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Citát inspirující:

Překvapilo ho, že by měl na stará kolena sponzorovat literaturu.
Ladislav Pecháček – Spolek osamělých srdcí

Ilona Pluhařová
Karatel a sběratel
„Člověče posedlý, jémine,
kritika Boží tě nemine!
Hromadíš zbůhdarma staré krámy,
kolekce, sbírky, co k mání mámí,
vášeň tvá, hodna strak, nezná mezí,
ptám se tě, bláhovče: „V čem to
vězí?“
(úryvek básně)
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VYPŮJČENÝ ÚVODNÍK
Říjnový úvodník jsem si vypůjčil se svolením
Marka Velebného z PLŽe, protože se mi mimořádně
líbil, i když tam vyšel v září. Markův úvodník je
stále aktuální, neboť máme stále před komunálními,
resp. krajskými volbami, nakonec u nás je vlastně
pořád před nějakými volbami (třeba budou za pár
týdnů mimořádné parlamentní a nakonec
prezidentské se už taky hlásí o slovo, mimochodem
nechystáte se taky kandidovat? Tuhle jsem slyšel v davu, že mezi
kandidáty chybí už jen Barbora Škrdlová!?) A KOBRA a PLŽ jsou
kamarádi, tak proč bychom si občas nevypomohli, že?
VáclaV

Nešlapte nám na ulity!
Září. Léto končí. Můžeme ještě u moře sbírat plží schránky. Prý
zlevní hovory z ciziny. „Haló, Franto, jak ti Atlantik šplouchá do
ulity?“ Děti volá škola. Starším začíná semestr, je jich plná Plzeň.
Budoucí učitelky nebo „favačky“. Sluníčko ještě slušně připaluje,
tak je na co se dívat, když si rozloží piknik na trávníku. Nejen
broučci či plží šmíráci jim nakukují pod sukně. Blíží se komunální
volby. Komu-anální politika? Komu zvoní hrana? Hlas lidu, hlas
boží. Hlas zboží? Po zvýšení daní už není žádné. Doma chovat svého
pašíka. Ti u vládních koryt nejsou k jídlu, i když je lid asi brzo
zapíchne. Veverce nebo modrému ptáku zakroutí hlady krkem. Ty v
lese nechte být, ti za nic nemohou. Rebel Villon psal: „Nuzota z lidí
vlky činí a vlky z lesů žene hlad.“ Chraňme si naše plže, ty literární,
ať si je hladovci neuvaří. Plži pozor! Neshlukujte se na Václaváku a
pod Pražským hradem. Hrozí vám ušlapání při nedělních
demonstracích a pád vládní elity z oken na vaše ulity. Marek Velebný
P.S. A pokud se chcete dozvědět, co se letos dělo na
poetické jeseni, přečtěte si článek Marka Velebného
ASON-Klubu
(č.10/2012, říjen). Najdete je na
http://www.knihovna.plzen.eu/listy/listy182_12.pdf a foto
stránkách: http://velebny.rajce.idnes.cz/MAPOJ2012.
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Martinské
z Listech
stránkách:
najdete na
VáclaV

VÍTE, ŽE ...
- Tradiční „Pohádky u kašny“ na nádvoří zámku vyprávěli členové
LiSu v rámci festivalu Jičín – město pohádky, a to jmenovitě: ve
středu 12.září a ve čtvrtek 13.září Ilona Pluhařová za spolupráce
Dany Beranové, v pátek 14.září Draga Zlatníková.
- Draga Zlatníková představila svoji překladovou knížku „Dárek pro
Ježíška“ v rámci festivalu Jičín – město pohádky v pátek 14.září
2012
- Václav Franc získal tzv „Mobelovu pochvalu“ za sbírku „Na
druhém břehu dětství“.
- Bohumír Procházka se zúčastnil Martinské poetické jeseně, která se
konala ve dnech 21.-23.září 2012 ve slovenském Martině. V rámci
akce byl vydán „Almanach tvorby účastníků – Martinská poetická
jeseň 2011“, kde jsou uveřejněny práce členů LiSu , a to Bohumíra
Procházky (Literární sen a dvě kratší prózy Kačenka a Z cest), Ilona
Pluhařová (Zápisník zlatého retrívra) a Václav Franc (Vážené
vydavatelství a nakladatelství RÁJ).
