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Ohlédnutí za dalším rokem : ROK 2014 A LiS
 
  Završuje  se  další  rok  a  s  ním i  můj  přehled  o 
činnosti Literárního spolku LiS v roce 2014. Musím 
v úvodu napsat, že jsem tak trochu ve schizofrenní 
pozici,  neboť se mi  tato zpráva bude psát  dobře i 
špatně.  Dobře proto,  že těch společných akcí  bylo 
minimum, špatně proto,  že z toho jako zakládající 
člen spolku nemám žádnou radost.
 V úvodu ještě napíši další podstatnou věc, úmyslně 

píši Literární spolek LiS, vynechávám dodatek při Knihovně Václava 
Čtvrtka v Jičíně, neboť, nevím, jestli to někdo z vás zaregistroval, na 
stránkách knihovny zmizel odkaz na spolek.
   Při mém ročním bilancování jsem dělával i přehled členů, letos si 
to  už nedovolím,  neboť opravdu nevím,  kdo se  ještě  považuje  za 
člena spolku a kdo již ne. V každém případě žádný nový zájemce se 
k  nám nepřihlásil,  stejně  tak  se  neobjevil  žádný  nový  „vedoucí“ 
spolku, který by začal živelné akce organizovat. 
  Ale pojďme ke společným akcích, v únoru a březnu se konaly dvě 
schůzky,  další  bude  snad  na  počátku  prosince,  ale  to  spíše  jako 
vánoční  posezení.  V  lednu  se  někteří  z  nás  zúčastnili  čtení  pro 
nevidomé,  v  červenci  se  ve  Valdicích  u  Ilony  Pluhařové  konal 
stmeláč. A to je vlastně všechno.  Dál vychází Kobra (12 čísel plus 
silvestrovská příloha) a ČAJ (12 čísel).
  Jednotliví autoři či autorky se činili, Dana Beranová vydala knihu 
„Eva a Kniha poznání“ a Josef Jindra vydal sbírku  „Verše o lásce“ a 
další  knihu poezie  August  se ráno nesměje,“ Václav Franc vydal 
knihy „Krása“ , „Převozník“ a „Olympiáda v ZOO“ - druhé vydání.
   Na literárních soutěžích jsme získali 8 ocenění, nejúspěšnější byl 
Bohumír Procházka (3 ocenění).
   Zvláště bych chtěl vypíchnout aktivitu mužského doyena spolku 
Josefa Jindry, který vystoupil s několika čtenými v Sobotce a v říjnu 
v Jičíně (akce se mimořádně vydařila!). A právě činnost Josefa Jindry 
je obdivuhodná a patří k těm plusům lidí stále se hlásících k LiSu. 
První dvě schůzky, kde hlavně Josef Jindra se snažil, ale ...  nakonec 
když nezískal pro  aktivity ostatní, začal dělat spíš jen svoje akce. 
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  Zároveň bych vyzdvihl  i  aktivity Dany Beranové,  organizátorky 
řady vystoupení,  společně se  skupinou Ze šuplíku hrála  a zpívala 
třeba  i  na  festivalu  pohádky,  dokonce  i  v  zahraničí,  ale  těch 
vystoupení a aktivit je velmi mnoho, třeba i akce kolem její knihy. 
Potěšitelná  je  další  aktivita  Dany  Beranové,  podařilo  se  jí 
zorganizovat pásmo „Volba“  kde získala i mladé autory z jičínských 
škol.  Myslím si,  že právě Dana patří  k té nové generaci,  v níž je 
naděje, že nějaká činnost navazující na LiS přežije další roky.
  Účast našich zástupců na různých dalších akcích, např. Martinská 
poetická  jeseň  (Procházka),  Mělnický  Pegas  (Franc),  atd. 
Přiznávám,  že  jsem  se  z   rodinným  důvodům  z  některých  akcí 
omluvil.
  Radostné  jsou  aktivity  DIVu  (Beranová,  Pluhařová,  Jebavá  a 
Franc),  celá  řada  vystoupení,  nový  program  o  lásce  a  k  výročí 
1.světové války. Řada repríz pořadů „Cestička k domovu“, zvláště v 
Miletíně mimořádně zdařilá.
   Aktivity DIVu jsou volným pokračováním spolku a s odstupem 
času si říkám, že je dobře, že jsme našli odvahu dělat věci po svém a 
jinak.  Potěšitelná  je  i  nová  aktivita  Dany  Beranové  ohledně 
chystaného programu „Svědomí“, kde opět oslovila studenty škol v 
jičínském okresu. Takže v roce 2015 bude další premiéra.

