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Citát inspirující: 
     Skoro každej už napsal kuchařku.

Zdeněk Zapletal (kniha „Popík“)

KATEŘINA  BALIHAROVÁ

Svět před oponou
čte příliš rychle.
Začalo svítat
a mrzutí spáči
v košilích svých předků,
stali se diváky
vlastních osudů.
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Rozhovor s Petrou Hůlovou v Literárkách
 
Literární noviny, 10.duben 2014, číslo 4,
Rozhovor  s  Petrou  Hůlovou  (rozmlouval  Michal 
Komárek)
Otevřenost  Petry  Hůlové,  řada  jejich  odpovědí 
zaslouží  pozornost  (nakonec si  můžete rozhovor v 
Literárních novinách přečíst – odebírá je i Knihovna 
Václava Čtvrtka v Jičíně). Zaujal mě její názor na 
některé knihy současných autorů:

Otázka: V jednom starším rozhovoru jste také říkala, že u nás 
nevidíte silnou autorskou generaci mezi 20.-30.roky. Změnilo se 
to? Objevil se podle vás někdo nový?

Odpověď:  Z  tzv.  „mladších“  prozaiků  si  nejvíce  cením  Davida 
Zábranského. Jsem moc zvědavá na jeho nový román, který má brzo 
vyjít  v  Argu.  Obdivuji  také Janu Šrámkovou a  Marka Šidelku.  Z 
loňských debutů mě nejvíc zaujal Nonstop Eufrat Veroniky Bendové 
a  Nícení  Ivany Myškové.  Obě dvě skvělé  knihy.  Naopak za holý 
nesmysl pokládám knihy Kateřiny Tučkové. Proto si třeba myslím, 
že většina lidí jsou blbci. Že tohle čtou. Že to nevidí.

VáclaV

__

Z historie LiSu:
BALIHAROVÁ Kateřina (1974)
  
Účastnila se činnosti spolku v letech 1991 až 1995, žila v Miletíne, je 
dcerou Nadi Baliharové (viz BALIHAROVÁ Naďa).
Psala spíše poezii a kratší prózy.
Publikovala  v almanaších Pod Valdickou branou (1992, poezie) a 
Kroky a klopýtání (1994, poezie a kratší próza).
V současné době žije v Anglii.
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VÍTE, ŽE ...

-  Josef  Jindra  uveřejnil  v  LUKu  (Literatura  –  Umění  –  Kultura,  
středa  6.srpna  2014,  číslo  16)  sedm  epigramů  pod  souborným 
názvem „To se ví.“

- Josef Jindra vydal ve spolupráci se společností Presstar, s.r.o. sbírku 
poezie „Verše o lásce.“

-   V rámci  letošního  Polabského knižního  veletrhu  (ve  dnech 5.-
7.září 2014 v Lysé nad Labem) budou vyhlášeny výsledky tradiční 
literární soutěže. Letos získal Bohumír Procházka 2.cenu v kategorii 
mikromikropovídka (do 200 znaků) za příspěvek „Plác.“

      VáclaV

ČAJ č. 96 – HOST : JAN SOBOTKA

 V září  již  tradičně probíhá v Jičíně pohádkový festival,  a  tak 
nemůže chybět  ani  refrén písně Dany Beranové (hudbu složil  její 
manžel  Hynek  Beran)  „Světýlková“,  který  nás  nepřímo  zve  na 
celostátní akci, která se letos koná ve dnech 10. až 14.září 2014.

A do Jičína patří i letošní jubilant a především jičínský rodák, i 
když jej osud zavál na Moravu, ale duší se stále považuje za Jičíňáka, 
host  dnešního  ČAJe,  Jan  Sobotka.  Ze  své  tvorby  vybral  nůši 
aforismů.  Líbí  se  mi  jich  hodně,  ale  jeden  jsem  vybral  jako 
ochutnávku, neboť autora ideálně představuje: „Múza mě mnohokrát 
letmo  políbila,  a  proto  píšu  aforismy.  Až  s ní  prožiju  pořádnou 
líbačku, nepochybně napíšu román.“ Už se těším na ten román!

