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Citát inspirující: 
Báseň je touha. Octaviano Paz

Vánoce
Václav TESLÍK

Vánoce za vrátky - čekají na tebe.
Otevři, neboj se, Ježíšek spí,
tvářičkou obrácen. Kam? Právě do 
nebe.
Dýchá v něm život a nebesky sní.

Zasníš se? Odlož shon. Z tvářičky naděje
nauč se, neboj se, nebeské číst.
Ticho se za tebe laskavě usměje,
čti zvolna, pomalu obracej list. 

V celičkém prostoru vášní a neklidu
konečně místečko. Tam jsi chtěl jít?
Z tvářičky dítěte vyčteš: Poď - taky du.
Leží tu, začíná (kam vede?) nit.



LiS V JUBILEJNÍM ROCE 2010 

Literární  spolek  LiS  při  Knihovně  Václava  Čtvrtka 
v Jičíně  slavil  v roce  2010  20.výročí  svého  vzniku  a 
především v první polovině roku, si nachystal celou řadu 
aktivit,  zatímco  v té  druhé  části,  trošku  odpočíval. 
V každém případě to byl jeden z velmi úspěšných roků, 
neboť  3.Jičínské  poetické  jaro  bylo   vrcholem  nejen 
letošního roku,  ale celého dvacetiletí  spolku.  K dalším 
výrazným  momentům  lze  přičíst  sborník  spolku  k již 

vzpomínanému  výročí.  Konaly  se  vzpomínkové  večery  (duben), 
autorská čtení, stmeláč a další akce, ale pojďme pěkně popořadě.

Úvod roku patřil přípravě akcí k výročí, viz naše zápisy ze schůzek. 
V dubnu  jsme se  sešli  na  vzpomínkovém setkání,  oslavovat  přišel  i 
jičínský rodák a spisovatel  Jan Sobotka.  Škoda jen že nepřišlo  více 
bývalých  členů  (jen  Naďa  Baliharová).  V květnu  potom  byla 
v prostorách knihovny v galerii Radost instalována výstava 20.let LiSu a 
ve  dnech  21.-23.května  proběhlo  3.Jičínské  poetické  jaro  za  účasti 
autorů  a  autorek  z celé  České  republiky,  Polska  a  Slovenska.  Na 
počest výročí spolku vydala knihovna sborník.

V červnu jsme se sešli u proChora na stmeláči, čímž jsme završili 
úspěšné 1.pololetí. 
    Po prázdninách jsme vyprávěli pohádky „U kašny“ v rámci festivalu 
Jičín město  pohádky (září).  V listopadu jsme v rámci  celostátní  akce 
Den poezie připravili  vlastní program „Toulky s Máchou“ (10.listopadu 
v jičínské  knihovně).  Během  roku  jsme  se  pravidelně  scházeli  na 
schůzkách spolku, diskutovali o tvorbě a připravovali akce k výročnímu 
roku 2010.

Během roku  vyšlo  12  čísel  Kobry  (v listopadu  jsme  si  připomněli 
10.výročí od vydání 1.čísla), 12 čísel ČAJe (v listopadu vyšlo 50.číslo a 
uveřejnili v něm svoji tvorbu autoři dokonce i ze Slovenska, Polska či 
Maďarska),  dále  noviny  věnované  výročí  spolku  a  3.Jičínskému 
poetickému  jaru.   Díky  Martinu  Žantovskému  byly  aktualizovány 
stránky iKobry (www.ikobra.cz). Kromě toho Bohumír Procházka  vydal 
12 čísel svých Prochorovin. 

Jsem  rád,  že  se  podařilo  obnovit  edici  Profily,  kde  v malých 
nákladech vychází naše dílka. Letos vyšla trojice brožurek, a to: 
(č.8) Bohumír Procházka: Povídání o Kačence,
(č.9) Ilona Pluhařová, Václav Franc, Josef Jindra: Domácí mazlíčci  a
(č.10) Václav Franc, Bohumír Procházka: Oni to nikdy nevzdají.

