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Citát inspirující: 
  „Účelem poezie je přispět k lidskému štěstí.“         Wallac Stevens

Je čas! Je čas se ptát, 
a hledat mezi svými

odpověď: Jak se dál -  ubírat, 
k čemu spět?

Čas trhat pouta mdlob -  
a reklamními rýmy

vytírat prdele 
nepřemýšlivých let.

Václav TESLÍK
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ZA ROMANEM POLÁKEM ...
 
 Když  jsem  se  v  neděli  večer  11.března  vrátil  z 
Borohrádku  a  otevřel  maily,  zasáhla  mě  smutná 
zpráva,  neboť  jsem  se  dozvěděl,  že  ve  čtvrtek 
8.března  2012  zemřel  do  krátké  těžké  nemoci  ve 
věku 44 let Roman Polák.

Vzpomněl jsem si na první setkání v Chotěboři, 
kdy jsem poprvé zjistil, že existuje tiskárna Printia, 
která  tiskne  pro  autory  v  malonákladových 

vydáních. A pak přišly první maily a kontakty, na které mně Roman 
Polák  rychle  odpovídal.  A  hlavně  začal  být  něčím  jako  „mým 
dvorním vydavatelem“, na kterého je spolehnutí,  dokáže poradit  a 
jeho služby nejsou finančně přemrštěné. Rychle počítám, co všechno 
u Romana vyšlo.  Bylo toho dost,  třeba i  díky jemu vyšla  v edici  
Družstevní práce kniha mého dětství František, ale vydával sborník 
našemu spolku či bilanční souhrn dvanáctky autorů Silný kafe.

 Doufal jsem, že nám ještě vydá nejeden sborník, nejednu knížku, 
že  mi  pomůže  s  grafickou úpravou a  vytiskne  i  sborník  k výročí 
Řehečské slepice, leč to mi v lednu 2012 psal, abych se raději obrátil 
na někoho jiného, že má zdravotní problémy, ale pokud se vše zdárně 
vyřeší, že určitě budeme spolupracovat dál. 

Jenže  …  sbírka  Na  druhém  břehu  dětství  byla  naší  poslední 
společnou sbírkou. Jak symbolické,  Roman Polák je už na druhém 
břehu a jak napsala tuším Zora Šimůnková na svém webu, připravuje 
tam zase nějaký ten svůj Obratník, aby nás všechny, až přijde náš 
čas, přivítal a něčím novým překvapil. 

Ano, vy z vás, kteří jste vystupovali v Obratníku, jistě více, že 
kavárna  na  pražském  Smíchově  (dnes  už  Symbióza)  vznikla  z 
Romanovy iniciativy a je jen škoda, že ji musel opustit.

Symbolicky v  den   (16.března),  kdy se  konalo  ve  Strašnicích 
poslední  rozloučení  s  Romanem  Polákem,  konaly  se  i  Depky  v 
Symbióze, skoro na den přesně po devíti letech od prvních Depek. 
Kdyby nebylo  Romana  Poláka  tenhle  pořad  a  asi  ani  kavárna  by 
nikdy nebyly. 
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Parlament dnes uzákoňuje různá prohlášení,  a tak Zora napsala 
jednu větu,  pro  kterou  bych  rád  hlasoval:  „ROMAN POLÁK SE 
ZASLOUŽIL O ČESKOU LITERATURU!“                    VáclaV

 

„S  Romanem  Polákem  česká  literatura  ztratila  jednoho  z 
nejvýznamnějších nakladatelů, který se soustavně zabýval českou 
poezií.  Nevydával  jen osvědčené autory,  ale  s  radostí  vydával  i 
debuty,  pokud dospěl  k  přesvědčení,  že  jsou kvalitní.  A to  bez 
ohledu na ekonomický kalkul. Motorem nakladatelství Protis byla 
niterná  potřeba  spolupodílet  se  na  existenci  české  literatury, 
pomáhat jí.“ Igor Malijevský

Převzato 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/literatura/_zprava/zemrel-roman-
polak-tiskar-ve-dvore--1030707
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VÍTE, ŽE ...

- Václav Franc vystoupil s autorským čtením v úterý 6.března 2012 v 
Městské knihovně v Náchodě.

- Náš bývalý člen Zdeněk Žemlička vydal v těchto dnech dvě knihy, 
a  to  „  Vlčice  a  děti  noci,  část  první“  a  „Vlčice  a  děti  noci,  část 
druhá“. Obě knihy vydalo nakladatelství Epocha v edici Pevnost.

