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Citát inspirující: 
            Jsou lidé, kteří píšou knihy, a lidé, kteří jsou knihami.

                 Jan Neruda

Josef Jindra : Velikonoce 2014
I když je to staromódní,
přec držíme tradice,
zase jdeme na koledu
a barvíme kraslice.

Pomlázka mi nečepejří,
mašlička mi upadla,
hlavně aby hospodyně
tenhle rok neuvadla.

Mladou dcerku přes 
prdelku,
ať už ví, že ženská je,
dnes si hraje s panenkami,
za rok možná uzraje.

Vaši slečnu  pěkně ztuha,
že musí růst lásce vstříc,
celý rok to vědět musí
a ne jenom na měsíc.

A vy, paní hospodyně,
chovejte se ke mně vlídně,

doplňte mi čepici
o barevnou kraslici!
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DVACET PĚT
 

   Nedávno jsem seděl v kanceláři ředitele Okresního 
archivu v Jičíně Mgr. Karla Chutného. Pan ředitel si 
mě  pozval,  abych  pro  archív  dodal  materiály  o 
činnosti našeho jičínského literárního spolku. Myslel 
tím  především  plakáty,  almanachy,  zápisky  ze 
schůzí, časopisy a vše další, co nějak s naší činností 
souvisí.
   Namítal jsem, že přece jen nejsme tak významní, 

aby se námi zaobírali historici, navíc dvacet pět let vlastně z hlediska 
lidského vůbec nic neznamená. Oponoval mi, protože dobře ví, jak 
rychle  se  zapomíná,  řada materiálů se  zničí,  ztratí  a  pak badatelé 
pracně shánějí všechny informace po archivech, mnohdy marně.
  Uvědomil jsem si, že jsme vlastně s naším spolkem vstoupili do 
historie.  Třeba  si  fandím,  ale  možná  za  nějakých  sto  let  napíše 
následovník pana Úlehly knihu o historii našeho spolku. Nakonec v 
nedávno vydané knize Vladimíra Úlehly „Samotářská dcera Boženy 
Němcové  Theodora  (2.doplněné  vydání)“  se  na  stránce  28  píše  o 
tom, že v Jičíně se dne 28.září 1880 konala ustavující valná hromada 
„Literární  jednoty“.  Věděli  jste  o  tom?  Já  ne.  A docela  by  mě 
zajímala historie onoho spolku blíže.
  Ale vraťme se do současnosti, vždyť ani já jako zakládající člen 
Literárního kroužku, si již řadu věcí nepamatuji přesně. Někteří lidé, 
kteří s námi spolupracovali jen krátce, se z paměti vytrácejí. Ještě že 
máme  ty  fotografie,  prohlížím  si  je  a  trochu  nevěřícně  kroutím 
hlavou, tohle jsem já, to mi bylo sotva třicet. A Dana, tenkrát ještě 
Zemanová, dnes Beranová, kolik jí bylo? Devatenáct? A další a další.
   Dvacet pět let je kus historie, čtvrt století. Určitě jsem si tenkrát v  
dubnu 1990 nepředstavoval, že ještě za 25 let bude existovat nějaký 
spolek. Prohlížím si první zápisy, vždyť tenkrát ještě internet patřil 
do říše  sci-fi,  kopírky byly nedostupné a  vydání  sbírky či  knížky 
bylo pro nás elévy stejně vzdálené jako let na Mars.
   Ohlížím se zpátky a říkám si,  že jsme přece jenom udělali  kus 
práce.  Listuji  sborníky,  knížkami  autorů  spolku,  přehrávám CD z 
našich vystoupení  nebo dokonce DVD z našeho literárního pásma 
„Poetika nad Rýmem“. Mísí se nostalgie, ale i příjemný pocit, že po 
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nás něco zůstane,  že  badatelé budou mít  v  čem „šťourat“ a  třeba 
studenti  budou  naříkat  nad  maturitní  otázkou  „Literární  spolek  v 
Jičíně, význam, historie a osobnosti spolku“.
    Jsem trochu na měkko! Dělal jsem to rád a doufám, že většina z 
nás nelituje. Snad po nás něco zůstane! Přebírám další papíry, třídím 
a … hromádka materiálů se vrší,  doufám, že bude mít  pan ředitel 
Chutný radost! VáclaV

VÍTE, ŽE ...