  Taková je realita, vlastně taky tak trochu schizofrenická, na jedné 
straně spolek existuje spíš formálně, na druhé straně je tu celá řada 
individuálních aktivit. Nejsem žalobce ani soudce, každý si musí sám 
zodpovědět, proč se vlastně spolek dostal tam, kde dnes je.
  Jen v krátkosti  napíši  něco o sobě,  neměl jsem letos tolik času, 
neboť mi zemřel otec a především poslední měsíce jeho života byly 
velmi náročné. Ale ještě jedna věc poznamenala moje zapojení do 
činnosti.  V únoru vyšel  v  regionální  tiskovině článek o mně,  kde 
jsem byl vlastně hanoben za to, že mám svůj vlastní názor! To byla 
ona  poslední  kapka,  kdy  jsem si  řekl,  že  tak  už  dál  pokračovat 
nechci.  Mluvil  jsem i  s  některými  lidmi,  kteří  mně  potvrdili,  že 
podobné články i  je  přiměli  k tomu, aby změnili  svoje chování  k 
autorům těchto článků a v širším kontextu ke spolku. 
  Vím, že nyní většina z vás neví, o čem vlastně píši. Ale já jsem 
chtěl,  aby  všichni  mohli  říkat  svoje  názory,  ne  aby  byl  někdo 
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„kádrován“ jako jsem byl já za článek v lednové Kobře. Dovolím si 
volně parafrázovat jednu myšlenku aktivisty Milana Kohouta,, který 
napsal, že každý, kdo řekl, že se mu něco na vývoji po roce 1989 
nelíbí, byl ostře napadán a nálepkován. Nakonec opět asi platí „kdo 
nejde s námi, jde proti nám ...“ A ještě dodatek, nebyl jsem to já, kdo 
do spolku zatáhl politizování a politické diskuze, tušil  jsem, že to 
nepřinese nic dobrého!

   Příští rok vzpomeneme  25.výročí založení spolku, chystá se i sté 
číslo ČAJe, které bude mít v březnu slavnostní akci v knihovně.
  Nevím, jestli se budou konat nějaké akce připomínající si výročí 
založení spolku? Spíše ne. Chci se k tomuto výročí alespoň vrátit v 
dubnovém ČAJi, bude věnován především historii spolku.   
   Spolek odchází do historie, ale myslím si, že nemusíme být smutní,  
protože vznikají nové aktivity, nové projekty, třeba jako vzpomínaná 
akce „Svědomí“.  Řečeno s klasikem „každého dne se něco končí, 
každého dne se něco počíná ...“

   Přeji  vám příjemné prožití  svátků vánočních,  vše dobré v roce 
2015,  hodně  zdraví,  elánu  a  optimismu,  literární  inspiraci,  hodně 
autorských vystoupení a vydaných knih. 

VáclaV

Krásné Vánoce a úspěšný rok
2015 

všem příznivcům KOBRY
přeje 

Václav Franc
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OCENĚNÍ  NA LITERÁRNÍCH SOUTĚŽÍCH 
V ROCE 2014

1.cena
-Ilona PLUHAŘOVÁ: Řehečská slepice – próza – povídka „Karty 
osudu“

2.cena
-Dana BERANOVÁ: Řehečská slepice – poezie – básnický soubor 
„Ptáci v řehečské ZOO“ a „Ptáci v okolí Řehče“
- Bohumír PROCHÁZKA: Lysá nad Labem – mikromikropovídka – 
povídka „Plác“

3.cena
- Václav FRANC: Hlinecký hrneček – povídka „První den v práci“
-Dana BERANOVÁ: Řehečská slepice – próza – povídka „Pěna“
- Bohumír PROCHÁZKA: Literární Varnsdorf - próza

Čestné uznání
-  Bohumír  PROCHÁZKA:  Literární  Vysočina  –  próza  –  povídky 
„Dva ze života – Stůl, Masopust“
-  Václav  FRANC:  Mělnický  Pegas  –  poezie  –  soubor  básní 
„Umělecký epitaf“

_______________________________________________

*) Jestli nějaký Váš úspěch v uvedeném výčtu chybí, přihlaste se na 
moji  adresu  (Franczub@seznam.cz).  Prosím  autory,  aby  mi 
oznamovali průběžně i  svoje další aktivity,  aby náš přehled, nejen 
soutěžních výsledků, byl úplný.
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VÍTE, ŽE ...

