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Citát inspirující: 
      „Sny jsou literaturou spánku.“                          Jean Costeau

Václav Teslík

DIVNÝ ČAS

Pod starou hruškou blíž božích muk: 
Zvuk! - Cvrček cvrká. 

Ruka se opřela - o boží muka, 
opilec (ani muk) cvrká

na patu kamene. Cvrček 
se odmlčel. Kristus je němý. 

Divný čas. Cvrčka mi vyplašil. 
- Ale co do tebe, člověče, je mi?   
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RANNÍ GLOSA NA DVOJCE 
 

  Snídáte s  rozhlasem? Já  ano.  V pracovní dny
poslouchám při  pravidelném ranním rituálu  Český
rozhlas  Dvojku,  dříve  to  byla  Praha.  V  poslední
době  poslouchám ještě  raději,  neboť  mezi  6:05  –
6:10  hodin  se  objevuje  ranní  glosa.  Krátké
zamyšlení, postřeh či názor z pera známých autorů,
Rudolfa  Křesťana,  Ireny  Douskové,  Barbary
Nesvadbové,  Gaco  Novomesského  (dokonce

slovensky) či Petra Kukala, ale zcela určitě jsem na někoho dalšího
zapomněl.

 Často  se  říká,  že  literatura  je  dnes  málo  slyšet  v  našich
veřejnoprávních  médií.  Poezie  se  netiskne  v  denících  ani  u
příležitosti různých významných výročí, a tak aspoň rozhlas   supluje
tuto činnost. Glosa netrvá dlouho, minutku či dvě, ale je to regulérní
literární  útvar.  Autor  v  něm  subjektivně  zohlední  jedno  téma,
polemizuje o něm a hutný útvar by měl vyústit v zajímavou pointu.

A tak poslouchám, co jiní napsali a vlastně i namluvili. Často se
nad ranní glosou zamýšlím, někdy mě inspiruje či osloví. Třeba v
případě glosy Gaca Novomesského při tématu „KŔDEĽ“ až natolik,
že jsem napsal báseň.  Že nevíte, co toto slovo znamená? Taky jsem
nevěděl, ale nehledejte v tom žádnou „sprosťárnu“, která vás možná,
stejně jako mne, napadla při prvním poslechu. 

A tak si říkám, že bych měl každý den napsat svoji vlastní večerní
glosu třeba právě z dojmů prožitého dne. Občas se i donutím, ale
ruku na srdce, nejsem zas tak pilný. Nakonec ne vždy mám pádný
důvod  či  prožitek  pro  opravdu  zajímavou  glosu,  přínosnou  i  pro
případné čtenáře. 

Nevím, jestli se mi dnešní „glosa“ povedla, ale zcela jistě si ráno
poslechnu další glosy z pera známých autorů. Třeba mě inspirují a
napíši  nějakou další,  lepší  než tu v červencové Kobře.  Nakonec s
glosou to můžete  zkoušet  každý den,  jako byste  každé ráno vzali
krásně  bílý  papír,  ještě  netknutý,  nepopsaný  jako  právě  narozený
den.  Prostě  takových  glos  můžete  napsat  třeba  „kŕdeľ“,  vlastně
hejno! VáclaV
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VÍTE, ŽE ...

 - Václav Franc získal na Literární Vysočině 2018 za povídku „Čertík
v trabantu“ čestné uznání v kategorii próza. Oceněná povídka vyšla
ve sborníku. 

- V úterý 19.června 2018 byla uveřejněna recenze Jiřího Lojína na
knížku  Václava  France  „Povídky  z  děravé  kapsy“  na  stránkách
https://www.vaseliteratura.cz/pro-dospele/7016-povidky-z-derave-
kapsy .

