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***
už ne, už dost
už nevstávám
už ne, už dost
už neodívám zbroj
už ne, už dost
už neposlouchám vytí vlků
a sýčků žal

snad však ještě dnes
pro konvalinku
v mraze se sehnu
pro tu slastnou chvilku

Petr VESELÝ

1



  O BURANECH

Ne, nechci se vracet k větě Vaška Teslíka, který 
se kdysi v nadsázce nazval "buranem z Kozojed", 
ale chci se s vámi podělit o jeden zážitek, který se 
mi  stal  v  jednom  blíže  nespecifikovaném 
knihkupectví v Čechách. Asi jako většina z vás rád 
navštěvuji  nejrůznější  knihkupectví  a  antikvariáty, 
nakonec na tom by nebylo nic divného. Setkávám 
se  s  různými  obchodníky,  někteří  své  profesi 

opravdu rozumí,  dovedou poradit,  jiní  jsou spíše "podavači" knih, 
však to budete znát taky.

Jde mi ale o něco jiného. V onom nejmenovaném knihkupectví 
zřejmě  moc  nečtou.  Nebo  dokonce  neznají  jednu  ze  světově 
nejpřekládanějších českých knížek, tedy Haškova Švejka.

Kdyby  totiž  znali  tuhle  knížku,  tak  by  věděli,  že  hostinský 
Palivec, ještě před tím, než jej "sebere" tajný Bretschneider, vyřkne 
onu památnou větu,  cituji:  "Host  jako host,"  řekl  Palivec,  "třebas 
Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a 
seď v hospodě a žvaň si, co chceš. To je moje zásada."

Kdyby totiž onu knihu znali, těžko by mohli v prodejně vyvěsit 
na nástěnku nápis "Burani se derou k moci!" a vše doplnit několika 
fotografiemi  známých  současných  politiků.  Nedovedu  si  totiž 
představit, že bych třeba do čekárny před ordinaci vyvěsil podobný 
plakát, kde bych napsal, aby do ordinace příznivci té či oné strany 
raději ani "nelezli¨!

Nevím,  jaké  zkušenosti  mají  oni  majitelé  knihkupectví  s 
nejrůznějšími  politickými  stranami,  třeba  špatné,  nakonec  mají 
možnost se ve volbách pomstít tím, že budou volit jiné strany, ale 
takhle  ...  upozorňovat  na  sebe,  že  jsou  vlastně  "burani!", 
nerespektující  vůli  většiny  (a  to  nechci  vůbec  polemizovat  o 
zásadách demokracie).

Nakonec  jejich  škoda,  k  "buranům"  příště  knihy  nakupovat 
nepůjdu!

VáclaV 
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VÍTE, ŽE ...

-  Ilona  Pluhařová  a  Bohumír  Procházka  získali  ocenění  na 
9.Polabském knižním veletrhu v Lysé nad Labem. Třetí cenu získala 
Ilona Pluhařová za báseň „Karatel a sběratel“. Druhou cenu získal 
Bohumír Procházka za dvě prózy s názvem Sběratelství, s podtituly 
Mařenka a V plynutí času. Obě oceněné práce byly uveřejněny ve 
sborníku soutěže. Vyhlášení proběhne v neděli 9.září 2012.

- LiS i letos vystoupí s „Pohádkami u kašny“ v rámci festivalu Jičín 
– město pohádky.  Jmenovitě ve středu a ve čtvrtek (12. a 13.září) 
Ilona Pluhařová a v pátek (14.září) Draga Zlatníková.

VáclaV

ČAJ č. 72 – HOST JOSEF LUKÁŠEK

Máte tady opět září a s ním i festival Jičín – město pohádky. 
Jak už se stává tradicí, i ČAJ přispívá svou troškou do mlýna, a 

tak tentokrát jako hosta představuji pohádkáře Josefa Lukáška, který 
má  své  pohádkové  teritorium v  Orlických  horách.  Zajímá  se  i  o 
historii a svoje příběhy věnoval významným místům regionu. Z jeho 
bohaté  tvorby jsem vybral  malou ukázku,  a  tak se  dozvíte,  že   k  
„Deštnému v  Orlických horách  patří   Kačenka“,  ale  i  celou  řadu 
pohádkových zajímavostí.

Rozhovor  poskytl  ČAJi  spisovatel  a  jičínský  rodák  Stanislav 
Rudolf, který stále píše a tvoří, prozradil mi, že „Moje další knížka 
se bude jmenovat Starci na webu!“, ale i  celou řadu vzpomínek z 
jeho mládí.

Oslavenkyně Zlata Zákoutská přidala povídku „Kolo“ a Bohumír 
Procházka  příspěvek  „Jak  jsme  chystali  masopust“,  za  který  byl 
oceněn na Literárním Varnsdorfu.

Tvorbu  pro  děti  zastupuje  i  úryvek  z  textu  Dany  Beranové 
„Fimfárum“  na  titulní  straně  a  moje  dvě  básničky  z  cyklu 
„Olympiáda v ZOO“.

     VáclaV
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ŘEKNI  MI,  CO  ČTEŠ  ...