 -  V Knižních novinkách číslo 22/2014 (vyšlo  10.listopadu 2014) 
najdete článek Bohumíra Procházky „Čtyřiadvacátý Podzimní knižní 
veletrh havlíčkobrodský.“ 

-  V pátek  7.listopadu  2014  vystoupil  literární  spolek  DIV (Dana 
Beranová,  Eva  Jebavá  a  Václav  Franc)   v  Sobotce  s  programem 
„Cestička k domovu“ společně se skupinou „Ze šuplíku.“ 

-  V úterý 11.listopadu 2014 vystoupil literární spolek DIV (Dana 
Beranová, Eva Jebavá, Ilona Pluhařová a Václav Franc) v rámci dne 
poezie v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně s programem k výročí 
1.světové  války „Za  císaře  pána  ...“  V programu spoluúčinkovala 
skupina „Ze šuplíku.“  Informace o akci: : http://www.denpoezie.cz/?
p=4886 a  foto  na  stránkách  Knihovny  Václava  Čtvrtka  –  viz 
http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/11.11._Za_cisare_pana_...%2C_-
_literarne-hudebni_pasmo_v_ramci_Dne_poezie/ .
O akci vyšel článek Bohumíra Procházky v Jičínském deníku   „Za 
císaře pána v Knihovně Václava Čtvrtka“  v sobotu 15.listopadu 
2014 -  http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/za-cisare-pana-v-
knihovne-vaclava-ctvrtka-20141116.html .
 
- Ve vlastivědném sborníku českého ráje a Podještědí „Od Ještěda k 
Troskám“ (číslo 3/2014, ročník XXVI., vyšlo září 2014) vyšla báseň 
Petra  Veselého  „Bezčasí“  věnovaná  Josefu  Jindrovi  a  rozhovor 
Zdeňka  Mrkáčka  s  Josefem  Jindrou  „Ing.  Josef  Jindra 
osmdesátiletý.“

- V pátek 21.listopadu 2014 vystoupila v Knihovně Fráni Šrámka v 
Sobotce s autorským čtením Dana Beranová.  Představila svoji knihu 
„Eva a Kniha poznání“. V programu spoluúčinkoval Václav Franc.

-  V úterý  2.prosince   2014  představila  Dana  Beranová  (při  čtení 
pomáhal Václav Franc a s hudebním doprovodem Hynek Beran) v 
Hradci  Králové  svoji  knihu  „Eva  a  Kniha  poznání“  před  členy 
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literárního spolku „Spolek přátel krásného slova.“

-  Zlata  Zákoutská  uveřejnila  v  novopackém  měsíčníku  Achát 
(11/2014, listopad 2014) svoje články o činnosti novopacké pobočky 
Svazu důchodců, a to „Tradice“ a „Tajný výlet“.

-  Václav  Franc  napsal  předmluvu  „Odstranění  zajíce  v  pytli“  ke 
knize Jiřího Wilsona Němce „Rychlebské povídky II“, která vyšla v 
prosinci 2014 s ilustracemi Eugena Ivanova. Tvorbu Jiřího Němce 
můžete slyšet i na stanici Český rozhlas Olomouc, a to v neděli 7. a 
14. prosince v 18 hodin, kde z jeho knihy „Rychlebské povídky“ čte 
známý herec Igor Bareš.

- Václav Franc se v sobotu 6.prosince zúčastnil schůzky Střediska 
východočeských spisovatelů v Hradci Králové, kde přednesl ukázky 
z knihy „František.“

- V bulletinu Střediska východočeských spisovatelů (č. 38, ročník X., 
2014, vyšlo prosinec 2014) najdete povídku Václava France „Muka 
Ládi Vománka“ a dále informaci Václava France o kulturním dění v 
rámci  Východočeského  podzimního  uměleckého  maratónu  na 
Jičínsku „Jičínská stopa uměleckého maratónu“. Článek je doplněn 
fotografií z naší akce v Sobotce 7.listopadu 2014 (autor fota Martin 
Žantovský). Dále v bulletinu je i reportáž z křtu  knihy „Literáti na 
trati“  v  Praze  (autor  článku  Martin  Vídenský),  kde  je  i  zmíněno 
hudební vystoupení Řehečského kvarteta.

