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Citát inspirující: 
  „Psaní prózy snese sem tam nějaké vyrušení, poezie chce celého
člověka.“                                                             Jakuba Katalpa  

Zastavit spěch a na chvíli si hrát,
být milí můžeme, jít třeba do kostela,
s půlnoční dokončit, co ráno započalo,
a cítit na chvíli, že vločka padá skvělá.

Ve chvilce štěstí zvednou klíče k zámkům,
odemknou na tři západy zavřená dvířka,

vyhnout se s úsměvem komerčním stánkům,
délku a vzdálenost obejme šířka.

Příjemné prožití svátků vánočních, 
šťastný Nový rok, též šťastný nový rok

přeje Vašek Teslík
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
 

   Sledujeme poslední články vozu s nápisem 2017
vzdalujícímu se nám za obzorem. Rok je za námi,
ani jsme se nenadáli. Jaký byl ten literární?
   Přiznám se sám za sebe, že pro mě přece jenom
trochu  oddechový,  zdaleka  ne  tak  hektický.
Nezúčastnil  jsem  se  všech  akcí  jako  v  letech
předchozích  (asi  už  opravdu  stárnu),  ale  pořád  je
jich dost, když se tak zamyslím a podívám se třeba

na všechna letošní čísla KOBRY či ČAJe, kde mapuji nejen svoje
aktivity. Ale na druhou stranu těch akcí taky nebylo málo.
   Především jsem měl radost z 2.místa v soutěži „Střípky z ráje“ v
Turnově v „našlapané konkurenci.“ A potom z toho, že jsem dopsal a
v  těchto  dnech  dokončuji  k  tisku  svoji  další  povídkovou  knížku.
Chtěl bych ji pokřtít na jaře příštího roku.
    Moje tvorba nechyběla v několika sbornících (Literáti na trati IV,
25 východočeských autorů o cestách a cestování, ve sborníku Obce
spisovatelů).
    Vystoupil jsem na autorských čteních třeba v březnu  v Brně, ale
neméně si vážím i ostatních  (v Domově seniorů v Jičíně, na Pecce, v
rámci Dne poezie v Jičíně se slovenskou poezií, v Hradci Králové). 
  Zdárně  jsem připravil  16.ročník  Řehečské  slepice  o  úřednících,
který se opět setkal s mimořádným ohlasem soutěžících a diváků. 
   Jsem rád,  že jsme s  Martinem Žantovským napomohli  na svět
knížce Zlaty Zákoutské „Babička Zlata vypravuje“, na jejímž křtu
jsem se podílel. Potěšilo mě pozvání Aleny Bartoňové do Jilemnice
na křest její další knihy. Měl jsem radost z úspěchů v rámci Střediska
východočeských spisovatelů (i třeba z toho, že naše předsedkyně Eva
Černošová v dubnu porodila dceru Anežku). 
  A když jsme u těch rozrůstání se, tak pochopitelně i z toho, že Ilona
Pluhařová  porodila  v  červenci  dceru  Elišku,  i  když  nám  trochu
chyběla při našich vystoupeních, ale určitě to napraví, jen co Eliška
trochu povyroste.
   Mám radost i z celé řady zajímavých aktivit třeba v Novopackých
sklepích v Nové Pace,  kde se  konají  pravidelné literární  večery s
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besedami  zajímavých  autorek  či  autorů,  či  křty  knih,  například
nakladatelství  Venkovské  dílo  z  Pecky.  Mám  radost,  že  i  mladé
autorky  z  Lepařova  gymnázia  začínají  organizovat  pořady  pro
začínající autory, doufám, že jim jejich aktivity vydrží. Mám radost,
že  v  Jičíně  funguje  skupina  R170  (jejího  člena  Adama  Hoška
představím v  lednovém ČAJi  2018  a  rád  bych  představil  i  další
členy).
  Mám radost,  že  i  ostatní  bývalí  „LiSáci“  o  sobě  dávají  vědět,
například  Bohumír  Procházka  se  svými  „Propletenci“  či  již
vzpomínaná  Zlata  Zákoutská  a  její  křest  v  souvislosti  s  vydanou
knihou. Pochopitelně i Dana Beranová, vystoupili jsme spolu před
žáky  školy  v  Pecce  s  programem  věnovaným  Karlu  Jaromíru
Erbenovi.
     Mám radost,  že  i  moje  „neoficiální“  tabulka  ocenění  autorů
Jičínska  na  literárních  soutěžích  je  opět  plná.  Vysoce  si  cením
umístění Pavla Jonáka v soutěži „BÁSNE SK/CZ 2017“ a věřím, že
Pavel bude i nadále pokračovat ve svých vzdělávacích akcích kurzů
tvůrčího psaní. 
        Zajímavé je, že nejen na Řehečské slepici, ale už i na dalších
soutěžích  uspěl  Liboslav  Kučera,  jehož  povídku  uveřejňuji  v
prosincovém ČAJi. Získal za ní čestné uznání na Literární Vysočině.
Ale  uspěla  i  Ilona  Pluhařová  a  společně  s  Monikou  Hejrovskou
(dříve Eberlovou) se umístily v desítce nejlepších v soutěži ČESKO
HLEDÁ SPISOVATELKY. 
    Určitě jsem ještě mnoho zajímavých akcí zapomněl, ale účelem
není vyjmenovat všechny. Jsem prostě rád, že se u nás pořád něco
děje. A doufám, že i v příštím roce budou naše literárně – kulturní
aktivity pokračovat. Doufám, že KOBRA a ČAJ budou opět při tom
a  budou  přinášet  ty  nejzajímavější  zprávy  o  nových  knihách,
besedách, autorských čteních a dalších akcích povznášejících ducha.
    
