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Citát inspirující:

Poezie bývá inspirativní pro filozofii a naopak. Sylva Fischerová

ROČNÍ OBDOBÍ aneb SONG LENOCHA
Václav FRANC
V květnu až se jaro otelí
budu věrný svojí posteli
Léto až zabloudí v planém jeteli
budu věrný svojí posteli
Až listopad stromy oholí
budu věrný svojí posteli
Vánoce až zadělají na jmelí
budu věrný svojí posteli
V lednu čekám na jaro
až si zeleně ustele
jako zajíc v důlku
postele
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A LiS
Udělal jsem si takovou malou inventuru úspěšnosti
našeho spolku na literárních soutěžích v letech 2003
až 2012. Za oněch deset let jsme získali následující
ocenění (na vysvětlenou v závorce je první číslo
počet 1 cen – druhé číslo počet 2.cen – třetí číslo
počet 3.cen – čtvrté číslo – počet ostatní ocenění a
čestných uznání):

2003 -15 cen (1-0- 5-9) 7 autorů
2004 - 6 cen (0 -1 -0 -5) 6 autorů
2005 – 8 cen (0 – 1 – 1- 6) 3 autoři
2006 - 11 cen (2 – 3 – 1- 5) 6 autorů
2007 – 8 cen (1-2-0-5) 3 autoři
2008 -11 cen (1-0- 1-9), 3 autoři
2009 - 10 cen (2-2-0-6), 2 autoři
2010 -11 cen (2-2-2-5) , 4 autoři
2011- 10 cen (3-1-2- 4), 4 autoři
2012– 14 cen (0-5-2-7), 3 autoři
CELKEM

104 cen (12- 17- 14 - 61), 41 autorů

Z výše uvedeného plyne, že spolek získal za deset let celkem 104
cen, čestných uznání či jiných ocenění, celkem 43 cen (1. až
3.místo). Průměr na rok činí více než 10 ocenění ročně
Je dobré si občas udělat takovou malou statistiku, aby člověk
zjistil, jak jsme vlastně úspěšní. Nechci tady rozebírat po jménech,
kdo kolik ocenění získal, jistě jsou v tomto rozdíly, ale i třeba někteří
autoři se soutěží nezúčastňují vůbec, což je jejich svobodné
rozhodnutí. Pochopitelně každá soutěž nemá stejnou kvalitu, ale
pokud někdo opakovaně uspěje na nejrůznějších soutěžích, už to o
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něčem vypovídá.
A je potěšující, že již k dnešnímu dni vím o třech dalších oceněních
v letošním roce, který je teprve ve své třetině, takže doufám, že až
budu v prosincové Kobře bilancovat, budeme se mít opět čím
pochlubit.
VáclaV

VÍTE, ŽE ...
- V dokumentu „Abeceda ČT“ (k 60.výročí Československé televize)
vysílaném v pátek 12.dubna 2013 od 17:30 hodin na ČT 1
věnovanému spolu s ostatními tématy „Rumcajsovi“ opakovaně
vystupovala ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně Jana
Benešová.
- Ve vlastivědném sborníku Českého ráje a Podještědí „Od Ještěda k
Troskám“ číslo 1/2013, ročník XX., najdete článek Josefa Jindry
„Spoluzakladatel našeho sborníku a milec Českého ráje Karel
Samšiňák“. Článek je osobní vzpomínkou k nedožitým
devadesátinám Karla Samšiňáka.
- Ve stejném sborníku (myšleno Od Ještěda k Troskám) najdete i
článek Václava Jenšovského „O Bílkově a Jindrově „Sboteckém
hřbitově“, ve kterém se autor vrací k nedávno vydané knížce
mapující nejen sobotecký hřbitov, ale především osobnosti, které zde
spočinuly k věčnému spánku.
- Na stránkách http://knihovna.jicin.cz/vyrocni_zprava2012.pdf
najdete výroční zprávu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, kde se
píše mimo jiné i o činnosti LiSu.
VáclaV
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ČAJ č. 80 – PETER ŠRANK
V květnovém čísle se opět vypravíme na Slovensko. Jako hosta si
dovolím představit Petera Šranka, kterého znáte z Jičínského
poetického jara jako hravého básníka a zároveň i kytaristu, autora
písňových textů i legendární básně „Nemehlo a Mehlo“. I tentokrát
nás Peter překvapí svojí literární invencí a originálními nápady,
nakonec s jeho další tvorbou a všestranností se můžete setkat na
stránkách www.kefoweb.sk! Peter mě navíc potěšil i básní „Čajová“,
která se hodí do našeho ČAJe!
Rozhovor poskytli manželé Zuzka a Pavle Herbrychovi.
Vyzpovídal jsem je, jak se žije v česko – slovenském manželství na
Slovensku. A přiznávají, že: „Překážky byly, ale dnes se už na to
díváme s úsměvem.“
Tvorbu jičínských autorů představuje báseň Josefa Jindry „Není to
snadné“ a moje malé zamyšlení „Dřív než usnu.“
A na závěr si vás všechny jménem Knihovny Václava Čtvrtka v
Jičíně dovolím pozvat na literární setkání spolků a klubů „Letem
světem poezie“, které se koná v Jičíně v sobotu 25.května 2013!
VáclaV