- Ve čtvrtletníku Studijní  a vědecké knihovny Hradec Králové „U 
nás“ (ročník 24, číslo 4, vyšlo 4.prosince 2014) najdete článek Ivy 
Rodrové  „Regionální  fond Knihovny Václava  Čtvrtka  v  Jičíně“ a 
dále informaci o Knihovnické dílně v rámci festivalu Jičín – město 
pohádky  v  Jičíně  „18.  setkání  v  Jičíně“  (autorky  Eva  Maurová, 
Kateřina Smrcová a Jana Benešová).

-  Ve středu 3.prosince 2014 se  v restauraci  Lucie  konalo vánoční 
posezení bývalých i současných členů LiSu.  

        VáclaV
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  JOSEF JINDRA – AUGUST SE RÁNO NESMĚJE

Krátce  po  sbírce  věnované  lásce  „Verše  o  lásce“  vydává 
sobotecký  autor  svůj  pátý  poetický  soubor  „August  se  ráno 
nesměje,“ tradičně ilustrovaný Kateřinou Krausovou.  Tentokrát není 
knížka  monotematická,  ale  rozhodně  stojí  za  povšimnutí,  neboť 
obsahuje  vážnou  tvorbu  i  trochu  odlehčené  příspěvky  a  nelze 
pominout zdařilé epigramy.

A právě v epigramech ukazuje Jindra břitký humor, dokáže tnout 
do živého a nezapře svého předchůdce Karla Havlíčka  Borovského 
(viz: Vstávej z hrobu, Havlíčku / vrať se zpátky domů / špatností tu 
máme dost / na sta epigramů.)

Nelze pominout i autorovy „Verše hravé“, kde v krátkých básních 
autor opět odkrývá problémy dnešní doby s vtipnou pointou  např. 
báseň Kvantování (na večeři  rozdělil jsem / protony až na kvarky, / 
dal bych celou tuhle vědu / své mamince za škvarky.) nebo České 
Vánoce (Svátky plné návštěv, hostí! / Každý se nás na vše vyptá! / 
Ne – my nejsme na hlouposti! / My létáme do Egypta!)

Ale  i  tentokrát  nedává  Josefu  Jidnrovi  spát  téma  lásky (básně 
Krasojezdkyně,  Něžná,  Zahrada  vzpomínek,  Kdybych  byl  rytířem 
atd).  Mně osobně zaujaly básně Jarozrání (Ve třetím měsíci /zima 
potratila  či  V ledovém návrší / jaro zraje ), Dívka a poezie stínů  
(Stínohra skončila /krásnohled zhasnul / slunce dál vražedně zářilo / 
a psalo stínovou poezii / na jiném dívčím lýtku.), ale asi nejvíce se 
mi líbí Mlčení (Přetekla hladina / přehrady nelásky / Opičí vřískot / 
za mlčení sov). 

Pochopitelně nechybí ani „sobotecká témata“ jako vzpomínka na 
básníka Václava Šolce (Dvě tváře Václava Šolce), životnímu výročí 
Karola Bílka (75 let Karola Bílka) či básníku Českého ráje Josefu 
Brožovi (báseň Josefu Brožovi).

Co závěrem autorovi knížky popřát? Aby se přece jen nenaplnila 
chmurná vize z jednoho jeho epigramu – viz Básník býval obdivován 
/ mezi lidni znám a ctěn / byl však shledán k nepotřebě / za dnešního 
růstu cen./ 

A i když Josef Jindra v básni Pomluva píše „A že sice píšu verše, / 
ale  že už nemám sílu, / s nimi někam do vesmíru / vyletět“ , jeho 
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pátá sbírka dokazuje opět, že totiž stále má sílu psát zajímavé básně. 
Přál bych mu, aby jeho tvorba oslovovala početnou skupinu čtenářů!