-Bohumír Procházka přispěl do Knižních novinek č. 19 (vyšly 1.října
2012) dvěma články, a to „Knihy a jejich autoři na výstavišti v Lysé
nad Labem“ a „Naše třídní je mimozemšťan.“
- Bohumír Procházka poskytl rozhovor stanici Českého rozhlasu
Vltava v úterý 25.září 2012 (od 15 do 16 hodin) v programu
Mozaika, kde mluvil o jičínském spolku LiS.
- Dana Beranová uveřejnila text písně (text Dana Beranová, hudba
Hynek Beran) „Legendu o hořické trubičce“ ve sborníku „Příběhy
hořických trubiček, 200 let tradiční výroby). K textu je připojen i
novodobý komiks Ireny Burešové. Dále uveřejnila Dana Beranová v
Hořických novinách (č. 8/2012) článek „Příběh hořických trubiček
zhudebněn“
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- Josef Jindra vydal v časopise „Od Ještědu k Troskám“ (3/2012,
ročník XIX) článek „O nové knize veršů Josefa Brože.“
- Václav Franc a Dana Beranová (společně s hudební skupinou „Ze
šuplíku“ vystoupili ve středu 3.října 2012 na autorském čtení v
Miletíně. O aktivitách skupiny „Ze šuplíku“ (členkou je Dana
Beranová)
se
můžete
více
dozvědět
na
stránkách:
http://zesupliku.cz/.
VáclaV

EDICE PROFILY č.11 – SBÍRÁM, SBÍRÁŠ, SBÍRÁME
V edici profily vyšel jedenáctý svazek pod titulem „Sbírám, sbíráš,
sbíráme“, do kterého přispěli tři členové spolku. Ilona Pluhařová
(úryvek její básně najdete na titulní straně říjnové KOBRY),
Bohumír Procházka a Václav Franc. Příspěvky Ilony a Prochora byly
oceněny na letošním ročníku literární soutěže v rámci veletrhu v
Lysé nad Labem.
Ještě do konce roku by mělo vyjít ještě jedno číslo edice, tentokrát
bych jej chtěl věnovat zimě a vánočním svátkům, takže pokud máte
nějaký zajímavý zimní příspěvek, pošlete mi jej do 15.listopadu
2012.
VáclaV

PŘÍŠTÍ SCHŮZKA LiSU
V zápisu ze schůzky LiSu se sice píše, že schůzka bude 24.října, ale
vzhledem k tomu, že je nutné probrat otázku pořádání Jičínského
poetického jara 2013, byla by vhodná účast Jany Benešové, která ale
v tento den nemůže. V návrhu je termín 31.října 2012 v 17 hodin.
Zatím proti němu nikdo nic nenamítá. Definitivní termín bude
upřesněn do 10.října. Přesnou informaci najdete na internetových
stránkách spolku.
VáclaV
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ČAJ č. 73 – PEGAS MÉLNÍK A ALENA KRTILOVÁ
ČAJi je deset let! První číslo vyšlo v říjnu 2002! Za desetiletí
vyšlo i s tímto už 73 čísel, neboť v počátcích vycházel ČAJ třeba jen
dvakrát nebo čtyřikrát ročně, ale již prakticky od května 2008
vychází každý měsíc. A doufám, že ještě nějakou dobu vycházet
bude, neboť podle ohlasů ČAJi prospěl přechod na menší formát (z
A4 na A5) a především otevření se tvorbě mimojičínských autorů,
zajímavými rozhovory a anketami. Držte palce, ať je ČAJ stále
zajímavější!
A čím přispěl říjnový ČAJ k oslavě desátých narozenin?
Především se v něm jako host představuje poprvé literární klub, tedy
Pegas Mělník. Ten letos slaví 25.výročí založení a vydal sborník
Básníci nad soutokem. Řada autorů z mělnického klubu se již na
stránkách ČAJe představila, takže tentokrát jsem oslovil básnířku
Alenu Krtilovou, která nám představuje svoji poezii, vycházející z
kraje kolem Řípu. Oslovil jsem i další Pegasáky, ale bohužel ostatní
moji nabídku nevyužili. Snad příště!
Duší Pegasu je Zdena Líbalová, kterou jsem vyzpovídal v
rozhovoru. Přiznala, že: „Soutok Labe s Vltavou a blízký Říp mají
vliv na vnímavé básníky!“ Mělník si připomeneme i fotografií na
zadní straně. Navštívil jsem totiž hřbitov na Chloumku, kde svůj
věčný sen sní básník Oldřich Wenzl.