- Ve středu 4.března 2015 se uskutečnil v Knihovně Václava Čtvrtka 
v Jičíně  večer ke 100.číslu časopisu ČAJ „ČAJový dýchánek“. V 
rámci  programu  vystoupili  Eva  Jebavá,  Dana  beranová,  Ilona 
Pluhařová,  Pavel  Jonák  a  Václav  Franc  s  hudebním doprovodem 
skupiny  „Písničkáři  Ze  šuplíku“.  Foto  z  akce  najdete  na: 
http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/4.3._Cajovy_dychanek/ .
O  akci  vyšly  články v  Nových  Novinách  (pátek  13.března  2015, 
Martin  Žantovský)  a  v  Jičínském deníku  (pondělí  16.března2015, 
Bohumír Procházka).

- Václav Franc získal 2.cenu na literární soutěži „Hlinecký hrneček 
2015“  v  kategorii  próza  za  povídku  „Uklizečka?!“  na  téma 
„Trapasy“. Vyhlášení se konalo 25.března 2015.

- Draga Zlatníková v bulletinu Střediska východočeských spisovatelů 
(č.39, březen 2015), uveřejnila báseň „Vdova“.

- V dubnu 2015 vyšel sborník „Tucet u zpovědi“ (podtitul „25 let 
LiSu 1990 – 2015“) k výročí spolku. Sborník vyšel ve spolupráci s 
www.knihovnicka.cz .

-V Kopidlenských listech (březen 2015) najdete pod článkem „Ze 
stránek literárního časopisu Jičínska“ přetisknutý rozhovor s  Jiřím 
Žáčkem z ČAJe 100 a příspěvek Václava France „Moje výročí roku 
2015: Karel Čapek“ (plus představení Václava France).

      VáclaV
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ČAJ č. 103 –  LITERÁRNÍ SPOLEK V JIČÍNĚ

Zatímco 25 let v životě člověka znamená vlastně krásné mládí, 
rozpuk, člověka ještě nic nebolí, je věčně zamilován a roztoužen, má 
velké sny a plány, stojí na prahu životního období, kdy život rozdává 
ty  nejkrásnější  barvy,  tak  v  životě  literárního  spolku  tomu  tak 
nebývá.  

Řada spolků,  nejen literárních,  má jepičí  život,  zanikne po pár 
týdnech či měsících. Takže vlastně pro literární spolek je čtvrtstoletí 
dlouhá doba.  Občas přijde  nějaká ta  ponorková nemoc,  všichni  o 
sobě vědí všechno, ztrácí se motivace a iluze o tom, co by se dalo  
dělat, protože se zdá, že všechno už tu bylo.

Dubnový  ČAJ  vychází  v  čase,  kdy si  připomínáme  25.výročí 
Literárního  kroužku  v  Jičíně.   Takže  hostem  je  vlastně  literární 
spolek.  Ano,  přesně  24.dubna  uplyne  25  let  od  chvíle,  kdy jsme 
vstupovali nesměle na pozvání knihovnice Jany Benešové do prostor 
tehdejší Okresní knihovny v Jičíně. Pravda, z toho původního složení 
nás moc nezůstalo, ale přišli jiní. 

Nechť je vzpomínání veselejší, neboť v čísle 103 najdete kratičké 
ukázky  z  tvorby  některých  členů,  pochopitelně  ve  výhodě  jsou 
básníci, neboť prozaický tvar je delší, a tak můžu nabídnout pouze 
ukázky z povídek.

A jaká je budoucnost? Třeba nám napoví tři prózy o nás se sci – fi 
humorem (postupně vyšly ve sbornících z pera našich autorů) „JAK 
BUDE VYPADAT LiS V BUDOUCNOSTI ?!?“ 

Jedná  se  o  příspěvky  Dany  Beranové  „Schůzka  LiRu“,  Petra 
Veselého „Devátý z osmi“ a Václava France (parodující předchozí 
povídku) „Jediný ze všech“.

Jestliže  je  Čaj  zasvěcen  spolkům,  tak  i  rozhovor  směřuje  k 
tématu  spolkové činnosti. Poskytl jej  předseda Jičínské besedy Mgr. 
Pavel Kracík,  který o „Rumcajsově sídle“ říká: „Jičín je nesmírně 
kulturní město!“

   VáclaV
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ŘEKNI MI, CO ČTEŠ ...

JAKUBA KATALPA – NĚMCI
Nakladatelství Host v roce 2012

Přiznám se, že jsem knihu otevíral trochu s obavami, jestli nebude 
kopírovat některá nedávno vydaná díla, stranící, podle mého názoru, 
jedné straně, ale nakonec jsem byl příjemně překvapen. 