- Ve středu 20.června 2018 vyšel v časopisu „Literatura – Umění –
Kultura“ článek Františka Uhra o knize Václava France „Povídky z
děravé kapsy.“ 

-  Ve „Zpravodaji  Šrámkovy Sobotky“ (číslo 3/2018,  červen 2018)
vyšla  na  titulní  straně  báseň Josef  Jindra  „Počítání  času.“  Dále  v
tomto  čísle  najdete  ve  „Sloupku  šéfredaktorky“  Pavlíny  Havlové
zmínku o sbírce Josefa Jindra „Kudy kam“ a recenzi této sbírky od
Ilony Pluhařové pod názvem „Josef Jindra – básnická sbírka Kudy
kam.“  O sbírce  se  zmiňuje  Karol  Bílek  v  rubrice  „Do  sobotecké
knihovničky.“ 

- V bulletinu Střediska východočeských spisovatelů  „Kruh“ číslo 52
(vyšlo červen 2018) najdete v rubrice „Z nových knih“ pojednání
Františka Uhra o knize Václava France „Povídky z děravé kapsy.“ V
rubrice „Zprávy z oblastí“ je informace o květnovém ČAJi č. 140.
                                                                                                VáclaV

MARTINSKÁ POETICKÁ JESEŇ 2018

Milí priatelia,
 srdečne pozdravujem z Martina, dúfam, že všetci prežívate pekné
leto  a máte  sa  dobre.  Keďže  čas  veľmi  rýchlo  beží,  musím Vám
pripomenúť, že Martinská poetická jeseň sa blíži. Začne 21.9.2018 a
potrvá  do  23.9.2018.   Zraz  máme  v  Turčianskej  knižnici  o 14:00
hodine.  Po oficiálnom programe, ktorý prebehne v areáli knižnice
od  15:00  hod.  sa  presunieme  do  mestečka  Turany,  kde  budeme
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ubytovaní.   Ubytovanie  a stravovanie  hradí  Turčianska  knižnica
a Miestny  odbor  Matice  slovenskej  v  Martine.   Nápoje  si  hradia
účastníci sami. Sobotný program bude prebiehať v Turanoch. 
 Tí, ktorým vyšla v tomto roku kniha /alebo koncom roka 2017/ sa
mi  môžu  nahlásiť  a zaradím  ich  do  vydavateľských  počinov.
Vyberáme vložné 5 € hneď pri prezentácii účastníkov.  Prosím, aby
ste  sa  prihlásili  do  15.  8.2018  na  moju  adresu
tatana.s@centrum.sk! Ďalej  Vás  prosím  poslať  ukážky  z Vašej
tvorby, ktoré budú načítané recitátormi – najneskôr do 15.8.2017! 
 Veľmi  sa  na  všetkých  tešíme!  Srdečne  pozdravujeme  a  želáme
krásne leto.       Vaša Táňa Sivová a celá knižnica

ČAJ č. 142 – FRANCOUZSKÁ LITERATURA

  Začínají prázdniny, je čas dovolených, a tak se ČAJ vydal na cestu.
Dokonce až na Novou Kaledonii, kde žije rodačka z našeho kraje,
světově uznávaná architektka Eva Le Peutrec. Jsem rád, že ve svém
nabitém diáři našla čas na rozhovor pro náš ČAJ ( a moc děkuji za
ochotu). Kdysi dávno totiž ilustrovala naše „Vodnické pohádky, ale
to  jsem ještě  netušil,  že  bude  v  Číně  projektovat  mrakodrapy.  O
Francii, francouzském manželovi, ale i o nelehké cestě za uznáním,
či vzpomínce na rodný kraj jsme si povídali a vznikl rozhovor: „Pro
architekta je každý projekt takové jeho dítě  aneb   Má cesta z Nové
Paky do světa!“
  Ve Francii zůstaneme i v mém pojednání „Francouzská literatura
(očima  Václava  France)“,  kde  se  snažím  zmapovat  současnou
francouzskou  literaturu,  představit  autorky  a  autory  a  především
jejich tvorbu.
  Stylově  i  tvorba  regionálních  autorů  je  z  Francie.  Nakonec  už
úvodní báseň dnešního ČAJe „Seina“ napovídá, že jsem se vrátil ke
své starší sbírce básní „Suvenýr z Francie!“
  Jestli jsem Vás inspiroval a už balíte kufry, jsem rád. A nemusíte
jezdit  do Francie,  neboť všude je krásně.  Všude najdete zajímavá
místa  k  poznávání  či  odpočinku!  Tak  hezké  prázdniny!  Hezkou
dovolenou! A Třeba se Vám do batohu či kufru bude hodit nějaká
pěkná knížka! VáclaV
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ŘEKNI MI, CO ČTEŠ ...