   Úspěšně se rozvíjela i další spolupráce, Václav Franc nás zastupoval 
na 7.Martinské poetické jeseni v Martině (září) a Hana Runčíková na 
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Dnech  poezie  v Broumově  (říjen).  Dále  naši  členové  byli  vidět  na 
různých literárních soutěžích či akcích (např. Chotěboř, Havlíčkův Brod, 
Lysá nad Labem, Mělník, Vimperk, Příchovice atd.).
   Někteří  autoři  vydali  vlastní  knížky  (Franc)  a  uspořádali  různá 
autorská čtení (např. i v Praze – Zlatníková, Franc)  či se podíleli na 
programech např. Šrámkovy Sobotky (Jindra, Runčíková). Pochopitelně 
je zde na místě uvést i řadu aktivit jednotlivých členů mimo spolek. 
   Na  literárních  soutěžích  jsme  získali  řadu  ocenění  (viz  přehled 
v dnešní Kobře). Celkově 11 umístění či čestných uznání navazuje na 
předchozí roky (2007 – 8, 2008 – 11, 2009 - 10). Potěšitelné je, že se 
na  oceněních  podílela  hned  pětice  autorů  (Pluhařová,  Veselý, 
Procházka, Jindra, Franc).

LiS byl opět navržen na Jivínského Štefana (únor), stejně jako řada 
členů spolku za individuální počiny. 

K 1.prosinci má spolek oficiálně 14 členů (plus Žantovský), během 
roku se členská základna nezměnila, ačkoliv jsme na březnové schůzce 
zaznamenali  zájem  dalších  uchazečů,  dále  už  nás  nekontaktovali. 
Bohužel někteří členové během roku neprojevili žádný zájem o aktivní 
členství.
    Chtěl bych zároveň poděkovat za všestrannou podporu a především 
aktivity  v období  3.JPJ   ředitelce  Janě  Benešové,  která  je  jednou 
z trojice členů, kteří vydrželi v LiSu od založení. Chtěl bych poděkovat i 
ostatním pracovnicím knihovny, za jejich pravidelné návštěvy na našich 
akcích a další pomoc (např. při výstavě LiSu, 3.JPJ nebo na Dni poezie, 
kde Dana Rejmanová umocnila náš program recitací z Máje).

Ani  rok  2010  neodstranil  některé  bolístky  a  třeba  právě  v druhé 
polovině roku se ve zvýšené míře projevila řada problémů při přípravě 
programu  ke  Dnům  poezie  (museli  jsme  sáhnout  až  k mimořádné 
schůzce „v legislativní nouzi“), dále např. stárnoucí členskou základnu 
(mimochodem  v roce  2010  zemřel  náš  bývalý  člen  Pavel  Zeman), 
malou  účast  či  resp.  neúčast  některých členů  na našich  akcích,  ale 
s podobnými problémy se budeme muset vypořádat zřejmě i v dalších 
letech. Mě mrzí i to, že členové, pokud se účastní akce, o tom většinou 
nejsou ochotni  napsat  třeba do Kobry,  i  když existují  čestné výjimky 
(Hanka Runčíková, děkuji). 

Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří přiložili ruku ke společnému 
dílu v uplynulém  roce za jejich práci, zároveň věřím, že i v příštím roce 
se s nimi opět sejdu a budeme se radovat na řadě akcí. Ať se jim daří i 
v jejich  samostatné  činnosti,  což  se  určitě  zobrazí  pozitivně   i  na 
činnosti spolku.

Myslím si, že v roce 2011, kdy nebudeme tolik „slavit“ bychom se na 
schůzkách měli vrátit k naší  „běžné agendě“, k četbě příspěvků a jejich 
hodnocení.  Přivítal  bych  i  besedy  s renomovanými  autory,  vydávání 
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dalších brožurek v rámci edice Profily a větší přísun příspěvků do ČAJe 
či Kobry. Rok 2011 by měl být poklidnějším časem, abychom si vyřešili i 
otázky členské základny a poohlédly  se po mladé krvi,  která spolku 
chybí.