Sbírku lze popsat třemi slovy z básně, podle které zřejmě získala 
sbírka jméno (August): BÁSNÍK – AUGUST - KLAUN!

VáclaV

ČAJ č. 99 – HOST PAVEL J.HEJÁTKO 

  Rok  se  s  rokem sešel  a  máme  tady opět  poslední  číslo  roku, 
tentokrát  s  dvěma  magickými  devítkami,  předvídajícími  lednové 
jubilejní číslo, ale nepředbíhejme. V prosinci se jako host představuje 
„dumkař“ Pavel J.Hejátko svými básněmi – dumkami. Možná, že jej 
časem přivítáme i v Jičíně na nějakém tom autorském vystoupení.
   Jak jsem v úvodu napsal, rok 2015 je už blízko, v tomto roce se  
stane Plzeň městem evropské kultury,  takže volba pro prosincový 
rozhovor padla logicky na člověka z Plzně, Ivo Fencla, se kterým 
jsem  mluvil  pochopitelně  o  této  akci,  ale  o  ředě  jiných  věcí  v 
rozhovoru  nazvaném  „Kulturou  bývá  to,  co  je  tak  většinou 
vyhodnoceno  až s víceletým odstupem.“
   V závěru roku plodný Josef Jindra prezentuje tvorbu domácích 
autorů, tentokrát básněmi z nedávno vydané sbírky „August se ráno 
nesměje“ (básně „píseň naděje“ a „Africká bajka“.)

VáclaV

SILVESTROVSKÁ KOBRA 2014

   Ani  letos  nechybí  tradiční  prosincová  příloha  -  „Silvestrovská 
KOBRA 2014“,  ve  které  se  dozvíte  řada  zaručeně  nepravdivých 
zpráv. Třeba proč  „Ilona sekla s kantořinou“ nebo jak VáclaV chystá 
svoji sbírku „Buchty nad rýmem“ či zcela nové básně Josefa Jindry 
„přilepšené“  Václavem  Francem.  A  možná  se  konečně  dozvíte 
odpověď  na  otázku  „JE  JOSEF  JINDRA   NEMANŽELSKÝM 
SYNEM  FRÁNI  ŠRÁMKA?“  Hlavně  ať  vás  nepostihne 
„Silvestrovská kocovina“ jako VáclaVa po jeho básnění!    

   VáclaV
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ŘEKNI MI, CO ČTEŠ

IRENA DOUSKOVÁ: MEDVĚDÍ TANEC
Vydalo nakladatelství Druhé město – Martin Reiner v roce 2014.

   Znám tvorbu Ireny Douskové, nakonec jsem o jejích knihách psal i  
v Kobře, a tak jsem byl zvědav, jak vyzní její nová kniha věnovaná 
posledním měsícům života Jaroslava Haška (podzim 1922 – leden 
1923). Autorka popisuje život autora legendárního Švejka na Lipnici, 
všímá  si  ale  i  ostatních  postav,  takže  dokresluje  situaci  počátku 
mladé republiky na malém městě,  kde je Hašek vnímán spíš jako 
opilec,  bigamista,  bolševik,  ale  ne  autor,  který  napsal  jednu  z 
největších českých knih 20.století. Pochopitelně nechybí jeho družka 
Šura, lidé , kteří vyplnili poslední týdny života spisovatele (učitel, 
farář, hostinský, lesník, Toník atd.) Kniha si všímá i jeho divadelní 
hry, kterou napsal pro „šibřinky“, ale příliš s ní neuspěl. Zaujal mě 
taky vymyšlený tvor, kterému se podle Haška daří hlavně v Čechách 
- „přisírka!“
  Takže se stává slavným až po smutné smrti, kdy ještě v mladém 
věku (nebylo mu ještě ani čtyřicet) končí jeho bohatá životní pouť.
   Dousková  napsala  poutavě  vyprávěnou  knihu,  myslím  si,  že 
vystihla atmosféru doby. 
  Z  knihy jsem si  opsal  několik  zajímavých  pasáží,  některé  vám 
přiblížím pomocí citací,  viz str.  90:  „Zbejvá ti  jeden jedinej  žánr. 
Anekdota. Ta se stihne skoro vždycky. To je naše sága, náš román, 
naše symfonie, to umíme nejlíp.“ 
Nebo str. 103: „Básníků máme tři prdele všude, v próze, v novinách 
a bohužel i v politice.“
Str. 125: „Lepší když ti vládne blbec v míru než chytrák za války ...“
Str. 215: „Děláš frajera, ale je to zbytečný. Trapný. Tak to není, jen 
kdyby ti ňákou dali (myšleno cenu). Jakoukoli. Štěstím by ses posral. 
Jako každej.“
Str.  272:  „Kam by  se  člověk  dostal,  kdyby  dělal  jen  to,  co  mu 
schvalují.“
 