NELL LEYSHONOVÁ – BARVA MLÉKA
Vydalo nakladatelství Plus v Praze  roku 2014

Překlad Tereza Límanová

   Britská  autorka  Nell  Leyshonová  (*1961)  napsala  svůj  třetí
román „Barvu mléka“,  ale první,  který byl  přeložen do češtiny.  A
myslím si, že je dobře, že se český čtenář může seznámit s tvorbou
této britské prozaičky a dramatičky. 

Děj knížky nás zavádí do nehostinného kraje anglického venkova
roku 1831, kdy na statku žije rodina, otec a matka společně s jejich
čtyřmi  dcerami.  A život  je  to  vskutku  neradostný,  úmorná  práce,
nadávky, někdy i bití, to provází život vypravěčky příběhu nejmladší
z dcer patnáctileté Mary. Je svědkem výčitek otce, že nemá syna, ale
i tvrdého zacházení, lopotné dřiny kolem krav, slepic nebo na poli.
Spí  v  posteli  se  svojí  starší  sestrou  Beatrice.  Navíc  se  stane
nechtěnou  svědkyní  intimního  spojení  její  starší  sestry Violety se
synem  místního  faráře  Ralphem.  Její  sestra  otěhotní.  Violetě  se
narodí  syn,  ale  rodiče  vezmou rodičovství  na  sebe,  takže  se  otec
konečně „dočká“ mužského potomka.

Ale život na statku plyne neradostně dál. Snad jediným potěšením
je pro Mary její dědeček.  Jednoho dne otec rozhodne, že Mary půjde
sloužit na místní faru ke Grahamovým. Mary se dostává do jiného
světa,  stýská  se  jí  po  domově,  i  přes  veškerá  příkoří,  která  tam
zakusila. Začíná se učit číst a psát, relativně by se mohlo zdát, že se
svět k ní obrací vlídnější tváří, ale když paní Grahamová zemře a syn
Ralph  odjíždí  do  města  na  studia,  začne  se  Mary  pan  Graham
věnovat  nejen  jako  učitel.  Jeho  pozdní  návštěvy  v  jejím  pokoji
pokračují až do osudné noci...

Celý příběh je psán jako vyprávění Mary, čekající v cele smrti na
konečný ortel. Nikomu neprozradí, že je sama těhotná.

Novela  je  dramatickým  vykreslením  neradostného  života  na
anglickém venkově, ale i  vyprávěním o jednom dospívání dívky v
ženu, kdy si s gramotností začíná hlavní hrdinka uvědomovat svoje
práva. 

Knihu vám všem vřele doporučuji! VáclaV
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IXX. Dny poezie v Broumově

Vážená paní, vážený pane,milá přítelkyně, milý příteli, 
chtěla  bych  vás  velmi  srdečně  pozvat  na  IXX.  Dny  poezie

v Broumově,které se budou konat 19. 10. – 21. 10. 2018 .
Setkání se uskuteční za podpory Královéhradeckého kraje, Města

Broumova, Agentury pro rozvoj Broumovska, obce Křinice a budou
součástí  Česko-polských  dnů  kultury  a  14.  Východočeského
podzimního  uměleckého  maratónu  pořádaného  Střediskem
východočeských spisovatelů. Na co se můžete těšit?

* Na autory z Čech, Moravy, Polska, Slovenska, Ukrajiny, Litvy a
Řecka různého věku, vzdělání, profesí i literárních zkušeností.

* Na příjemnou, přátelskou a tvůrčí atmosféru a přívětivé prostředí
v Obecním domě  v Křinicích (bývalá škola).