      Vážení literární přátelé, přeji Vám příjemné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví, štěstí, pohody a literárních úspěchů v novém
roce 2018!  Děkuji Vám za veškerou práci a doufám, že i v příštím
roce se budeme společně opět často setkávat!

        Váš VáclaV
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VÍTE, ŽE ...

 -  V  Nových  Novinách  vyšel  v  pátek  10.listopadu  2017  článek
Martina  Žantovského  (plus  foto)  z  akce  Bohumíra  procházky  v
jičínské knihovně (1.listopadu 2017) „Z bloku a fotoaparátu novináře
proChora.“

- V týdeníku Unie českých spisovatelů (č.45/2017) vyšel ve středu
15.listopadu 2017 článek Václava France „Ruská současná literatura
mýma očima“ a  rozhovor  Václava France s  Andrejem Fozikošem
„Češtinu mi pomáhal zvládat Haškův Švejk!“  Viz http://www.obrys-
kmen.cz/index.php/rocnik-2017/198-45-2017-15-listopadu-
2017/2024-ruska-soucasna-literatura-myma-ocima  a 
http://www.obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-2017/198-45-2017-15-
listopadu-2017/2023-cestinu-mi-pomahal-zvladat-haskuv-svejk .

-  Ve  středu  15.listopadu  2017  se  v  Knihovně  Václava  Čtvrtka  v
Jičíně konal v rámci 19.ročníku celostátní akce Den poezie literární
podvečer  „Labyrint  slovenské  poezie“,  ve  kterém  Václav  Franc
představil slovenskou poezii od Samo Chalúpky po současné autory.
K akci vyšel v pátek 24.listopadu 2017 článek Martina Žantovského
(a  foto)  v  Nových  Novinách  pod  titulem  „Labyrint  slovenské
poezie.“  Foto  z  akce  viz  -
http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/15._11._Vaclav_Franc_Labyrint_s
lovenske_poezie_Den_poezie/ .

-  V sobotu 18.listopadu 2017 se v bývalé židovské škole v Jičíně
uskutečnilo první čtení v rámci projektu tzv. Jičínský literární šuplík.
Vedle  hlavních  organizátorek,  Aničky  Vo  Thi  Thao  a  Valentýny
Šatrové, se představila desítka autorek a autorů. Video z akce najdete
na  stránkách:  https://www.youtube.com/watch?
v=D8h4CIdEXTU&feature=youtu.be .  O  akci  přinesly  informaci
Nové  Noviny  v  pátek  24.listopadu  2017  v  článku  Martina
Žantovského „Gymnazistky otevřely jičínský literární šuplík.“

- V novopackém kině pokřtil v sobotu 18.listopadu 2017 svoji další
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knihu novopacký autor Daniel Polman. Kniha se jmenuje „Nezmaři
nic nezmaří“ a volně navazuje na předchozí knihu „Prapodivné cesty
Nezmarů.“ Knihu doplnila ilustracemi výtvarnice Jana Soběslavová.