- Václav Franc uveřejnil v týdeníku pro kulturu a literaturu Obrys – 
Kmen povídku „Občan Brejcha aneb Tragédie muže bloudícího ve 
vysoké  trávě“.  Povídka  vyšla  ve  středu  21.března  2012  v  čísle 
12/2012.

-  Ve středu 21.března 2012 se konala v KVČ v Jičíně beseda se  
spisovatelkou, překladatelkou a majitelkou nakladatelství  Markétou 
Hejkalovou. O akci vyšel článek Václava France v Nových Novinách 
(pátek 30.března 2012) „Markéta Hejkalová v jičínské knihovně“.

 VáclaV

SCHŮZKA LiSU 21.BŘEZNA 2012

    Ve středu 21.března 2012 se konala od 16:30 hodin krátká schůzka 
LiSu  před  besedou  s  Markétou  Hejkalovou.  Přítomní:  Veselý, 
Pluhařová, Benešová, Jindra, Procházka, Franc.

   Přítomní odsouhlasili další plán schůzek. Příští schůzka ve středu 
18.dubna 2012, a to výlet ke „kamenné holce“ nedaleko Ostružna. 
Sraz u knihovny v 16:30 hodin, odtud odjezd auty na místo. Kdo má 
zájem zúčastnit se, přihlaste se u France, abychom domluvili počet 
míst v autech, nejpozději do 17.dubna.  
    Další akce je plánována na pátek 25.května 2012 v Sobotce, kde 
opět předpokládáme odjezd od knihovny v 16:30 hodin a následně 
prohlídka Sobotky a posezení u Josefa Jindry (možnost přespání).

     Zapsal VáclaV
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ČAJ č. 67  – OTTO HEJNIC

  V dubnovém ČAJi se opravdu urodilo, neboť zde můžu představit 
libereckého  autora  Ottu  Hejnice,  ale  především  jeho   povídku 
„Mimikry a Berlín“. Je to trochu cestovatelská retrospektivní sonda z 
pera dnešního hosta, pocházející z delšího cyklu „Na Berlín!“ Jsem 
rád, že můžu Ottu Hejnice představit v ČAJovně, neboť byl to právě 
on,  kdo  mi  na  počátku  90.let  20.století  vydával  povídky  v 
severočeských  regionálních novinách, takže mu tak trochu splácím 
starý dluh. 
   Zároveň si nenechte ujít i rozhovor s chrudimskou autorkou Janou 
Jiráskovou, která se přiznává, že „Mám pořád chuť i potřebu psát!“ 
Představuje i svoji novou knihu „Paranoidní pijavice.“
   Jičínské autory zastupuji já svoji poezií, dále potom Petr Veselý 
reaguje  na  současnou  společenskou  situaci  v  povídce 
„Neodcházejme  sami“  a  Václav  Teslík  se  také   zamýšlí  nad 
současností  a  napsal  o  tom   pojednání  „Selský  rozum,  IT  a 
demokracie.“ 
  V anketní otázce se řada autorů zamýšlí nad významem literárních 
servrů.
   O akcích již proběhlých informuje Bohumír Procházka, který se 
vrací  k  besedám  s  Markétou  Hejkalovou,  ta  navštívila  Jičínsko 
koncem  března.  A  dále  si  Vás  dovoluji  pozvat  na  vyhlášení 
11.ročníku literární soutěže Řehečská slepice.

       VáclaV

O ČESKOU BÁSEŇ 2012

   V dubnu vyjde ročenka vybraných prací dalšího ročníku soutěže 
„O českou báseň 2012“. Křest ročenky se uskuteční v pátek 27.dubna 
v Jihlavě (od 16 hodin v knihovně). A od té doby až do září budete  
moci  hlasovat  o  nejlepší  báseň,  zároveň  probíhá  i  hlasování  tzv. 
druhého sledu, tedy básní, které se do ročenky nedostaly.
  Vše podstatné najdete na http://www.plutanium.cz/vzdorospolek/, 
kde si můžete ročenku objednat. 

VáclaV
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ŘEKNI  MI,  CO  ČTEŠ  ...

AMÉLIE NOTHOMBOVÁ – KYSELINA SÍROVÁ
Vydalo v roce 2011 nakladatelství Mladá fronta , 

překlad Lucie Šavlíková

Knihy Amélie Nothombové (nar. 1967) znám, mají provokovat a 
vybízet  k  zamyšlení.  Autorka  je  jednou  z  nejkontroverznějších 
francouzsky  píšících  spisovatelek.  Pochází  z  belgické  rodiny  a 
některé  její  knihy byly zfilmovány  a získaly řadu mezinárodních 
ocenění.