ŘEKNI MI, CO ČTEŠ
Eliška KOPPOVÁ: ZEMĚ SLASTÍ
Vydalo nakladatelství Akcent v roce 2011
Když jsem v únorové Kobře v roce 2011 představoval povídkovou
knihu Elišky Koppové „Mámení“, doufal jsem, že se s její tvorbou
ještě setkám. A vidíte, už je to tady. Tentokrát jsem si rád přečetl její
další povídkovou knihu „Země slastí“. Možná si i někteří
vzpomenete, že v ČAJi číslo 50 (vyšlo v listopadu 2010) se Eliška
Koppová představila tajemnou povídkou „Saladus“. A právě tato
povídka je první uveřejněnou v novém souboru.
Celá kniha obsahuje 22povídek a povídka „Země slastí“ dala název
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celé knize. A jestliže v autorčině prvním souboru byly přece jenom
povídky různorodější, tentokrát mají z velké části společného
majitele, a tím je hledání tajemna nebo alespoň přiblížení se k němu.
Stejně jako se to děje právě hrdinovi ústřední povídky „Země slastí“
učiteli, pro kterého se setkáním se squotery stává poznáním nového
světa.
Nechci tady vyjmenovávat všechny povídky, ale velmi mě zaujala
povídka „Milý Pavlíčku“, která je lidsky současná a přesto v sobě
nese prvky onoho „záhadna“. Když totiž malý Pavlík nemá u sebe
tátu, netuší, že všechny dopisy a dárky, mu už nemůže posílat, ale …
to jsem vlastně prozradil až příliš.
Z knihy jsem si zapsal i některé zajímavé úryvky, např. cituji
str.16: „ Spisovatel nedělá (kromě psaní) jiné věci než normální
člověk, ani je nedělá jinak. On je jinak prožívá.“
nebo str. 32: „Velcí spisovatelé píšou právě o tom, co nejvíc milujou
a co je trápí. Je to těžší, ale když to dokážou, tak potom čtenář pláče
a směje se s nimi. Pravé umění vám naservíruje staré věci tak, aby
pro vás byly jako nové. Protože na všechno krásné si můžete natolik
zvyknout, že to z nás už nevyloudí ani slzu, ani špetku soucitu ...“
A nebo str. 63-64: „Časy se změnily. Transparenty s budovatelskými
hesly nahradily reklamní bilboardy. Už ne Se Sovětským svazem na
věčné časy, ale S novým Alfa romeo za svým snem … Každá doba
nás bombarduje nezbytnými frázemi, hesly a symboly … Dneska
nejde o strach. Demokracie je jako chytrý svůdník, který ti zdánlivě
dopřává úplnou svobodu – dělej si, co chceš, stejně nakonec uděláš,
co chci já. Totalita byla hlupák, který si stůj co stůj vynucoval
potlesk a souhlas.“
Elišce Koppové přeji mnoho podobně zdařilých knížek a doufám,
že se s její tvorbou nebo opět na Řehečské slepici, kde v roce 2012
získala Cenu Knihovny Václava Čtvrtka, opět brzy setkám.
VáclaV
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XIII. TÝNIŠŤSKÝ LITERÁRNÍ PARNAS
KC Týniště nad Orlicí, DS Jirásek – skupina Temno Týniště nad
Orlicí vyhlašuje v rámci Týnišťského divadelní podzimu XIII. ročník
literární soutěže Týnišťský literární Parnas
Kategorie:
A)Próza a poezie autorů věkového rozmezí 15-18 let
B)Próza a poezie autorů věkového rozmezí 19-25 let
c) Próza a poezie autorů nad 25 let
Autory prosíme o zaslání maximálně 3 ještě nikde
nepublikovaných a do žádné soutěže nezaslaných prací v 5 kopiích
strojopisných nebo na počítači. Práce nepodepisujte, pouze sešijte a
očíslujte jednotlivé stránky každé práce a k nim do obálky vložte
