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KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH
AUTORŮ
BŘEZEN 2013*** ROČNÍK XIV.*** ČÍSLO 3
Citát inspirující:

Spisovatel nedělá (kromě psaní) jiné věci než normální člověk,
ani je nedělá jinak. On je jinak prožívá.
Eliška Koppová – Země slastí

Václav TESLÍK

VZPOMÍNÁM SI
vzpomínám si na své dětství
kdy prádelní šňůra prohýbala
úsměv starého sušáku
babička trpělivě štípala roští
a celý svůj život dávala do otýpek
abych se mohl ohřát
až bude modlitbou zpovídat Vánoce
(úryvek)
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O LITERÁRNÍCH ČASOPISECH
Nedávno jsem se zúčastnil jedné soutěže a jako
cenu jsem dostal časopis PARTONYMA. Nevím,
jestli vám název tohoto časopisu něco říká, ale
vězte, že jeho současným šéfredaktorem je Lukáš
Vavrečka, předseda Střediska východočeských
spisovatelů. Časopis si můžete stáhnout na
http://klks.upce.cz/index.php/odborneaktivity/jine/169-pardubicky-literarni-tvrtletnikpartonyma .
Ale to není jediný časopis, který vychází v rámci Střediska
východočeských spisovatelů (SVS). Dalším je časopis ELIPSA
(viz http://www.spisovatelevc.netsite.cz/elipsa ), jehož editorem je
Lubomír Macháček.
Dále vychází i informační bulletin autorů sdružených ve Středisku
východočeských spisovatelů KRUH, dosud vyšlo třicet čísel (viz
http://www.spisovatelevc.netsite.cz/bulletinkruh), hlavními redaktory
jsou Milan Dušek a Jiří Faltus.
Přiznám se, že ani já nestíhám všechno sledovat, a to jsem
vyjmenoval jen tři časopisy z našeho kraje, ale když si najdete
stránky
http://odkazy.seznam.cz/Zpravodajstvi/Casopisy-eziny/Literarni-casopisy-a-e-ziny/ , zjistíte tam, že těch různých
časopisů a e- zinů je obrovské množství. Začínám se v tom ztrácet,
ale na druhou stranu si myslím, že by člověk literárně se angažující
měl alespoň částečně sledovat , co je o literatuře psáno..
Přiznám se, že v poslední době čtu dost pravidelně Literární noviny,
týdeník, kde najdete řadu článku nejen o literatuře, ale i o
současných problémech a historické exkurze. Jestli můžu doporučit,
tak třeba v jednom z minulých čísel (vyšlo 31.ledna 2013, číslo 5)
byl zajímavý článek imunologa Václava Hořejšího „Heroický zápas
mezi Dobrem a Zlem“ vracející se k přímé prezidentské volbě. A
dovolte odcitovat jen malý kousek z článku (viz str.7): „V
demokracii nemají nikoho za jeho názor – pokud není proti
základním lidským právům – media pronásledovat jako štvance.“
Ale to jsem odbočil. Chtělo by se na závěr parafrázovat: „Lidé
čtěte literární časopisy!“
VáclaV
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VÍTE, ŽE ...
- V pondělí 25.února 2013 byly v Ostroměři uděleny tradiční ceny
Jivínský Štefan. Z téměř 250 nominovaných si cenu v kategorii za
počin roku odnesli pořadatelé Kopidlenských slavností. V kategorii
za dlouhodobé zásluhy porota vybrala Bohumíra Procházku, který se
ceny vzdal ve prospěch kronikáře Ketně Miloslava Sádla.
- V úterý 5.února 2013 přednesla na závěr přednášky o židovské
problematice v jičínském muzeu Draga Zlatníková básně Rosy
Auslanderové, které přeložila. Citovala autorku, která za války
trpěla: ”Vypsání se z toho je velkou prevencí před sebevraždou.”
O akci byl uveřejněn článek Bohumíra Procházky v Jičínském
deníku v pátek 8.února „Zajímavá přednáška o židovské komunitě v
Porotním sále.“
VáclaV
Sdružení rodáků a přátel Řehče
a
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
si Vás dovolují pozvat na program