* Na poetické večery a dílny. Na sborník zúčastněných autorů.
* Na autorská vystoupení v Broumově, v Křinicích a Mieroszowě,

v nichž mají účastníci možnost představit své verše sobě navzájem i
veřejnosti.  Na  procházku  Broumovem  a  Křinicemi.  Na  výstavu
obrazů  z plenérů  v Křinicích.  Na  zrekonstruované  sály
Broumovského kláštera a klášterní zahradu

Další informace :
Převážná  většina  účastníků  bude  ubytována  v  Obecním  domě

v Křinicích ve větších pokojích.   Zájemci o ubytování  ve dvou si
mohou zajistit ubytování v soukromí.

Stravování  /  večeře  21.  10.  (75Kč),  sobotní  snídaně  a
svačina(50Kč),  oběd(80  Kč),  večeře(75Kč)  a  nedělní  snídaně  (40
Kč)/ si hradí účastníci sami. Účastnický poplatek 150 Kč.

Přihlášky na Dny poezie a 2 až 3 kratší básně, kterými se chcete
prezentovat  ve  sborníku  zašlete  do  15.  7.  e-mailem  na  adresu:
kopecka.vera@volny.cz nebo poštou na adresu Mgr. Věra Kopecká,
Křinice 8, 550 01. Těm, kteří se přihlásí a do Broumova nepřijedou,
bude sborník zaslán na požádání po zaplacení účastnického poplatku.

Připravte si rovněž 1 – 2 básně na zahajovací autorské čtení a čtení
v Křinicích. Případné dotazy vám zodpovím ráda prostřednictvím e-
mailu.   Uvítám  vaše  náměty  pro  dílny.
Moc se těším na setkání s vámi.                           Věra Kopecká
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Program setkání :
 

pátek 19. 10.
8:00 – 12:00   besedy hostů s žáky a studenty broumovských škol
14:00 – 17:00 sraz účastníků a prezence  v  prostorách Broumovského

kláštera  –  Opatské  sály,  volný  program,  prohlídka  kulturních  památek
města, občerstvení, příprava pořadu z veršů účastníků

17:00 – 18:30 Podvečer plný poezie – pořad z veršů zúčastněných autorů
pro veřejnost v Opatském sále Broumovského kláštera

19:00 – 20:30     večeře a ubytování účastníků 
20:30 – 23:00   výstava obrazů z plenérů v Křinicích , 1. a 2. tvůrčí dílna 

sobota 20. 10.
9:00 – 12:0     okénko pro hosty, přednášky, dílny
12:00 – 13:00 oběd
13:30 – 15:30 vycházka do okolí, dílna
16:30 - 19:00           Mieroszow – vystoupení, večeře
20:00 – 21:00 nové sbírky a verše zúčastněných autorů 
21:00 – 22:00  dokončení  a  prezentace  prací  z  dílen  informace  z

literárních klubů, společenský večer

neděle. 22. 10.
9:00 – 10:00 závěr setkání,   odjezd účastníků
Program  bude  organizátorem  upřesněn,  případně  upraven  a  doplněn

podle okolností.
____________________________________________________

Přihláška na 19. Dny poezie v Broumově 19. 10. – 21. 10. 2018
Jméno a příjmení………………………………………………..
Zaměstnání …………………………………………… 
Rok narození   ……………….
Adresa………………………………………………………..
Telefon ………………………………

     E-mailová adresa   ………………………………………………..
Účast v soutěžích a publikování…………………………………
Členství v organizacích literátů, výtvarníků ……………………………
Přijedu přibližně v (čas)………………………
Mám zájem o nocleh:      19. 10.……… 20. 10. ……..…..
Zúčastním se sobotního programu…………………………………
Souhlasím s uvedením mých básní ve sborníku………….
Datum a podpis
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 Václav Franc na návštěvě v Malých Svatoňovicích v kraji  bratří
Čapků. Foto Ladislava Francová.

KOBRA
Kulturní občasník regionálních autorů

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

Franczub@seznam.cz
Ročník 19.   Číslo 7.  Červenec 2018.

 (5.července  2018)
www.ikobra.cz
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