Chci zároveň  popřát hodně zdraví, štěstí a literární inspirace i všem 
členkám a  členům spřátelených  klubů  a  spolků,  dostáváme od nich 
vánoční přání a PF do nového roku, za která děkuji. Jsem rád, že jsem 
se s některými z nich opět mohl sejít v rozkvetlém májovém Jičíně nebo 
na dalších akcích.

Přeji  Vám „pod  stromeček“  nějakou  pěknou knížku  a  čas  na  její 
přečtení (napište o tom třeba do Kobry do rubriky „Řekni mi, co čteš …). 
A pokud knížku nedostanete nebo se vám nebude líbit, tak si, nejlépe 
hned v tom příštím roce, napište a vydejte nějakou svoji vlastní knížku, 
což vám všem ze srdce přeji!

Nechť je rok 2011 dalším úspěšným rokem pro Literární spolek LiS 
při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně! VáclaV

VÍTE, ŽE

- V almanachu soutěže Literární Varnsdorf 2010 „Zpověď“, který vydala 
v listopadu 2010 tamní knihovna, jsou uveřejněny oceněné práce Petra 
Veselého a Václava France.  

-   V Nových  Novinách  vyšla  v pátek  5.listopadu  pozvánka  na  Dny 
poezie v článku Martina Žantovského „Toulky s Máchou v knihovně“.

-  V knižních novinkách č.  22 (ročník IX,  2010,  vydáno 8.listopadu 
2010)  najdete  články  Bohumíra  Procházky  (a  fotografie)  z Knižního 
veletrhu  v Havlíčkově  Brodě  („Havlíčkův  Brod  knižní  a  spisovatelský 
podavcáté“ a „Malá anketa na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě“)  a 
Hany  Runčíkové  z broumovských  dnů  poezie  („11.Dny  poezie 
v Broumově“).

-  V Jičínském  deníku  vyšel  v pondělí  15.listopadu  2010  článek  a 
fotografie Bohumíra Procházky z akce LiSu v rámci Dne poezie „K. H. 
Mácha, LIS a Den poezie v Jičíně“.

- Václav Franc je jako jeden z celkem 78 autorek a autorů zastoupen 
svými  básněmi  ve  sborníku  „Stavitelé  chrámu  poezie“,  který  vydalo 
nakladatelství  Kriegl  Praha.  Křest  se  uskuteční  v pátek  10.prosince 
2010 v Památníku národního písemnictví v Praze.

VáclaV
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ČAJ  č. 51 – RICHARD VYSLOUŽIL

  Máme  tady  opět  konec  roku  a  všechny  vánoční,  silvestrovské  a 
novoroční  oslavy,  setkání  a  předsevzetí.  Bývají  to  příjemné  dny 
odpočinku, ale čím je člověk starší, zůstává ve mně osten melancholie, 
že něco končí, že jsem zase o rok starší. 
    A stejně na mě působí i poezie našeho hosta, Richarda Vysloužila, na 
první přečtení jsou to veselá hravá sdělení,  ale při  hlubším zamyšlení 
čtenář poznává, že nejde jen o radostné hraní se slovy,  ale o životní 
hledání,  postoje  a  zkušenosti.  Jak  jinak dešifrovat  třeba závěr  básně 
Dospívání, kde autor píše: „ … jizvy ještě nejsou vidět.“  
  Richarda  jsem  poznal  na  letošní  Literární  Vysočině,  po  právu  si 
z Chotěboře odvážel cenu za 1.místo v kategorii poezie. 

  A když už máme prosinec a Vánoce na krku, přibalil jsem jako dárek 
jednu svoji starší povídku, psal jsem ji více než před dvaceti lety, za zcela 
jiných podmínek v naší zemi, ale myslím si, že její poselství je platné i 
dnes, nakonec vzpomeňte si na všechny ty reklamy, vnucující Vám ono 
zboží, bez kterého by ty Vaše Vánoce vlastně ani nebyly a vzpomeňme 
na  závěr  povídky  Fronta  na  pětník:  „Škoda  jen,  že  těm  houfům  u 
pokladen,  těm  nedočkavým  závistivcům  stojícím  frontu  na  pětník 
nebude již nikdy moci  ze stupínku vysvětlit,  že ty nejkrásnější  lidské 
věci,  bez kterých se neobejde žádný člověk,  nikde nikdo,  v  žádném 
obchodě na celém světě, nikdy nekoupil.”