Rozhovor  poskytla  autorka  z  Domažlicka,  nám  dobře  známá 
Simona Váchalová – Vroblová, i když se za celebritu nepovažuje, ale 
její aktivity jsou obdivuhodné, v rozhovoru přiznala, že: „Tajná přání 
se nesdělují, ale po téhle otázce se cítím skoro jako celebrita!“

Vzhledem k pohádkovému festivalu jsem si dovolil představit i 
dvě  pohádkové  knížky  z  našeho  kraje,  a  to  „Polopohádky   o 
Rambajsovi  a  jiných  řemeslnících“  a  „Polopohádky od  Zebína  o 
Rambajsovi a řemeslech“ z pera  Zbyňka Boháče.   
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K pohádkám patří  děti,  a  tak jsem zařadil  i  dvě  vzpomínkové 
prózy jako vzpomínku na školní léta.  Zavzpomínali  autoři Oldřich 
Němec („Moje léta za (a před) školní lavicí aneb Volba povolání byla 
tvrdým oříškem“) a Liboslav Kučera („Stávka“).

   Užijte si festival i celý měsíc září. VáclaV

ŘEKNI MI, CO ČTEŠ ...

Vlado ŠTANCEL : ZE ŽIVOTA OBČANSKÉ 
SPOLEČNOSTI

Vydalo nakladatelství Akcent v roce 2013

Vlado Štancel je divácké veřejnosti znám jako moderátor pořadu 
České televize „Černé ovce“. O to víc jsem byl zvědavý, jaká je jeho 
kniha. A musím napsat, že mě autor nezklamal. Satirický pohled na 
dnešní současnost ukazuje, jak Štancel zná řadu nešvarů, dovede je 
pojmenovat  a  dokonce  dotáhnout  humoristický  šleh  do  absurdity 
doby.

Hlavními hrdiny jsou dva muži. Jedním je doktor filozofie Roman 
Libovec, který projde řadou zaměstnání ( neúspěšně prodává hrnce či 
jako  operátor  telefonní  společnosti,  kde  také  nemá  úspěch),  až 
zakotví ve Sdružení přátel kvalitní kultury (SPKK). A právě zde, v 
představení této společnosti, autor ukazuje celou řadu dalších lidiček 
a postaviček naší kulturní scény. 

Druhým  je  policejní  vyšetřovatel  Jindřich  Dubský,  mladý 
ambiciósní  absolvent  policejní  akademie,  který  ale  také  nemá  na 
růžích ustláno. Doba a nadřízení mu neustále hází klacky pod nohy. 
Navíc  je  kniha  vhodně  doplněna  satirickými  kresbami  Zuzany 
Štancelové.

Nelze  opsat  celou  knihu,  ale  mně  se  líbí  vylíčení  plesu 
pořádaného  právě  SPKK,  odhalení  falešných  sponzorů,  žádosti  o 
granty,  kde nejde ani  tak o kvalitu  projektů,  o  pohádce „Šípkový 
Růženec“,  kde  jsou  hlavní  hrdinové  dva  princové,  oceňování 
policejních důstojníků (str.192 - „Jejich saka se plnila řády. Už jich 
bylo asi  po dvaceti  a ministr  věšel  a věšel  a věšel.“)   nebo třeba 
přetransformování  neúspěšného  a  zadluženého  Sdružení  přátel 
kvalitní kultury do nového Klubu přátel kvalitní kultury. Bylo by to 
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úsměvné  čtení,  kdyby  si  člověk  neuvědomil,  jak  trefně  Štancel 
odhaluje nahou realitu.  Viz str.  165,  cituji:  „ Ujišťuji  tě,  že u nás 
máme tu nejsprávnější demokracii, ve které je měřeno všem stejným 
metrem.  Ovšem  za  určitých  okolností  je  potřeba  někomu  pár 
cenťáčků přidat nebo ubrat.“