CO ŘEHEČÁK – TO MUZIKANT!
Tradiční zábavné odpoledne bude letos věnováno hudbě ve všech
formách a podobách, které v Řehči zdomácněly!
V rámci programu budou předány ceny
12.ročníku literární soutěže
Řehečská slepice.
Sraz v jičínské knihovně
v sobotu 6.dubna 2013 ve 13:30 hodin!
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ČAJ č. 78 – Milan GONDA a Peter MIŠÁK
V březnu opět navštívíme Slovensko, a to díky dnešnímu hostovi,
kterým je Milan Gonda. Známe se z martinských podzimních
setkání a v Kobře jsem před časem představil i jeho knihu
„Pieskový hrdina“. Tentokrát nám Milan Gonda nabízí svoje kratší
fejetony z připravované knihy „Migon sa mýli“.
O rozhovor jsem požádal Petera Mišáka, básníka a především znalce
slovenských dějin, dlouholetého zaměstnance Matice slovenskej.
Přiznal se, že: „Pôvodne som chcel tieto odpovede napísať po
česky!“ A zároveň jsem jej krátce představil už na titulní stránce
básní ze sbírky „Soľ v nás“.
Domácí tvorbu zastupuje Dana Beranová hororovou povídkou
„Nikdy neříkej nikdy“ a Václav Teslík představí svoji novou poezii,
která vznikala na podzim roku 2012, když pobýval pracovně v
Rusku.
VáclaV

SOUTĚŽ – MĚLNICKÝ PEGAS 2013
Mělnický literární klub Pegas vyhlašuje 19. ročník celostátní
poetické soutěže „Mělnický Pegas 2013„ 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 sezpáteční adresou. Přihlášky se
přijímají od 1. ledna do 31. května 2013 na adrese: LITERÁRNÍ
KLUB PEGAS, Českobratrská 2800, 276 01Mělník Slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v Mělníku v říjnu roku
2013.
VáclaV
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ŘEKNI MI, CO ČTEŠ
Petr ŠABACH: KRÁLOVSTVÍ ZA STORY
Vydala Euromedia group k.s. - Odeon v roce 2012
Tvorba Petra Šabacha je čtenářům dostatečná známá, zvláště když
se řada jeho knih dočkala filmového zpracování. Se zájmem jsem
proto sáhl i po jeho další, útlé knížečce. Povídkový soubor
„Království za story“ obsahuje celkem 6 kratších próz. Autor v nich
sleduje „tuctové“ lidi v obyčejných situacích, jako např. v povídce
„Neděle“, kde jsme svědky očekávání příjezdu dospělých dětí, které
si otec krátí na rybách nebo v povídce „Teplo domova“, kde
stárnoucí vdova píše do časopisu teplo domova o svých peripetiích s
novým životním partnerem.
Mně osobně se snad nejvíc lidí vánoční příběh „Vánoce doktora
Hrdličky“, kdy stárnoucí muž v restauraci U černého vola tráví
tradičně sváteční odpoledne. Příběh má i zajímavou pointu, kterou
bych čtenářům nerad vyzradil.
Ale u Šabachovým historek se určitě nebudete nudit a třeba vás
donutí vymyslet si i vlastní „story“, která by si náramně hodila i
hlavní hrdince povídky, podle které dostala knížka název - Wandě.
Ta rozebírá se svojí kamarádkou události uplynulé noci, která
nekončí postelou scénou, ale další překvapivou Šabachovou pointou.
Nebudu tady popisovat všechny povídky, abych nechal taky něco
pro vás čtenáře.
VáclaV