- Ve středu 22.listopadu 2017 proběhl v Knihovně Václava Čtvrtka v
Jičíně křest pohádkových knih Vladimíra Šoltyse  „Proč má kos žlutý
nos“  a  „Tajemství  kouzelného  pírka.“  Knihy  ilustrovaly  Petita
Kůsová a Barbora Kyšková.

- V úterý 21.listopadu proběhlo v Club Café Pessoa v Hradci Králové
autorské  čtení  Václava  France.  Zároveň  zde  Vlasta  Martincová
představila sedm zhudebněných textů Václava France. Fota z akcve
viz  https://www.facebook.com/groups/903412289669896/?
multi_permalinks=1767727059905077&notif_id=151129433048522
0&notif_t=group_activity  .

-  Ilona  Pluhařová  získala  1.cenu  na  literární  soutěži  Polabského
vánočního knižního veletrhu 2017 s tématem Čertovská pohádka v
kategorii poezie nad 18 let za povídku „Pekelná mela.“

VáclaV

Uzávěrka  Řehečské  slepice  se  blíží!
Již 12.ledna 2018! Všechny potřebné
informace  najdete  na
http://slepice.rehec.cz/ !
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ČAJ č. 135 – ROMAN SZPUK

Starý rok má na kahánku, ale ještě dříve než na Silvestra připijeme
na  zdar  roku  2018,  máme  před  sebou  celý  měsíc  prosinec.  A
pochopitelně Vánoce. Ani ČAJ nezůstane stranou oslav, a tak jsem
poprosil  Eva  Černošovou,  předsedkyni  Střediska  východočeských
spisovatelů,  aby se  podívala  na ty Vánoce  minulé,  ale  i  ty právě
přicházející.   Přiznala  se,  že:  „Budou  to  ty  nejlepší  Vánoce!
Kouzelné, díky Anežce.  Těším se jak malá holka!“

A pokud  byste  měli  problémy  s  přípravou  kapra,  poradí  Vám
Tereza  Kopecká  (mimochodem  chystám  ji  představit  v  ČAJi  v
únorovém čísle 2018) ve své krátké úvaze „Jak na kapra?“

A protože ne všichni  sedí  u prostřeného štředrovečerního stolu,
vznikla povídka železničáře Liboslava Kučery „Vánoční elegie.“ 

A co takhle procházka po zasněžené krajině? Dopřeje Vám ji náš
vzácný  prosincový  host  Roman  Szpuk,  pozorovatel  počasí  na
Churáňově, ale především básník čerpající inspiraci v přírodě. A tak
přijměte jeho ochutnávku z připravované sbírky „… a hvězdy jedna
po druhé hasnou)“. Přiznám se, že vybrat jen pár básní na ukázku pro
náš ČAJ, byla opravdu náročná práce, neboť nejraději bych uveřejnil
sbírku celou, jak se mi Romanovy verše líbily.

Doufám, že jste s letošní ČAJovou nadílkou spokojeni. A za sebe
Vám  přeji,  ať  pod  stromečkem  najdete  nějakou  ku  knížku,  ale
především ať jsou pro Vás ty letošní Vánoce kouzelné třeba právě
jako u Černošových, kde se pod stromečkem poprvé potkají s jejich
dcerou Anežkou!