Autorka napsala román o německé učitelce, která se vydala do 
tzv.  Sudet  v  době  2.světové  války,  aby  tam učila.  Děj  knihy ale 
začíná úmrtím Konráda  Mahlera,  otce  vypravěčky příběhu.  Česká 
rodina dostává ze Západního Německa desítky let, až do roku 1987, 
záhadné  balíčky  od  jakési  Kláry.  A tak  se   vypravěčka  příběhu 
vydává  na  nelehkou  cestu  hledání  pravdy.  Z  Anglie,  kde  žije,  se 
rozhodne dohledat německou větev rodiny do Lahnsteinu.

A pak se vydáváme po životní pouti Kláry Rissmanové od jejich 
prvních krůčků po současnost. Můžeme pohledem německé rodiny 
vnímat  1.světovou  válku,  ale  i  nástup  Hitlera  k  moci,  nálady  v 
Německu, až po vypuknutí 2.světové války, kdy se Klára chystá ke 
svatbě, ale ... nakonec se sama rozhodne odjet z Německa do obce 
Rzy, kde poznává místní poměry. Zajímá se o záhadné zmizení její 
předchůdkyně, také učitelky Anny Gerlingové. Seznámí se s místním 
rasem  a  vycpávačem  zvířat  Weissmanem  a  kolegou  učitelem 
Fuchsem,  který  pochází  ze  vsi,  kde  jeho  rodina  dlouhá  léta 
hospodařila  na  statku.  Klára  se  dožije  konce  2.světové  války  a 
nakonec rozluští  i záhadu učitelky Anny, která jí pomůže řešit  její 
složitou situaci, ale ... to už bych prozradil mnoho.

Kniha  je  čtivá,  dramatická  až  do  posledních  stránek,  i  když 
pozorný  čtenář  tuší  řešení  záhady.  Román   Jakuby  Katalpy  mě 
překvapil a zcela určitě doporučuji k přečtení i vám.        VáclaV

DOPORUČUJI

Přečtěte  si  zajímavý  článek  na  stránkách, 
http://www.novinky.cz/kultura/salon/363039-kriticka-eva-klicova-o-
ceske-literature-hleda-se-nekdo-kdo-mysli.html ,  kde  najdete  mimo 
jiné i názory na vznik nové organizace spisovatelů.       VáclaV
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Setkání u příležitosti 25.výročí spolku

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás pozvat v pátek 24.dubna 2015 do restaurace Lucie 
v Jičíně, kde se bude konat slavnostní setkání na počest 25.výročí 
založení  Literárního  spolku  v  Jičíně.  Připomeneme  si  čtvrtstoletí 
společné činnosti  na  literárním poli.  Fotografie  a  další  písemnosti 
připomínající uplynulých 25 let jsou vítány.

Setkání se koná od 16 hodin a na Vás se těší          VáclaV
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Sdružení rodáků a přátel Řehče aKnihovna Václava 
Čtvrtka v Jičíně si Vás dovolují pozvat 

na kulturní program
SEDM DIVŮ ŘEHČE!

Tradiční zábavné odpoledne bude letos věnováno 
cestování v Řehči! V rámci programu budou předány 
ceny 14. ročníku literární soutěže Řehečská slepice.

Sraz v jičínské knihovně 
v sobotu 11. dubna 2015 ve 13:30 hodin!

K tanci a poslechu hraje Řehečské kvarteto!
Účast jako host přislíbil spisovatel Stanislav Rudolf.

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
si vás dovoluje pozvat
22.dubna 2015 v 18.00

na hudebně - literární večer na téma
„Svědomí“

Své autorské práce vám představí členové literárního 
spolku DIV a studenti Lepařova gymnázia.
Hudebně večer doprovodí svými písněmi 

Písničkáři Ze šuplíku.

***

Ve čtvrtek 9. dubna  v 18 hodin se v restauraci Novopacké 
sklepy uskuteční autorské čtení, beseda a rozhovor se 

spisovatelem Michalem Vieweghem, Vstupné dobrovolné . 
Další informace na:

http://www.penzion-novopackesklepy.cz/hudebni-sklepy.php 
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  TUCET 
U ZPOVĚDI

25 let LiSu
        (1990 – 2015)               

Tak vypadá titulní strana sborníku k 25.výročí spolku.
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 16.   Číslo 4.  Duben 2015.

( 5.dubna  2015)
www.ikobra.cz
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