LITERÁRNÍ VYSOČINA 2013
Od 1.března 2013 můžete posílat práce do soutěže Literární
Vysočina13. Kategorie próza a poezie, věkově neomezeno. V obou
kategoriích maximálně 3 strany textu, (básní i povídek klidně víc, ale
maximálně 3 strany). Práce se přijímají do 31.března 2013. Texty
posílejte na literarnisoutez@centrum.cz. Nezapomeňte napsat také
adresu, rok narození a telefon. Vyhlášení výsledků a předání cen
bude na festivalu Literární Vysočina – 21. až 23.června t.r. v
H.Brodě, klubu Čechovka. Podrobnosti průběžně tady nebo na
www.zorasimunkova.cz
Zora Šimůnková
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ZÁPIS ZE SCHŮZE LiSU 27.ÚNORA 2013
Schůzka spolku se konala ve středu 27.února 2013 od 17 hodin v
Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Přítomni: Žantovský, veselý,
Teslík, Procházka, Pluhařová, Benešová, Zlatníková a Franc.
Jako host se zúčastnil náš bývalý člen Pavel Herbrych, který v
současnosti žije na Slovensku v Martině. Do květnového ČAJe
chystám rozhovor s ním a jeho ženou Zuzanou o tom, jak se žije ve
smíšeném česko – slovenském manželství.
Program schůzky:
1.

Popřáli jsme Iloně Pluhařové k jejímu životnímu jubileu.

2. Jednání o chystaném almanachu:
- Teslík přislíbil finanční podporu ze strany dvou sponzorů
- Benešová společně s Teslíkem připraví smlouvy pro sponzorský
dar
- předpokládaný náklad 100 – 120 kusů
- možnost ilustrací – Zlatník? - zjistí Zlatníková
- podle France zatím poslali příspěvky: Zákoutská, Procházka,
Veselý, Pluhařová a Franc
- příspěvků je málo, rozsah asi 40 stran
- do sborníku budou připraveny i krátké medailonky autorů
- poslední možný termín pro případné zaslání je 1.března
2013!!!
- přemýšlejte o možném názvu sborníku
- oficiální křest almanachu by byl možný například v listopadu v
rámci akce Den poezie
- Franc pošle všechny zaslané příspěvky a medailonky k
nahlédnutí členům do 10.března!!!
- členové se vyjádří k zaslanému návrhu do 17.března!!!
3. Příští schůzka LiSu se uskuteční ve středu 27.března 2013
od 17 hodin v KVČ v Jičíně!
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4. Franc pozval na vyhlášení Řehečské slepice 2013, uskuteční se
v sobotu 6.dubna 2013 v 13:30 hodin v KVČ v Jičíně.
5. Procházka informoval o vyhlášení Jivínského Štefana v
Ostroměři. Účast řady členů spolku.
6. Pluhařová informovala o případných besedách s autory,
nepodařilo se zajistit besedu s Petrou Hůlovou.
7. Zlatníková informovala o knize Slovo za slovem, další diskuse
o současné poezii a próze
8. Benešová informovala o chystaném představení pražského
divadla - monodrama „Dora“, o životě dcery Boženy Němcové.
Uskuteční se na jaře v knihovně.
9. Franc informoval (a nechal kolovat ukázková čísla) o
současných literárních časopisech, které vycházejí u nás.
10. Diskuse o příspěvku Petra Veselého pro chystaný almanach a
vůbec svobodě projevu.
Schůzka byla ukončena v 19 hodin.
Zapsal VáclaV
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Na schůzku spolku přišel ve středu 27.února 2013 Pavel
Herbrych. Náš bývalý člen žije v současné době se svojí manželkou
Zuzkou a dvěma syny ve slovenském Martině. Tahle fotografie je z
Martinské poetické jeseně 2005 (fotil Žantovský). A co říkáte
Pavlovi? Zdá se, že se za těch skoro 8 let vůbec nezměnil!
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
Franczub@seznam.cz
Ročník 14. Číslo 3. Březen 2013.
( 5.března 2013)
www.ikobra.cz
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