O její „Vrahově hygieně“ jsem už v Kobře psal, ale útlá knížka 
„Kyselina  sírová“  je  především  otřesnou  obžalobou  konzumní 
společnosti,  vysedávající  u  televize  a  žádající  stále  více  akčnosti, 
násilí  a  napětí,  obžalobou  všech  těch  reality  show,  které  jsou  za 
hranici   vkusu,  morálky a nakonec ústící  v zlegalizování  zabíjení, 
jako docela běžné lidské zábavy.

Děj  nás  zavede  do  jedné  reality  show,  simulující  život  a 
podmínky  v  koncentračním  táboře,  kam  je  odchycena  i  jedna 
soutěžící, která dostává označení CKZ  114 (vězňové  nemají jména). 
Její protihráčkou je dozorkyně Zdena.

CKZ  114 doslova bojuje o holý život a využívá k tomu právě 
dozorkyni  Zdenu,  která  se  snaží  poodhalit  tajemství  krásné  oběti, 
vlastním jménem Pannonika. A jako u běžných realitních „her“ i zde 
sami diváci rozhodují, kdo půjde z kola ven „na smrt!“

A právě v závěru Pannonika obžalovává diváky, že ... cituji viz 
str. 79:  „Je vinou diváků, že vytvářejí trh, na němž tihle dravci 
vydělávají.“ A  dále  pokračuje,  viz  str.  82:  „Diváci,  vypněte 
televizory! Největší viníci jste vy! Kdybyste tomuhle obludnému 
pořadu nevěnovali takovou pozornost, už dávno by neexistoval! 
To vy jste skuteční kápové! Když se díváte, jak umíráme, vraždí 
nás vaše oči! Vy jste naše vězení, naše muka!“

Kniha  je  plná  úvah,  hodnocení  lidí  v  mezních  situacích  a 
především ústí v přerod kápa Zdeny a dává lidstvu ještě naději, že … 
ale pozor aby nebylo už pár minut po dvanácté!

VáclaV
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Sdružení rodáků a přátel Řehče 
a Knihovna Václava Čtvrtka   v Jičíně

si Vás dovolují pozvat  na program

     VŠUDE DOBŘE, V ŘEHČI NEJLÍP!

Tradiční zábavné odpoledne bude letos věnováno 
„rodákům a odrodilcům,  kteří se rádi vracejí domů“.

V rámci programu budou předány ceny 
11.ročníku literární soutěže Řehečská slepice.

Sraz v jičínské knihovně v sobotu 14.dubna 2012
ve 13:30 hodin!

 FANTASTICKÁ POVÍDKA 2012

Žánrový  magazín  Fanzine.cz  vyhlašuje  II.  ročník  česko-
slovenské  vyhledávací  literární  soutěže  Fantastická  povídka.  
Začínající autoři, kteří dosud nepublikovali, mohou zaslat dosud 
nepublikovanou  povídku  žánru  sci-fi,  fantasy  nebo  horor,  v 
českém  či  slovenském  jazyce,  o  max.  rozsahu  5  normostran. 
Soutěž  je  tříkolová.  Redakce  magazínu  vybere  během srpna  z 
přihlášených 50 povídek, z nich několik nejlepších určí do konce 
září  odborná  porota.  O  absolutním  vítězi  rozhodnou  čtenáři 
hlasováním od 1. do 21.  října.  Uzáv  ě  rka je 31.    č  ervence 2012.   
Nejlepší povídky vyjdou (stejně  jako v prvním ročníku) spolu s 
originální ilustrací  na Fanzine.cz a do audiopodoby je zpracuje 
Český  rozhlas  Leonardo.  Slavnostní  vyhlášení  vítězů  se 
pravděpodobně  uskuteční  koncem  října  na  festivalu  her  a 
fantastiky FanCity v Praze. Podrobná pravidla soutěže, formulář 
pro  přihlášení  prací  a  další  informace  naleznete  na 
www.fantastickapovidka.cz. (V loňském roce bylo přihlášeno 666 
povídek.)
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  Ve středu 21.března 2012 vystoupila v Knihovně Václava Čtvrtka v 
Jičíně  spisovatelka  Markéta  Hejkalová.  V závěru  se  s  ní  jménem 
všech přítomných rozloučila ředitelka knihovny Jana Benešová.

Foto: VáclaV

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 13.   Číslo 4.  Duben 2012.

( 2. dubna 2012)
www.ikobra.cz
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