Tvorbu domácích autorů tentokrát zastupuje Bohumír Procházka
s příspěvkem „Prázdniny v Kostele (aneb Snídaně do postele)“ a
dále si připomínáme osobitou poezií nedožité sedmdesátiny
dlouholetého člena LiSu Pavla Zemana.
VáclaV
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ŘEKNI MI, CO ČTEŠ ...
Petr KERSCH – SVĚDECTVÍ
Vydalo nakladatelství Alfa – Omega v roce 2010
Před nedávnem jsem dostal balíček a v něm jsem objevil dvě
knihy Petra Kersche (k té druhé se ještě časem vrátím). Pokud si
nevzpomínáte, tak se jedná o děčínského autora, který se účastnil v
roce 2004 Jičínského poetického jara. O jeho knihách „Zlatý časy“ a
„Zvěrokruh a jiné povídky“ jsem před časem psal v Kobře.
Kerschovo „Svědectví“ je útlá knížka, vlastně je to nejlepší
filmová povídka ve výběrovém řízení podzim 2009 nadace
RWE&BARRANDOV STUDIO.
Novelu z konce 2.světové války jsem přečetl jedním dechem a s
velkým zájmem, neboť děj je strhující. Vypráví jej stárnoucí farář,
který vzpomíná na květnové dny roku 1945 v západočeské vesnici,
kdy do obce přicházejí tzv. Národní hosté – němečtí civilové –
uprchlíci. Stává se totiž svědkem – pamětníkem, který může vyvrátit
podezření, že tři kostry (objevují se po povodních) nepatří trojici
Židů, bývalých obyvatel vesnice, ale i osvětlit ony dny i oběti, neboť
všechno je jinak ...
Vedle vyprávění faráře, pozdějšího předsedy MNV, zaujme silný
příběh židovské dívky, jejího osudu a touze po životě, která se jako
zázrakem zachrání z transportu smrti a vrací se do Čech. Třetí
postavou příběhu je gardista Jan, který přežije věznění v
koncentračním táboře a na konci války bere spravedlnost do svých
rukou.
Nechci prozrazovat děj příběhu a moc bych přál Petru Kerschovi,
aby se dočkal zfilmování námětu, neboť příběh je to silný a v dnešní
době nabízí námět k přemýšlení o zneužití moci, spravedlnosti a
odplatě. Zároveň hledá řešení, aby se zaplétal do dalších otázek.
Především je to příběh, který nikomu nestranní (jak to bohužel dnes
bývá zvykem např. Habrmannův mlýn).Kersch hledá pravdu v onom
trojúhelníku Češi – Židé – Němci. A jak sděluje v rozhovoru,
umístěném v závěru knihy, píše především proto, aby se zase
neobjevil nějaký „charismatický vůdce, který bude mít mnoho
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zhoubných mocenských ambicí“).
Literárně oceňuji Kerschovu stručnost, ve které dokáže
pojmenovat věci pravým jménem. Bez zbytečné vaty dokáže čtenáře
vtáhnout do děje a ukázat, že „stanovit výslednou hodnotu provinění
není vždycky snadné!“
VáclaV

Exkurze na Polabský knižní veletrh v Lysé nad Labem
Třída: Vybraní žáci 7, 8., 9. třídy ZŠ Kopidlno
Zájemci o literaturu, čtení a knihy vycestovali na Polabský knižní
veletrh v Lysé nad Labem. Zde je uvítal zakladatel veletrhu,
spisovatel Jan Řehounek. Stručně seznámil účastníky s historií
veletrhu, jeho účelem a probíhajícím programem. Poté následovala
krátká přednáška o úloze dnešního spisovatele ve společnosti a
oblastech, jež by měl správný spisovatel zvládnout (psát o tom, čemu
rozumí, mít přehled o dění ve společnosti, ovládat pravopis, …)
Spisovatel Řehounek nás rovněž seznámil se svou právě vydanou
knihou Nymburk a okolí a věnoval všem zúčastněným svoji
humornou knihu s postavou Ventila (Jak malej Ventil dostal rozum),
kterou zájemcům i vlastnoručně podepsal.