   Přiznám se, že jsem před čtením uvažoval o tom, jestli Dousková 
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nevstoupila na příliš tenký led. Jestli téma zvládne a „neutopí“ se v 
něm. Ale musím uznat,  že si  počínala mistrně. Kniha mě opravdu 
zaujala a stojí za přečtení i za zamyšlení! VáclaV

„ZA CÍSAŘE PÁNA …“

V úterním podvečeru 11.listopadu 2014 se v Knihovně Václava 
Čtvrtka uskutečnilo literárně – hudební pásmo „Za císaře pána …,“ 
ve kterém vystoupilo sdružení  regionálních autorů DIV a skupina 
„Ze šuplíku“.

Jičínské  zastavení  v  rámci  Dne  poezie  bylo  jubilejní,  desáté. 
Poprvé se jičínští autoři představili v roce 2005.

Letos věnovali svůj program 100.výročí 1.světové války. V úvodu 
si  dvojice  průvodců  (Dana  Beranová  a  Václav  Franc)  zahrála  na 
Švejka  a  paní  Müllerovou,  aby  připomněla  „že  nám  zabili 
Ferdinanda“.

Program  dále  v  krátkém  shrnutí  připomněl  v  každém  roce 
významné  události  války,  následovala  tvorba  jičínských  literátů, 
např. vzpomínky na dědečka Václava France, který bojoval na ruské 
frontě,  očima  jeho  vnuka  (Václav  Franc,  Dana  Beranová,  Ilona 
Pluhařová a Eva Jebavá), ale i protiválečná poezie Fráni Šrámka či 
připomenutí románu Ericha Marii Remarqua Na západní frontě klid.

Jednotlivé  válečné   roky  byly  hudebně  předěleny  autorskými 
písněmi  skupiny  Ze  šuplíku  a  lidovými  písněmi  s  vojenskou 
tematikou. Ony písně (např. Jdou vojáci jdou, Náchodský zámeček, 
Boleslav, Boleslav, překrásné město …) provázely vojáky do zákopů 
a připomínaly jim opuštěné domovy, kam se už řada z nich nikdy 
nevrátila. Potěšitelné bylo, že se ke zpěvu (Dana Beranová a Hynek 
Beran) přidali i diváci.

Dále zazněly materiály ze vzpomínek pamětníků (Eva Jebavá) a 
na závěr dramatizace povídky Václava France Modlitba pro Jovanku.

Zdařilý program byl věnován všem obětem „Velké“ války.

VáclaV
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VÁNOČNÍ POSEZENÍ LiSu 
 JIČÍN 3.PROSINCE 2014