VáclaV

SILVESTROVSKÁ PŘÍLOHA 
PLNÁ ZARUČENĚ NEPOTVRZENÝCH INFORMACÍ

JE SIOUČÁSTÍ PROSINCOVÉ KOBRY
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OCENĚNÍ  NA LITERÁRNÍCH SOUTĚŽÍCH
AUTORŮ Z JIČÍNSKA  V ROCE 2017

1.cena 
- Zlata ZÁKOUTSKÁ na Řehečské slepici 2017 v kategorii písňový
text za text „Vyšel jsem si jednou zrána na úřad …“
- Ilona PLUHAŘOVÁ na  na literární soutěži Polabského vánočního
knižního veletrhu 2017 za báseň „Pekelná mela.“

2.cena 
- Václav FRANC  na soutěži „Střípky z Ráje v Turnově  v kategorii
próza“ za povídku „Můj první blackout“

3.cena 
-  Václav  FRANC  na   „Hlinecký  hrneček“  za  povídku  „Lavička
generací“

Čestné uznání  a další ocenění
-  Václav  FRANC   4.cena  na  soutěži  Městské  knihovny  Dobříš
vypsanou  ke  100.výročí  narození  Josefa  Kainara  za  básničky
„Roboti“ a „Žížaly u Žalí.“
-  Ilona PLUHAŘOVÁ na Literární  Vysočině v kategorii  próza za
povídku „Neuvěřitelnosti“
-  Liboslav  KUČERA na  Literární  Vysočině  v  kategorii  próza  za
povídku „Vánoční elegie“
- Ilona PLUHAŘOVÁ na Mělnickém Pegasu v kategorii poezie C
(autoři nad 30let, kteří nevydali sbírku) za básně
-  Václav FRANC -  Mělnický Pegas v kategorii  poezie  D (autoři,
kteří již vydali sbírku) za soubor básní   „Pařížské reminiscence“
- Václav FRANC – Mobelova pochvala za sbírku básní „Opuštěná
hnízda dětství“
- ČESKO HLEDÁ SPISOVATELKY - Výsledky  čtvrtého ročníku
(základní  část  v  roce  2016  a  finále  v  roce  2017)  Mezi  deseti
vítězkami:   Monika  HEJROVSKÁ  (EBERLOVÁ)  a  Ilona
PLUHAŘOVÁ.
-  Pavel  JONÁK na  7.  ročníku  literární  soutěže  „BÁSNE SK/CZ
2017“ (tzv. Prémii = čestné uznání )
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-  Liboslav  KUČERA  v  literární  soutěži  Městské   knihovny
Neratovice na téma „Neratovice žijí?!“
______________________________ 

*) 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.

ŘEKNI MI, CO ČTEŠ ...

Daniela FISCHEROVÁ: ŽELVOU PROTI ZDI
Vydalo nakladatelství Mladá fronta a.s. v roce 2017

Povídkovou knížku Daniely Fischerové „Želvou proti zdi“ jsem si
rád  přečetl,  třeba  proto,  že  obsahuje  krátké  povídky  s  výraznou
pointou, tedy povídky, které patří i v mé tvorbě k oblíbeným. A lze
napsat,  že  právě  Fischerová  je  v  „tomto  oboru“  velmi  zkušenou
autorkou.  Dokáže  na  malém prostoru  představit  všechny důležité
povahové rysy hlavní postavy, vtáhne čtenáře do děje a nakonec ještě
vyčaruje zajímavý, neočekávaný závěr povídky.

Postavy jejich  povídek jsou  většinou „obyčejní  lidé“ se  svými
běžnými starostmi, často vzpomínají na nějaký moment jejich života,
který jim ulpěl v mysli, ovlivnil je na další život. 

Třeba úvodní povídka „Vánoční  akce“,  kdy se bývalý profesor
českého jazyka na střední škole, nyní již důchodce, setká po mnoha
letech se svojí žačkou. Připomene si, čím vším chtěli jeho žáci být,
jak psali ještě ve školních písemkách. A čím se nakonec stali (jako
Rendulka  Vaněčková  z  8.B).  A právě  jeho  žačka  se  „proslaví“
zvláštním druhem reklamy v městské dopravě.

V povídce „Špatné siluety dravců“ podezřívá žena svého muže z
nevěry,  jejich  dvacetileté  soužití  zažívá  vážnou  krizi.  A  tak  na
podnikovém večírku sleduje potencionální milenku svého manžela,
ale … pointu neprozradím, ale je vskutku originální.

