunštát
ONDRÁČKOVÁ
, Kunštát
PAYNE Petr, Poděbrady
PLUHAŘOVÁ Ilona, Jičín-LiS
PROCHÁZKA Bohumír, Jičín-LiS
SCHNERCH Jaroslav, Praha
SLEZÁKOVÁ Jaromíra, Otrokovice
STAMFESTOVÁ Magdalena, Praha
ŠATÁNKOVÁ Radana, Praha
TESLÍK Václav, Jičín – LiS
TRAN HOANG My, Jičín
VAĎUROVÁ Věra, Praha
VESELÝ Petr, Jičín – LiS
ZLATNÍKOVÁ Draga, Jičín – LiS
ŽANTOVSKÝ Martin, Jičín
Knihovnice z KVČ v Jičíně
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Jaro v regionálním tisku
O 3. Jičínském poetickém jaru vyšly bezprostředně v regionálním tisku
tyto články:
- K 3.Jičínskému poetickému jaru vyšly noviny vydané Lisem
2010.“

„JPJ

- 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
s popiskou Martina Žantovského „Poezie zněla ve skalách.“

fotografie

- V Prochorovinách č. 6/2010 (viz http://prochor.unas.cz/201006.pdf) je
článek „Přijeli básníci“.
V Místní
kultuře
(viz
http://www.mistnikultura.cz/recitoval-ieuroposlanec-vlasak) vyšel článek Hany Runčíkové „Recitoval i
europoslanec Vlasák“.

FOTA Z POETICKĚHO JARA
Přátelé, pokud si chcete připomenout chvíle Jičínského poetického jara,
tak na níže uvedených odkazech najdete fotografie z akce. Zde:
http://www.flickr.com/photos/ikobra/sets/72157624149715728/detail/
http://www.facebook.com/business/insights/?pages=&i=144848383613
#!/album.php?aid=175618&id=144848383613
http://janajirasko.rajce.idnes.cz/JICINSKE_POETICKE_JARO_2010/
http://francescafarniente.rajce.idnes.cz/3._Jicinske_poeticke_jaro_21.23.5.2010/
Fota v příloze Martin Žantovský, skupinové foto Lenka Knapová.
Akci formou grantu podpořil Městský úřad Jičín.
Sponzor:
Perseus a.s. Běchary
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Připravil: Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka
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