VáclaV

Silvestrovská příloha

    Již  tradičně je  prosincové číslo Kobry doplněno o silvestrovskou 
přílohu plnou zpráv, které  nelze brát  zcela vážně!  Nejinak je  tomu i 
letos.
   Zavzpomínat  na  Jičínské  poetické  jaro  můžete  s básní  Radany 
Šatánkové  nebo  se  dozvíte,  něco  z korespondence  Martina 
Žantovského s proChorem.  Jak by LiSáci pojali svoji básnickou tvorbu 
na téma „pec nám spadla“ se pokusil zmapovat Václav Franc. 
  V roce výročí Karla Hynka Máchy nemůže chybět i vědecká studie, 
zabývající se vztahem velkého českého básníka k Řehči. 
   Ale to už bych prozrazoval příliš … Viz příloha!

VáclaV
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OCENĚNÍ  ČLENŮ LiSu  NA SOUTĚŽÍCH V ROCE 2010

1. cena
-  Ilona  PLUHAŘOVÁ,  Řehečská  slepice  2010,  za povídku  „Zápisník 
zlatého retrívra“
- Bohumír PROCHÁZKA: Soutěž u příležitosti Knižního veletrhu v Lysé 
nad Labem 2010 v kategorii próza za povídku „Květina“

2.cena
- Václav FRANC: Hlinecký hrneček, Hlinsko, za povídku „Z pradědečků 
žádný dnes“
-  Václav  FRANC:  Literární  Vysočina  2010,  Chotěboř,  za  povídku 
„Promiň, Michale …“

3.cena 
- Václav FRANC: Na vlnách modrého delfína, Plzeň 2010 za povídku 
„On to snad nikdy nevzdá“
-  Václav  FRANC: Soutěž  u  příležitosti  Knižního veletrhu v Lysé nad 
Labem 2010 v kategorii poezie 

4.cena
-  Josef  JINDRA:  Soutěž  u  příležitosti  Knižního  veletrhu  v Lysé  nad 
Labem 2010 v kategorii poezie 

Čestné uznání
- Bohumír PROCHÁZKA: Na vlnách modrého delfína, Plzeň 2010 za 
povídku „Nedpředjíž …“
- Petr VESELÝ: Literární Varnsdorf 2010, z kategorii poezie
- Václav FRANC: Literární Varnsdorf 2010, v kategorii próza za povídku 
„Vážené vydavatelství a nakladatelství RÁJ“ 
-  Václav FRANC: Mělnický Pegas 2010 v kategorii  poezie za soubor 
básní „Prázdný rám budoucnosti“.

________________________________________________________
*)  Jestli nějaký Váš úspěch v uvedeném výčtu chybí, přihlaste se na 
adresu  redakce.  Prosím  autory,  aby  redakci  oznamovali  průběžně  i 
svoje aktivity, aby náš přehled, nejen soutěžních výsledků, byl úplný. 
Děkuji.                         VáclaV
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ŘEKNI MI, CO ČTEŠ ...

TY, KTERÁ PÍŠEŠ ...
Čítanka současné české ženské povídky

Artes Liberales 2008
Předmluva Vladimír Novotný

25 autorek mladšího a středního věku se sešlo na ploše téměř 300 
stran,  aby představily  současné myšlení  mladé generace autorek na 
počátku  21.století.  Najdeme  zde  jména  velmi  známá  (Svatava 
Antošová, Radka Denemarková, Irena Dousková, Markéta Hejkalová, 
Věra Nosková, ...), ale jsou zde i jména nová (Kateřina Kováčová, Irena 
Šťastná, Kateřina Tučková, ...).