Nebo třeba v doslovu PhDr. Heleny Noskové, Csc., kde autorka 
píše  (viz  str.  198,  cituji:)  „Slušný  člověk,  náš  spisovatel  a  autor 
knihy, zpočátku nevěřil vlastním očím … Pokud jste slušný člověk, 
nemáte velkou perspektivu.“ 

Knihu doporučuji přečíst a zamyslet se nad naší současností.
VáclaV

OHLÍŽENÍ

Přiznám se, že o dovolené mám trochu víc času číst (a někdy i psát).  
A dovolená je vedle  času nicnedělání také časem bilancujícím. A tak se 
i občas ohlédnu. V knihovně mám ten svůj “regálek”, jsou v něm moje 
knihy, sborníky s mojí tvorbou, prostě vše, na čem jsem se podílel, ať už 
jako autor či editor (např. sborníky Řehečské slepice nebo KOBRA a 
ČAJ  atd.)  A mám  vždycky  dobrý  pocit,  když  se  na  onen  “regálek” 
podívám. Dává mi to pocit, že  moje psaní není úplně jen tak k ničemu, 
že jsem přece jenom udělal nějaký ten literární pokrok, že jsem dal světu 
pár svých myšlenek, pocitů a pohledů.

Pochopitelně nechci svoji tvorbu přeceňovat, ale vzpomínám si, jak 
mě v roce 1999 oslovilo jičínské gymnázium s tím,  že k 375.výročí 
založení  školy  uspořádají  výstavu,  kde  budou  představeni  významní 
absolventi  ústavu.  Přiznám  se,  že  jsem  tenkrát  trochu  váhal,  neboť 
výstava začínala Bohuslavem Balbínem a končila, já to nijak neovlivnil, 
Václavem  Francem.  Tehdy  jsem  měl  za  sebou  pár  samizdatových 
knížeček a  trochu jsem si  říkal,  jestli  tam na té  výstavě  mám vůbec 
právo být. Dokonce jsem se jednou v noci probudil a slíbil jsem si, že se 
musím  snažit,  až  bude  třeba  v  roce  2024  výstava  ke  400.výročí 
gymnázia, abych mohl dokázat, že jsem tam tehdy na sklonku 20.století  
měl svoje opodstatnění.

Teď už spím klidně. A když si tak pročítám některé věci z mého pera, 
pochopitelně si říkám, že jsem mohl napsat a udělat to či ono jinak, lépe, 
ale  onen  pocit,  že  to  psaní  má  nějaký  smysl,  je  opravdu  hřející  a 
povznášející.
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O to víc, když mě třeba nedávno jedna pacientka z Lázní Bělohrad 
řekla,  že  vůbec  netušila,  že  něco  píšu,  ale  náhodně  si  půjčila  mého 
“Františka” a hrozně se jí líbil, takže si příště půjčí určitě i další knihy.

Ale teď už musím končit.  Jdu psát.  Aby ten “regálek” byl  ještě o 
kousek delší! VáclaV

MPJ 2014

Milí priatelia,
posielam Vám slnečný pozdrav z Martina, dúfam, že všetci prežívate 

pekné leto a máte sa dobre. Musím Vám ale pripomenúť, že Martinská 
poetická jeseň sa blíži. Začne 19.9.2014 a potrvá do 21.9.2014.  Zraz 
máme v Turčianskej knižnici o 14,00 hodine.  Po oficiálnom programe, 
ktorý prebehne v areáli knižnice od 15,00 hod. sa presunieme do Vrícka, 
kde budeme ubytovaní.  Ubytovanie s raňajkami a prepravu do Vrícka 
hradí Turčianska knižnica a Miestny odbor Matice slovenskej v Martine. 
O  ostatnú  stravu  sa  starajú  účastníci  sami.  Sobotný  program  bude 
prebiehať v Kláštore  pod Znievom. Upozorňujeme účastníkov, aby si 
doniesli primeraný odev a obuv do prírody a aby rátali aj s chladnejším 
počasím.   Uskutoční  sa  seminár  o  slovenských  osobnostiach  Hane 
Zelinovej  a  Ľudovítovi  Štúrovi.  Zrealizujeme  návštevu  historických 
pamiatok v Kláštore pod Znievom, vychádzku na kalváriu a k Lurdskej 
studničke  a  výstup  na  hrad  Zniev.  Uskutočníme  autorské  čítania 
účastníkov  podujatia  a  samozrejme  petangový  turnaj.  V  nedeľu  si 
povymieňame kontakty, urobíme záznamy do kroník, zosumarizujeme 
materiál  do  almanachu.  Vyberáme  vložné  5  €  hneď  pri  prezentácii 
účastníkov. Prosím, aby ste sa prihlásili do 31. 8. 2014 na moju adresu 
tatana.s@centrum.sk!