Mohl bych tady jmenovat jednu povídku po druhé, ale ještě sáhnu
po jedné, jmenuje se „Zředěné zlo.“ Vypráví příběh děvčete, které se
rozhodne, že bude zlé. A vskutku se činí, ale nakonec přece jenom,
ač málem zaviní tragédii, pomůže chlapci od jisté smrti na kolejích.
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Její čin je nahlížen ze dvou stran, ale nakonec dívku přivede zpět na
cestu dobra.

Kniha povídek by se mohla stát i dobrou učebnicí pro začínající
autory,  kteří  právě  na  krátkých  textech  cvičí  svoje  literární
dovednosti.  Ono je to velké umění,  dát  na malém prostoru zaznít
celému příběhu. Napsat vlastně román na třech čtyřech stránkách. A
domnívám se, že v dnešní uspěchané době, přijde renesance tohoto
žánru. VáclaV

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „MŮJ SVĚT“

Městská  knihovna  Frýdek-Místek  vyhlašuje  25.  ročník  literární
soutěže MŮJ SVĚT.

„Jediná cesta je ta ve vlastním nitru.“ (Rainer Maria Rilke)
Přihlásit se mohou všichni autoři od 15 let:
I. kategorie: próza - max. 3 str. A4, podkategorie: 15-18; 18-30;

30 a více let
II. kategorie: poezie - 3 básně, podkategorie: 15-18; 18-30; 30 a

více let
Práce  budou hodnoceny odbornou porotou,  vyhlášení  výsledků

proběhne na slavnostním večeru v březnu 2018.
Své  příspěvky doručte  e-mailem na  dvorakova@mkfrydek.cz  ,

případně poštou do 31. 12. 2017. Nezapomeňte uvést své jméno, věk
a bydliště!

 SOUTĚŽ JINDŘICHOHRADECKÝ TEXTÍK

Nakladatelství  Epika  pod  záštitou  města  Jindřichův  Hradec  a
Jihočeského klubu obce spisovatelů vyhlašuje VIII. ročník autorské
literární soutěže jindřichohradecký Textík. Soutěží se v oboru próza,
poezie a ilustrace. 

Název soutěže:  jindřichohradecký TEXTÍK – VIII. ročník 
Pořadatel:  jindřichohradecké nakladatelství Jan Medek – Epika 
pod záštitou Města Jindřichův Hradec a Jihočeského klubu Obce

spisovatelů  ve spolupráci s Městskou knihovnou Jindřichův Hradec
a Muzeem Jindřichohradecka

9



  Mediální  partneři:   Jindřichohradecký deník ,  Jindřichohradecký
Zpravodaj, Český rozhlas,  www.citarny.cz a  JHTV .

Zadání literární části Textíku: 
• do 14 let – poezie – Kdyby prase mělo křídla 
• do 14 let – próza – Na mostě mezi Měsícem a Sluncem 
• od 15 let – poezie – Slušná báseň o neslušné věci 
• od 15 let – próza – Kocourkovští nového věku 
zúčastnit  se  je  možné  jen  se  svým  vlastním  dílem,  jedním

příspěvkem (bude přijat jen první zaslaný) délka textu max. 3x A4
textu ve Wordu,  pouze  na  níže  uvedený e-mail,  dílo  nebylo  ještě
nikde  prezentováno,  případné  komiksy nebudou  přijímány uveďte
jméno,  věk a kontakt  (poštovní  adresa,  e-mail,  telefon),  v případě
žáka nebo studenta i školu bez těchto náležitostí nebude příspěvek
přijat 

Jak odevzdat příspěvek: 
Příspěvky  přijímá  v  elektronické  podobě  pořadatel  akce

jindřichohradecké nakladatelství Jan Medek – EPIKA 
Literární část: e-mail textik@epika.cz 
--------------------------------------------------------
Uzávěrka soutěže: 15. ledna 2018