Dá se i uvažovat o tom, že zde některé autorky chybí, jak píše v 
předmluvě  Vladimír  Novotný (např.  Petra  Hůlová,  Jakuba  Katalpa  či 
Kateřina  Rudčenková).  Ale  celkově  si  myslím,  že  je  to  dostatečný 
průřez současnou českou ženskou povídkou. Najdeme zde, jak už to v 
podobných  sbornících  bývá,  nejrůznější  příspěvky.  Těžko  říci,  která 
povídka je lepší, neboť naprostá většina mě  něčím zaujala. Mě osobně 
nejvíce oslovila Sylva Fischerová se vzpomínkovou prózou „Dálov“, ve 
které se autorka vrací do dětství vzpomínkou na rodiče. Zdánlivě všední 
próza mě zaujala svou autentickou výpovědí, nostalgickým nádechem 
něčeho uprchlého.

Zajímavé  jsou  i  povídky  Aleny  Zemančíkové  (Goethova  vyhlídka, 
Čertova Kaple) líčící život hlavní hrdinky Anny, rozpad jejího manželství 
a problémy dalšího vztahu, který končí opět rozchodem.

Ale právě vztahy žen a mužů jsou nosným prvkem většiny povídek. 
A tak si  dovolím odcitovat  z povídky Věry Chase „Můj život  jsou mí 
milenci“ - viz str. 89: „Toužila jsem po lásce.“

A dále z povídky Eriky Oláhové „Bludná cesta“ - viz str. 161-2 : „ ... 
vždyť našla to, po čem nejvíc toužila: svobodu, lásku a štěstí. Co víc si 
mohla přát? Ale štěstí a lásku si musí člověk udržovat jako oheň i v 
zimě i létě.“

Vždyť už v úvodní povídce Hany Andronikové „Volání kostí“ se na 
str. 15 dovídáme: „Bylo nebylo. Milovala ho. A on miloval ji. Žili spolu.“

Čítanka české ženské povídky je zároveň pro autory i učebnicí stylů, 
výstavby  povídek  či  přímé  řeči,  charakteristiky  postav  a  vřele  ji 
doporučuji k přečtení.

VáclaV
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Vyhlášení dalšího ročníku literární soutěže: 
Můj domov

Výstaviště Lysá nad Labem vyhlašuje u příležitosti osmého ročníku 
Polabského  knižního  veletrhu  tradiční  literární  soutěž,   tentokrát  na 
téma Můj domov. Soutěž je vyhlášena ve třech věkových kategoriích: 
pro děti do 15 let, pro studenty středních škol do 18 let a pro dospělé 
nad 18 let, a to v kategoriích „poezie“ a „próza“. 

Zadané téma je u prózy třeba ztvárnit do útvaru s max. 4 000 znaky 
(bez mezer), což je přibližně jeden a půl stránky textu o velikosti znaků 
14.   u veršů není rozsah omezen. Zúčastnit  se může každý autor  s 
maximálně třemi pracemi.Literární práce posílejte na  poštovní adresu: 
Výstaviště Lysá nad Labem, Jan Řehounek, Masarykova 1727, 289 22 
Lysá  nad  Labem,  nebo  na  mailovou  adresu:  rehounek@vll.cz. 
Upřednostňujeme zaslání prostřednictvím mailu. Každá práce musí mít 
v  záhlaví  uvedené jmého autora,  věkovou kategorii,  adresu,  telefon, 
mail .Uzávěrka  je  vzhledem  ke  konání  veletrhu  bezprostředně  po 
prázdninách  stanovena  na  25.  červen  2011. Porota  jmenovaná 
pořadatelem soutěže práce vyhodnotí, v každé věkové kategorii udělí 
ceny. Ocenění autoři, případně i autoři dalších vybraných prací budou 
pozváni  na  slavnostní  vyhodnocení  a  odměněni  kvalitními  knižními 
cenami a obdrží sborníček. Sborníček bude uveřejněn na www.vll.cz.