Prosím,  aby  ste  poslali  stručné  informácie  o  Vašom  klube  a  jeho 
činnosti,  ak  ste  tak  neurobili  minulý  rok  a  nášho  podujatia  sa 
zúčastňujete prvý raz. Ďalej Vás prosím poslať ukážky z Vašej tvorby, 
ktoré budú načítané recitátormi – tiež najneskôr do 31.8.2014

Do  hlavného  programu  mi  posielajte  maximálne  2  básne  (  ak  sú 
krátke, tak 3), alebo prózu maximálne na ½ strany A4. Program musíme 
skrátiť  na  1  a  ½  hodiny,  inak  to  verejnosť  unavuje.  Príležitosť 
prezentovať sa, budete mať aj vo Vrícku.

Veľmi sa na všetkých tešíme! Srdečne pozdravujeme a želáme krásny 
zvyšok leta. Čoskoro ahoj!                    Vaša Táňa Sivová a celá knižnica
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Polabský knižní veletrh 2014

  Knižní  veletrh  na  výstavišti  v  Lysé  nad  Labem  vám  o  prvním 
zářijovém víkendu, od 5. do 7. září, nabídne především výběr z dobrých 
a  zajímavých  knížek.  Výstava  je  typická  svou  tradiční  atmosférou, 
nebývají u nás stovky stánků, ale desítky a díky tomu je možné se u nich 
zastavit,  prohlédnout  co  vás  zajímá,  pohovořit  s  vystavujícími  a 
rozhodnout se, čím obohatíte svoji domácí knihovnu, nebo jaký knižní 
dárek koupíte svým blízkým. 
  Upozorníme  vás  na  vybrané  knihy,  které  nakladatelé  přihlásili  do 
nakladatelských soutěží.  Řadu publikací z knižních expozic si budete 
moci koupit s veletržní slevou, takže se vyplatí v předstihu nakoupit i  
dárky na Vánoce.
(převzato  ze  stránek  http://www.vll.cz/veletrh-177 ,  kde  najdete  další 
informace o veletrhu)

JIČÍN – MĚSTO POHÁDKY
Pelíšek, pelíšky a pelášení

10.-14.září 2014
program a další informace http://www.pohadka.cz/ 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně Vás srdečně zve ve středu 10.září 
na slavnostní zahájení provozu Klubu mladých a zvukové knihovny 

pro nevidomé po rekonstrukci knihovny následuje literární pořad 
„Žebřík do nebe“

Ve vyznání interpretů k všestranné tvorbě Jana Skácela zazní 
jeho poezie, básně pro děti, prozaické texty, povídky, recenze 

i zhudebněná báseň
Účinkují: Alfréd Strejček, Jitka Morávková a Radka Tesárková, 

Jiří Šámal - hudební doprovod na HangDrum
Akce se bude konat od 18.00 hodin ve zrekonstruovaném sále 

knihovny
http://knihovna.jicin.cz/strejcek.pdf 
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Vzpomínka  na  Martinskou  poetickou jeseň  2013,  odleva  Ilona 
Pluhařová, Lucyna Waszková a hlavní organizátorka Taťána Sivová. 

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
Franczub@seznam.cz

Ročník 15.   Číslo 9.  Září 2014.
( 5.září  2014)
www.ikobra.cz
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