Následovala prohlídka výstavky Nejkrásnější kniha roku 2011 a
čtení vítězné povídky spisovatele Milana Čechury na téma
sběratelství, která získala 1. cenu PKV. Humorná povídka nás velmi
rozesmála.
Po vystoupení se uskutečnilo setkání s jičínským spisovatelem a
novinářem Prochorem, jenž literární výpravu pobavil řadou historek
ze svých literárních a cestovatelských aktivit.
Závěr exkurze strávili všichni zúčastnění prohlídkou a nákupem
nabízených knih, které nás zabavily cestou ve vlaku.
Ilona Pluhařová, organizátor zájezdu
9.září 2012
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Zápis ze schůzky LiSu 26.září 2012
Schůzka se konala 26.září 2012 v KVČ v Jičíně od 17 hodin za
účasti těchto členů nebo sympatizantů: Zákoutská, Jindra, Procházka,
Teslík, Franc, Beranová, Žantovský, Jebavá, Pluhařová, Zlatníková.
Omluveni: Veselý a Benešová.
1)Franc popřál naší člence Zlatě Zákoutské k významnému
životnímu jubileu.
2) Franc shrnul významné události a činnosti našich členů v období
od dubnové schůzky: (k jednotlivým bodům přednesli krátce zprávy
zúčastnění)
- 3 stmeláče (Sobotka, Jičín, Řeheč)
- Literární Vysočina v Havl. Brodě (červenec) – prochor ČU
- Literární Varnsdorf (červen) – prochor 2.cena publicistika a 3.cena
próza, Pluhařová ČU
- Franc v Kuřimi na křtu knihy Jiřího Šandery Naše třídní je
mimozemšťan (červen)
- Prochor na bráně 20.července program Propletence 2
- Lysá nad Labem (září) – 2.cena próza Prochor, 3.cena poezie
Pluhařová (s dětmi v Lysé)
- Jičín – město pohádky (2x Pluhařová + Beranová, 1x Zlatníková)
- Zlatníková 14.září křest knihy Dárek pro Ježíška
- Martinská poetická jeseň (21.-23.září) – prochor (účast z pěti zemí)
- Franc Mobelova pochvala za sbírku Na druhém břehu dětství
3) Náměty činnosti v tomto období:
- edice Profily (bez odezvy), vyšla edice číslo 11 Sbíráš, sbírám,
sbíráme (Pluhařová, prochor, Franc)
- dny poezie (bez odezvy)
- Kobra a ČAJ (rozhovory Suchoradský, Rudolf), bez větší odezvy
z řad členů, málo příspěvků do časopisů, stále více nabídky nečlenů,
časopisy se budou více otvírat
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4) Další návrhy na činnost do konce roku 2012event. dál v roce
2013:
- pásmo „Smlouva s ďáblem“ organizuje Pluhařová, osloví ty autory,
kteří měli zájem
- termíny dalších schůzek: Příští schůzka ve středu 24.října v 17
hodin.
- bude vyhlášena Řehečská slepice 2013 v říjnu
- stránky spolku (Martin – bloguje a současná verze)
- ve středu 14.listopadu vystoupení France v KVČ pásmo „Tyrolské
fantazie aneb Havlíčkovy půlnoční vize“ v rámci Dne poezie
- Jičínské poetické jaro 2013 ( knihovna poskytne prostor, event.
zprostředkuje žádost o grant, nebude pořadatelem, kdo konkrétně se
ujme, kdo přijede?, finanční záležitosti atd.), zvážit pořádat –
nepořádat
- zvážit naši účast v příštím roce na letním jičínském festivalu (o
víkendu – kontakt na Janu Bosákovou a pana Vydru)
- návrh Pluhařové na prezentaci LiSu v rámci Kopidlenských
slavností v červnu 2013
K bodu Jičínské poetické jaro se rozpoutala diskuse. Po delší době
ujednáno, že se na příští schůzce 24.října 2012 rozhodne definitivně,
jestli JPJ pořádat či nikoliv. Jednotliví členové zjistí možnosti získání
grantů,dalších financí, ubytování, případné přepravy do Sobotky, kde
by se mělo konat sobotní setkání, atp. Podle zjištěných skutečností se
rozhodneme, zda JPJ 2013 bude či nikoliv.