Mělnický Pegas 2011

   Mělnický literární klub Pegas vyhlašuje 17. ročník celostátní poetické 
soutěže  „Mělnický  Pegas  2011„  přihlásit  s  mohou  všichni 
neprofesionální básníci z celé České republiky, ve čtyřech kategoriích: 
A -  do 15 let, B -  do 30 let, C -  nad 30 let, D  - autoři, kteří již vydali 
básnickou sbírku.Počet básní: 3 až 5 ve třech vyhotoveních. Soutěž je 
anonymní, básně nepodepisujte! Nutno připojit lístek se svým jménem, 
kategorií, datem narození, adresou bydliště a ofrankovanou obálkou se 
zpáteční adresou. Přihlášky se přijímají od 1. ledna do 31. května 2011 
na adrese:  LITERÁRNÍ  KLUB PEGAS,  Českobratrská  2800,  276  01 
Mělník Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v Mělníku v 
říjnu roku 2011. VáclaV
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MALÝ VÁNOČNÍ DÁREK OD …MAGDALÉNY

Magdaléna Štamfestová

Čas má dobrý, zbývá celých 8 minut do odjezdu. Spíš odvozu cizím 
autem.  Proto  se  vypravila  s předstihem,  aby  řidiče  nezdržovala.  Na 
místo  srazu  prochází  kolem  obchodu  se  starožitnostmi.  Ve  výloze 
spousta svícnů, mosazných sošek, porcelánu. Ven vyšel muž s něčím 
velkým zabaleným. Prodavač mu držel dveře. Něco ji napadlo. Židovský 
sedmiramenný svícen – menora. Touží po ní už spoustu let. Okukuje 
podobné krámy a hledá, vybírá očima.

A teď má těch 8 minut k dobru.

Vejde  dovnitř,  pozdraví  prázdný  pult.  Prodavač  vychází  zezadu,  na 
otázku se táže sám, jestli viděla tu ve výloze. Neviděla, nevšimla si jí. 
Jde si ji prohlédnout z chodníku. Hezká. Ale moc drobná, vypadá spíš 
jako hračka než opravdový svícen. A moc lesklá. Ale hlavně malá, i ty 
dírky na svíčky vypadají příliš malé. Ne. 

Vysvětluje, co přesně hledá, co chce. Jiné menory budou až v lednu. 
Prodavač nabízí velký mosazný dvojsvícen. Říká „Jste moje poslední 
zákaznice  v tomhle  roce.  Dám  vám  ho  za  stejnou  cenu,  jako  stojí 
menora z výlohy.“ Ale ne, děkuje, ten nechce, mosaz je dožluta, ona je 
přece  na  stříbrné  odstíny.  Jeden  svícen  dostříbrna  je  vystavený  až 
nahoře.  Zdá  se  jí  opravdu  nádherný.  Pětiramenný.  Zřejmě  taky 
nádherně drahý. Prodavač si ji zkoumavě prohlíží a mění svou nabídku. 
Prodá jí za tu cenu jakýkoliv svícen v obchodě. Když jsou ty Vánoce. 
On sahá pro vyhlédnutý svícen, ona pro peněženku: „Beru. A radši mi 
ani neříkejte, kolik stojí opravdu, musí být několikanásobně dražší.“ Byl. 
Několikanásobně.

Drží svícen v ruce. Je těžký. Kouká na prodavače – majitele. On na ni. 
Něco jí říká. Něco hezkého. Ona říká „Děkuju!“ a najednou ji přemůže 
radost, nemůže skoro najít kliku.
Právě  se  jí  udál  zázrak  Vánoc.  A  právě  o  těchhle  Vánocích  ho 
zatraceně potřebuje.

(Na sraz přišla o minutu pozdě. Řidič dorazil 28 minut poté.)

23. prosince 2009
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TOULKY S MÁCHOU

Ve středu 10.listopadu 2010 se LiS opětovně zapojil  do celostátní 
akce  Den  poezie  se  svým  programem  „Toulky  s Máchou“.  Letošní 
jubilejní rok připomíná 200.výročí narození největšího českého básníka 
nejen období romantismu. 

Program  se  konal  v KVČ  v Jičíně  a  vystoupilo  na  něm  7  členů 
spolku. V úvodu přednesla knihovnice Dana Rejmanová úryvek z úvodu 
Máje. Následovalo slovo Jany Benešové, ta připomněla osobnost Karla 
Hynka Máchy, jeho putování s ohledem na náš kraj. Následně potom 
v pěti  zastaveních,  ta  uvedla  Eva  Jebavá,  vystoupila  pětice  autorů 
s poezií i prózou mající vztah k místu, kde Mácha v první polovině 30.let 
19.století putoval. Josef Jindra nás zavedl na Kost, Bohumír Procházka 
na Valečov,  Ilona Pluhařová do Jičína,  Václav Franc na Valdštejn  a 
Draga Zlatníková na Zebín a okolí.