Všechna  díla  literární  i  výtvarné části  budou hodnotit  odborné
poroty.  Obě  poroty  rozhodují  o  příspěvcích  anonymně,  znají  do
vyhodnocení  pouze  přidělené  pořadové  číslo  a  věk  soutěžícího.
Složení porot je v současné době v jednání. Přihlášením do soutěže
dáváte  souhlas  k  případné  publikaci  díla  v  knize  vítězných  a
doporučených prací. Dále dáváte souhlas k následné prezentaci díla
na závěrečném literárním večeru a publikaci příspěvku u mediálního
partnera  –  týká  se  vítězných  děl.  Z  vybraných  prací  účastníků
soutěže opět vznikne sborník, který vydá pořádající nakladatelství.
Zúčastnění  autoři  (literáti  i  ilustrátoři),  jejichž  dílo  bude  v  knize
otištěno, ho dostanou jako odměnu. Vítězové jednotlivých kategorií
obdrží navíc i poukázky a věcné ceny, které věnují jindřichohradecké
firmy.  Bude  udělena  i  Cena  Města  Jindřichův  Hradec.  Vyhlášení
výsledků  proběhne  5.  dubna  roku  2018.  Místo  a  čas  budou  včas
oznámeny. 
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Vánoční knižní veletrh 2017
Ilona Pluhařová

Dne 3. 12. 2017 se v Lysé nad Labem konal Vánoční knižní veletrh
spojený s vyhlášením literární soutěže, jež proběhlo v letošním roce
na  téma  Čertovská  pohádka.  V rámci  této  akce  se  překvapivě
uskutečnilo setkání několika autorek, jež se pravidelně účastní našich
jičínských  akcí.  V restauraci  U  Václava,  která  se  nachází  vedle
výstaviště, se sešly básnířky mělnického literárního spolku Pegas ve
složení  Jindra Lírová,  Zdeňka Líbalová,  Božena Tilňáková a Věra
Vaďurová,  jičínský  literární  spolek  DIV  reprezentovala  Ilona
Pluhařová.  Nad dobrým obědem se  diskutovalo  o  všem možném,
došlo  i  na  literaturu  a  výměnu  nejnovějších  literárních  počinů
jednotlivých autorek.

Knižní veletrh nebyl příliš rozsáhlý, přinesl však některé zajímavé
novinky.  Svou činnost  zde  prezentoval  například  spolek  Knihofil,
jenž  před  několika  týdny  založil  internetovou  sdílenou  knihovnu
s inspirací.  Milovníci  literatury  si  prostřednictvím  této  knihovny
mohou vyměňovat knihy, jež je zaujmou v přiložených seznamech.

Mezi  úspěšnými  autory  literární  soutěže  (z  81  účastníků,  kteří
zaslali  dohromady 96 prací) se rovněž objevily známé tváře.  Zora
Šimůnková získala 3. místo v kategorii próza nad 18 let za pohádku
Když se Maruně ukázal anděl, v kategorii poezie nad 18 let získala 3.
místo  Jindra  Lírová  za  trojici  básní  Černá;  Čertovská  svatba;  a
Čertoviny, Ilona Pluhařová získala 1. místo za báseň Pekelná mela.

V rámci  vyhlášení  literární  soutěže  představil  spisovatel  Jan
Řehounek svou vánoční sbírku básní „Betlémský příběh“ a recitoval
báseň Mikulášská nadílka:

Nadílková trojice – Mikuláš, čert a anděl
s dupotem vešla do dveří.

Nejmenší začal natahovat moldánky,
Ztichnul i kluk, co na ně nevěří.

Rozdali cukrátka, jablka a pomeranče,
Čert přidal uhlí, bramboru,

A s hudrováním metlu čepejří.
Ještě že k sousedům spěchají
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a zkoumat není čas, zda děti zlobily.
Tak končí chvilka strachu

bouchnutím veřejí.

Jan Řehounek si odnesl rovněž jednu z nakladatelských cen.
Stejně jako vždycky si  všichni  literární  odpoledne velmi  užili  a

odnesli si řadu zážitků i tvůrčích inspirací.

„Tááááákhle velký kus štěstí v roce 2018!“ 
a krásné Vánoce  všem příznivcům KOBRY 

                  přeje                       
VáclaV

KOBRA
Kulturní občasník regionálních autorů

Interní tiskovinu regionálních autorů Jičínska
Připravil : Václav Franc, K Hájku 1724,  509 01 Nová Paka

Franczub@seznam.cz
Ročník 18.   Číslo 12.  Prosinec 2017.

( 5.prosince  2017)
www.ikobra.cz
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