lístek se jménem (hůlkovým písmem), datem narození a písmenem
dané kategorie + ofrankovanou obálku s Vaší adresou, abychom Vám
mohli zaslat pozvánky na seminář a vyhlášení výsledků. Práce
zasílejte na adresu: Mgr. Jitka Březková, Smetanova 292, 517 21
Týniště nad Orlicí. Uzávěrka soutěže je 30.9.2013.
Organizátoři soutěže si vyhrazují právo publikovat vítězné práce
v ročence Týnišťksého literárního Parnasu a v regionálních denících
bez nároku autorů na honorář.
Počátkem listopadu 2013 se v
Týništi nad Orlicí uskuteční
slavnostní vyhlášení výsledků spojené se seminářem s autory a
čtením vítězných děl. Všem zúčastněným bude též předána Ročenka
vítězných prací – poštou ji nezasíláme. Na akci budou všichni
zúčastnění ještě zvlášť pozváni, bude rovněž upřesněno místo a
datum vyhlášení.
Za pořadatele Mgr. Jitka Březková
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Literární soutěž 100 let Bohumila Hrabala
Výstaviště Lysá nad Labem, Městská knihovna v Nymburce a
časopis Nymburský pábitel Klubu čtenářů Bohumila Hrabala v
Nymburce vyhlašují u příležitosti desátého ročníku Polabského
knižního veletrhu a nadcházejícího stého výročí narození Bohumila
Hrabala v roce 2014 tradiční literární soutěž, tentokrát na téma „100
let Bohumila Hrabala“.
Soutěž je vyhlášena ve třech věkových kategoriích: pro děti do 15
let, pro studenty do 18 let a pro dospělé nad 18 let.Vyhlášené téma v
oblasti prózy je možné ztvárnit do libovolného literárního útvaru,
maximální rozsah jedné práce jsou dvě normostrany. Próza a poezie
budou hodnoceny jako samostatné kategorie.
Zúčastnit se může každý autor s maximálně dvěma pracemi.
Literární
práce
posílejte
na
mailovou
adresu:
jan.rehounek@seznam.cz, případně poštou na adresu: Jan Řehounek,
Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk. Kvůli zařazení vybraných
prací do tisku upřednostňujeme zaslání prostřednictvím mailu.
Vyhlašovatelé si vyhrazují právo vybrané práce při zachování
autorských práv použít libovolně v tisku či na internetu, bez nároku
autora na honorář, v rámci programu oslav stého výročí narození
Bohumila Hrabala.
Každá práce musí mít v záhlaví uvedené jméno autora, věkovou
kategorii, adresu, telefon, mail. Nepoužívejte název tématu „100 let
Bohumila Hrabala“ jako název své práce, aby bylo možné díla
jednotlivých autorů rozlišovat.
Uzávěrka je vzhledem ke konání Polabského knižního veletrhu
bezprostředně po prázdninách stanovena na 1. červenec 2013.
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. Sborníček z oceněných prací
bude v elektronické podobě uveřejněn na www.vll.cz a bude zařazen
do jednoho z vydání časopisu Nymburský pábitel.
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Zlata Zákoutská získala 1.cenu v kategorii písňový text za píseň
„Znáte vesničku u Jičína“ v rámci 12.ročníku Řehečské slepice.
Vítěznou píseň si společně s Řehečským kvartetem zazpívala na
slavnostním vyhlášení v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně 6.dubna
2013.
Foto: Bohumír Procházka
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 5. Květen 2013.
( 5.května 2013)
www.ikobra.cz
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