  Stává se již pomalu tradicí, že poslední setkání v roce se koná v 
restauraci Lucie,  kde se sejdeme, abychom zavzpomínali  na právě 
uplynulý rok, poseděli a  rozjímali.
   Stejně tak i letos jsme se ve středu 3.prosince 2014 sešli v  hojném 
počtu (Benešová, Jebavá, Pluhařová, Zákoutská, Zlatníková, Jindra, 
Procházka,  Veselý,  Teslík,  Žantovský a  Franc).  Omluvila  se  Dana 
Beranová.
   Setkání se neslo v přátelském duchu a na vážná jednání nebylo 
příliš prostoru, přesto  jsme se domluvili  a odsouhlasili,  že peníze 
spolku (celkem asi  1200 Kč) použijeme na přípravu sborníku „25 
LET LiSu (1990 – 2015),“ který připraví Václav Franc. Každý člen 
spolku získá jeden výtisk sborníku.
    Dále  vystoupila  Zlatá  Zákoutská  s  veřejným prohlášením,  že 
omezí svoje účinkování v rámci spolku vzhledem k nemocem, což ji 
všichni rozmlouvali, a tak doufáme, že se se Zlatou budeme i nadále 
setkávat, i když třeba ne tak pravidelně jako doposud.
    Další jednání  už bylo opravdu neschůzové, i  když třeba Ilona 
Pluhařová slíbila,  že  příští  rok pojede do slovenského Martina na 
Martinskou poetickou jeseň. Někteří zapomnětliví sice přišli trochu 
později, ale to vůbec nevadilo.
   Mluvilo  se  pochopitelně  i  o  literatuře,  Josef  Jindra  třeba  o 
Šrámkovi. Každý si našel tu svoji parketu, takže bychom si podobné 
setkání mohli třeba zopakovat v dubnu, kdy spolek oslaví čtvrt století 
trvání.  V Kobře se  k tomuto výročí  budu ještě mnohokrát  vracet. 
Vedle  chystaného výročního  sborníku  chci  věnovat  dubnové  číslo 
ČAJe, právě jubileu spolku.
     Řeči se vedly, alko i nealko konzumovalo, kulinářské výrobky 
mizely v našich zažívacích ústrojích, takže vánoční posezení v Lucii 
splnilo svůj účel!
    

VáclaV
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DANA BERANOVÁ V HRADCI ZAUJALA

    I přes nepříznivé počasí naše trio Dana Beranová, Hynek Beran a 
Václav Franc dorazilo do Hradce Králové v úterý 2.prosince 2014, 
abychom se opět po čase setkali s přáteli z Klubu přátel krásného 
slova.
 Dana  využila  pozvání  Zuzany  Hlouškové  a  společně  jsme 
zopakovali náš program, který jsme představili 21.listopadu 2014 v 
Sobotce.  Jenže  tentokrát  byl  ještě  vydařenější.  Dana  představila 
knihu  „Eva  a  Kniha  poznání“,  pochopitelně  popsala  všechny 
problémy kolem vydání, ale i radosti, které ji psaní přináší.
   Její slova padala na úrodnou půdu, neboť mezi hradeckými literáty 
bylo  hodně  dotazů,  dokonce  Dana  i  prodala  několik  knih,  ale 
především  zaujala  naše  hostitele  profesionálním  vystupováním  a 
originálně  sestaveným  pásmem,  ve  kterém  jsem  tak  trochu 
vypomáhal.
   Vedle slova se dostala ke slovu i  hudba v podání  skupiny „Ze 
šuplíku“, zazněly autorské písně tematicky spojené s žánrem fantasy, 
ale v závěru došlo v předvánočním čase na koledy. 
    Domácí se pochlubili další knihou v žánru re-pre, kterou nedávno 
vydali (pochopitelně o ní někdy příště napíši),  ale především se v 
průběhu  příjemného  večera  rozproudila  zajímavá  diskuse,  která 
vytváří další vazby pro případná setkání, a to nejen v Hradci, ale i  
třeba  u  nás  v  Jičíně.  Pochopitelně  jsem  si  přihřál  polívčičku  a 
propagoval naši Řehečskou slepici a předal propozice soutěže.
    Povídalo by  se ještě hodně dlouho, ale vzhledem k nepříznivému 
počasí a především, že jsme museli druhý den do práce, museli jsme 
příjemnou společnost opustit. I tak jsme se dostali domů dost pozdě, 
ale nelitovali jsme. Především Dana byla naplněná dalšími nápady a 
energií,  která z ní  cestou domů přímo sršela. Myslím si,  že právě 
Dana udělala v letošním roce obrovský kus práce. Přeji nejen ji, ale i 
Hynkovi,  aby  jim  nadšení  a  elánu  neubývalo,  aby  zvládli  šňůru 
předvánočních koncertů v našem kraji  (těch záznamů mají  v diáři 
opravdu hodně) a v příštím roce, ať jsou opět vidět v jejich záslužné, 
i když mnohdy nedoceněné, práci!