5) Noví členové:
- Franc připravil výzvu, která bude uveřejněna v regionálních
denících, viz citace připraveného článku:
6) Ostatní:
- nová knížka Nadi Hamanové z Pecky „Peckovské pohádky dědečka
Aloise“
- nabídka besedy s René Bendou – kniha „Moje studená válka“
(event. v listopadu), zájem minimální (účast přislíbila Pluhařová)
- Zlatníková představila svoji knížku překladů Dárek pro Ježíška
autorské čtení Václava France a Ze šuplíku (Dana Beranová) v
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Miletíně ve středu 3.října 2012
- ve čtvrtek 6.prosince vystoupení Ze šuplíku (manželé Beranovi) v
KVČ v Jičíně
Beranová uveřejnila text písně (text Dana Beranová, hudba Hynek
Beran) „Legendu o hořické trubičce“ ve sborníku „Příběhy
hořických trubiček, 200 let tradiční výroby). K textu je připojen i
novodobý komiks Ireny Burešové. Dále uveřejnila Dana Beranová v
Hořických novinách (č. 8/2012) článek „Příběh hořických trubiček
zhudebněn“
- Josef Jindra vydal v časopise „Od Ještědu k Troskám“ (3/2012,
ročník XIX) článek „O nové knize veršů Josefa Brože“
Bohumír Procházka poskytl rozhovor stanici Českého rozhlasu
Vltava v úterý 25.áří 2012 (od 15 do 16 hodin) v programu Mozaika,
kde mluvil o jičínském spolku LiS
7) Platforma LISEM
- Franc představil platformu LISEM, která se formuje ve spolku od
května, následnou citací:
„Situaci ve spolku bych přirovnal ke kmenu, který už dlouho obývá
místo, kde docházejí zdroje obživy. Určitá skupina nemá sílu,
nemůže nebo nechce vydat se na další cestu a hledat nové sídliště,
nové zdroje. Zatímco určitá část chce jít hledat dál a nesmířit se se
zánikem kmene, resp.spolku = toď LISEM!“
8) Četba tvorby
- Svoji novou tvorbu představili: Franc (povídka Mimořádné volby
v Dolní Lhotě), Procházka (povídka Mařenka) a Zákoutská (báseň).
Schůzka skončila v 18:45 hodin.
Zapsal Franc
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VÝZVA - Mladí básníci a prozaici, přijďte mezi nás !
Možná víte, možná nevíte, že při Knihovně Václava Čtvrtka v
Jičíně pracuje již od roku 1990 literární spolek LiS, který za dobu
existence vydal několik almanachů, pořádá autorská čtení, zve si
renomované autory a snaží se na poli kultury i o další aktivity.
Členové spolku se obracejí na vás především mladé autorky a
autory z Jičínska s nabídkou, přijďte mezi nás. Pokud sami píšete
třeba do šuplíku, nebojte se navštívit naši schůzku, pošlete nám svoje
texty. Rádi se s vámi seznámíme a pokud vás náš spolek zaujme,
budeme rádi, když se stanete našimi členy.
Co vám můžeme nabídnout? Nečekejte, že vám vydáme okamžitě
sbírku či knížku, ale můžeme vám předat svoje zkušenosti, kontakty
na nakladatelství atp. V neposlední řadě uveřejníme vaše práce v
našich tiskovinách KOBRA (= Kulturní občasník regionálních
autorů) či ČAJ (= Časopis autorů Jičínska). O naší činnosti se
můžete dozvědět z internetových stránek www.ikobra.cz! Najdete
tam i naše časopisy.
Těšíme se na vás! Členové LiSu
Naše kontaktní adresy a meily:
Ředitelka Knihovny Václava čtvrtka v Jičíně Mgr.Jana Benešová,
Denisova ulice 400, Jičín benesova@knihovna.jicin.cz
Za LiS: Dr.Václav Franc, K Hájku 1724, Nová Paka,
Franczub@seznam.cz
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Snímek z knižního veletrhu v Lysé nad Labem, na kterém najdete
organizátora veletrhu a nymburského autora Jana Řehounka (vlevo),
Ilonu Pluhařovou se svými žáky s kopidlenského literárního kroužku,
Bohumíra Procházku a Zdeňka Riegra (vpravo).
Foto: poslal prochor, ale kdo fotil, když ne prochor(?) to netuším

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 10. Říjen 2012.
( 5. října 2012)
www.ikobra.cz
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