ANDRZEJ BART – TOVÁRNA NA MUCHOLAPKY
Vydalo  nakladatelství Fra, , překlad Jiří Červenka

    Rád na stránkách Kobry představuji dalšího polského autora, po 
Dorotě Maslowské (tu jsem představil na jaře), je to romanopisec a 
scénárista Andrzej Bart (1951).
     Kniha „Továrna na mucholapky“  dějově vrací  do 2.světové 
války, resp. k soudnímu líčení, kde mrtví soudí předsedu Judenratu 
lodžského ghetta Chaima Rumkowského. 
     A zde  jednotliví svědci pokládají otázku, jestli obžalovaný byl 
kolaborant, který přeměnil ghetto v otrocký stát poskytující Němcům 
veškeré prostředky nebo hrdina, snažící se zachránil životy alespoň 
některých jedinců?
   Kniha je to strhující,  udržující  stálé napětí  a kladoucí nespočet 
nových  a  nových  otázek,  jak  by  se  čtenář  sám  zachoval  v 
nejrůznějších  zlomových  situacích  života,  kdy  má  život  člověka 
menší  cenu  než  život  hmyzu  (viz  např.  strana  58  -  „  zásoboval 
mucholapkami východní frontu, se domníval,  že žádná moucha se 
nesmí trápit déle než čtyřicet tři minut. Jinak to bylo nehumánní ...“).
    V jedné z výpovědí zazní i další odsudek, viz str. 188: „Předseda 
prodal nejen svoji duši za iluzi přežití.“ nebo následně na str. 189: 
„Cožpak se mohl v situaci, v níž se nacházel, zachovat slušně?“
    Kniha určitě stojí za přečtení a doufám, že se postupně dostanu i k 
dalším Bartovým knihám, jako např. k románu Rewers či Pátý jezdec 
Apokalypsy.
    
    Zajímavostí je, že překladatelem knihy je Jiří Červenka, básník a 
dlouholetý kastelán na hradě Pecka. Netušil  jsem, že má na svém 
kontě již více překladů polských knih.

    VáclaV
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Čtvrtý ročník Mobelovy ceny

Datum:  13. září 2012 Čas: 17 hodin
Místo konání: Praha 5, ulice Na Celné 8... vinotéka? 
Program:
Mobelovy pochvaly za básně roku 2011
Mobelovo uznání za úžasnou sbírku 2011
Mobelova cena za nejlepší sbírku 2011 (za posledních padesát let 

byly uděleny pouze dvě Mobelovy ceny)   
Kytara, zpěv, charisma, legenda - Radek Tomášek
Kytara, zpěv, charisma, víno  - Viktor Cais
Charisma, zajištění akce, úvodní slovo - Alois Mobel
Víno, obracení stránek, úsměv, držení palců - Lojza Marhoul
Garant  akce:  Klub  pražských  spisovatelů!   Možná  přijde  i 

kouzelník  ,  nebo-li  předseda   KPS  Lubomír  Brožek,  ten,  který 
obdržel první cenu od Mobela a řekne pravdu!  Řekne si to, co sám 
bude chtít ! Těšíme se na Vás!!!
 

9. Polabský knižní veletrh  (7. až 9.září 2012)

Polabský knižní veletrh již tradičně obohatí zajímavý doprovodný 
program a přímá mediální kampaň zaměřená na širokou veřejnost. 
Na naších internetových stránkách v sekci aktualit budou postupně 
přibývat  informace  o  zajímavých  novinkách  spojených  se 
sortimentem a produkty, které budete moci vidět v termínu výstavy a 
informace o doprovodném programu a zajímavých osobnostech které 
nás poctí svojí návštěvou.

Součástí  Polabského  knižního  veletrhu  patří  neoddělitelně  i 
doprovodný program: křty knižních novinek, besedy, autorská čtení, 
autogramiády  či  jiné  prezentace  jednotlivých  vystavovatelů,  ale  i 
permanentní autogramiáda jednotlivých autorů (každoročně se jich 
zúčastňuje zhruba pět desítek), expozice knižních ilustrací, soutěže.

Další informace na http://www.vll.cz/veletrh-101.
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LiS PO PRÁZDNINÁCH

Prázdniny utekly jako voda a  spolek se  opět  sejde  ve středu 
26.září 2012 v 17 hodin v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně!

Promyslete si, co byste chtěli ještě v letošním roce ve spolkové 
činnosti podniknout a zároveň očekávám i návrhy, co kdo je ochoten 
zajistit  a  udělat  v  1.pololetí  příštího  roku  2013.  Chtěl  bych  totiž 
sestavit kalendář našich akcí a schůzek, kde by bylo vyznačeno, kdo 
akci bude zajišťovat.

Zároveň  přicházím  s  iniciativou  oslovit  regionální  tisk  s 
pozvánkou pro všechny především mladé autory a autorky, kteří by 
měli  zájem  stát  se  členy  spolku  a  spolupracovat  s  námi.  Tuto 
pozvánku  chci  v  průběhu  podzimu  uveřejnit  např.  v  Nových 
Novinách či Deníku Jičínska. Uvidíme, jestli se někdo nový najde.

Nezapomeňte si přinést i vlastní tvorbu, abychom se dozvěděli, 
jestli jste o prázdninách literárně nezaháleli.

Na všechny se těší VáclaV

Aktuálně  přináším  novinku: 
31.srpna  2012  vstoupili  do  stavu 
manželského naši literární přátelé

ZORA ŠIMŮNKOVÁ
a

PAVEL KUKAL.
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Obrázek nás zve na festival Jičín – město pohádky, 
na kterém právě Ilona Pluhařová podepisuje 

jedné z malých čtenářek svoji „stulíkovskou“ knihu.  
Foto: Žantovský (rok 2009).

KOBRA
Kulturní občasník regionálních autorů
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