VáclaV
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NEVEŠLO SE DO SILVESTROVSKÉ KOBRY

  Milý proChore,

dva roky se s dvěma roky sešly, v životech mnohých z nás došlo k 
zásadním událostem; někteří z nás jsou šťastnější než před dvěma 
lety, někteří zapšklejší než před dvěma lety, shodně jsme ale všichni 
přesně o dva roky starší a všichni pak máme to privilegium i po dvou 
letech stále ještě sedět u počítače, jestliže píšeme nebo čteme tento 
dopis (tak jako jsme stejné štěstí měli už v letech 2006, 2008, 2010 a 
2012). I když je pravda, že vzhledem k akceleraci vědecko-
technického pokroku mohou někteří z nás po těch dvou letech sedět 
alternativně třeba u tabletu nebo smartphonu.
V každém případě bychom si neměli nechat ujít ideální příležitost k 
tomu, abych ti poslal tradiční výroční pozdrav a popřál ti hodně 
zdraví a duševních i fyzických sil do dalších dvou let, abychom se v 
roce 2016 opět šťastně shledali. Kdo ví, kde budeme v té době sedět.

Související informace:

http://ikobra.rehec.cz/pdf/kobra/kobra_2008_12.pdf (strana 10) 
http://ikobra.rehec.cz/pdf/kobra/kobra_2010_silvestr.pdf (strana 2)
http://ikobra.rehec.cz/pdf/kobra/kobra_2012_silvestr.pdf (strana 2)

       S pozdravem
 Martin Žantofský,

vedoucí skladu motyk v demisi,
divize cestování v čase

Technické služby statutárního města Řehče, příspjefková organizace
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Soutěž festivalu Literární Vysočina 2015

  Další ročník literární soutěže v kategoriích próza a poezie. Soutěž 
není omezena věkem. Texty musí splňovat následující podmínky:
- v kategorii poezie maximálně 3 strany textu
- v kategorii prózy maximálně 3 strany textu
  Práce se přijímají pouhý jeden měsíc:  od 1.března do 31.března 
2015.  Texty posílejte na literarnisoutez@centrum.czTato e-mailová 
adresa  je  chráněna  před  spamboty.  Pro  její  zobrazení  musíte  mít 
povolen Javascript.  Připište taky adresu a telefon.
  Odesláním textu  do  soutěže  dáváte  souhlas  s  jeho použitím při 
propagaci  festivalu Literární  Vysočina.  Výsledku budou vyhlášeny 
na  festivalu  Literární  Vysočina.  Podrobnosti  na 
www.literarnivysocina.com . 
Uzávěrka 31.března 2015
 

Literární soutěž o českou báseň roku 2015

 Soutěž  vyhlašuje:  Literární  sdružení  Vzdorospolek  pod  záštitou 
Národní knihovny ČR, Ročník XII. Přihlášená báseň koluje během 
jara a  léta  v podobě sešitu  Střípků,  aby se pak na podzim mohly 
zobrazit výsledky i se jmény básníků v knižní podobě ročenky Pár 
střípků.  Přihlásit  lze  až  čtyři  díla  ročně  v  provedení  a  námětu 
naprosto  volném,  ovšem  dosud  nezveřejněná  a  pouze  v  češtině. 
Autor  nejlepší  básně  získá  cenu  Putovní  svitek,  cenou  pro  méně 
úspěšné básně je Stříbrný svitek a Bronzový svitek.
  Na  podkladě  známkování  bude  sestaven  soutěžní  sešit  pro 
půjčování  mezi  čtenáři.  Veřejnosti  bude  představen  v  dubnu  při 
tiskovém shromáždění v Klementinu – sídle Národní knihovny ČR 
na Starém Městě pražském. Dvanáctý ročník bude ukončen v sobotu 
17.  října  2015  v  Havlíčkově  Brodě  v  rámci  knižního 
veletrhu.Přihlášky  najdete  na  stránkách: 
http://www.plutanium.cz/vzdorospolek/cs/1599-vsem-basnikum  a 
odešlete na adresu: vzdorospolek@seznam.czTato e-mailová adresa 
je chráněna před spamboty.  Pro její  zobrazení musíte mít  povolen 
Javascript. Uzávěrka 31.ledna 2015
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   Literární spolek DIV a skupina „Ze šuplíku“  v Sobotce 7.listopadu 
2014  při  vystoupení  s  literárně  –  hudebním pásmem „Cestička  k 
domovu.“ Odleva: Jebavá, Franc, Beranová, Beran a Kejval. 

  Foto: Žantovský

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 12. Prosinec 2014.
( 7.prosince  2014)
www.ikobra.cz
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