Čtení  bylo  doplněno  promítáním  fotografií  míst  našeho  kraje  a 
hudebním doprovodem Bohumíra Procházky. 

V závěru  potom  celý  večer  umocnila  recitací  závěrečné  pasáže 
z Máje opět Dana Rejmanová.

Příjemným překvapením byla i slušná divácká účast. 

Je  dobře,  že se podařilo  celý  večer  zorganizovat  na velmi  dobré 
úrovni,  ačkoliv  s jeho  přípravou  bylo  hodně  potíží.  Takže  pro  příští 
ročníky  je  to  snad  poučení  a  zároveň  bychom  si  měli  ujasnit,  jestli 
preferujeme  pásmo  tvořené  z vlastní  tvorby  nebo  bychom  se  opět 
pokusili  o  pásmo  z tvorby  renomovaných  básníků  minulosti  či 
současnosti, jako tomu bylo třeba v případě pásma věnovanému např. 
Petru Bezručovi nebo poezii 20.století (Poetika nad Rýmem). 

Zamysleme se i nad tématem do dalšího ročníku, je sice ještě dost 
času, ale pokud bychom chtěli navázat na úspěšná pásma, pak je třeba 
už vymýšlet.  V příštím roce uplyne třeba 190 let  od narození  Josefa 
Havlíčka Borovského, 200 let  od narození  miletínského rodáka Karla 
Jaromíra Erbena nebo 100 let od narození Václava Čtvrtka  nebo by se 
večer  dal  zaměřit  třeba  na  poezii  pro  děti,  a  to   z pera  nás  autorů 
LiSáků, nakonec každý asi něco se zaměřením pro děti nebo o dětech 
v šuplíku má.

Nebo navrhněte vlastní témata.

VáclaV
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A CO ČERVEN?

   V rámci večera věnovaného Karlu Hynku Máchovi odvysílala Česká 
televize, a to druhý program, pořad nazvaný „A co červen?“. Pokud jste 
v neděli  večer 14.listopadu 2010 pořad nemohli  sledovat,  můžete  jej 
najít na těchto místech na netu: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210542151220001-a-co-
cerven/
   V programu vystoupili nám známí básníci, např. účastník Jičínského 
poetického  jara  Jaroslav  Schnerch,  organizátor  Literární  Vysočiny  a 
„nejvyšší český básník současnosti“ Radek Lehkoživ, Vlasta Bakalová, 
Milan Erben a řada dalších.
   Zpověď generace dnešních básníků by vás mohla zaujmout, takže si 
nenechte ujít tento program v archivu České televize.

VáclaV

Nakladatelství Agentura KRIGL, Praha a 
Památník národního písemnictví 

si Vás dovolují pozvat na křest knihy
„Stavitelé chrámu poezie“ 

(78 autorů),
kterou sestavil Jiří Halberštát a ilustrovala Zora Jandová.
Účinkují: Zora Jandová – zpěv, Vráťa Ebr – moderátor, 

sestry Kriglovy – zpěv.
Akce se koná v rámci pořadu „Třetí předvánoční poetické setkání s 
Jiřím Halberštátem“ v pátek 10.12.2010 od 18.00 hod. v Památníku 
národního písemnictví, sál Boženy Němcové, Strahovské nádvoří 

1/132, 118 38 Praha 1.

Mezi autory, jejichž tvorba je zastoupena ve sborníku,  
je  i  Václav Franc
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        Den poezie s Karlem Hynkem Máchou.     Foto: Dana Michlová

Krásné Vánoce a  úspěšný rok 
2011 všem příznivcům KOBRY 
přeje                       Václav Franc

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 12.  Prosinec 2010.

(5. prosince 2010)
www.ikobra.cz
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