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Citát inspirující: 
 … co básník chtěl, ač nedoved, / zachytit odjakživa,- /  co je to
život, co je to svět, / vlající koňská hříva! 

   Kamil Bednář 
– báseň „Listopad v Praze“, sbírka „Sladkost hořkosti“

15 let od 1.ročníku MAPOJe

„Že ako sme sa mali u našich bratov? No ako sme sa mohli
mať,  keď  sme  zase  raz  boli  chápaní  ako  hviezdy...  No
vynikajúco predsa!!! Pozvali nás do Jičína tuším dvoch, vybrali
sme sa šiesti. Troma rôznymi spôsobmi. Autobusom cez Prahu
(Bibka a Zuzka), stopom cez Žilinu (Matej) a autom cez všetky
hypermarkety (Tánička, Marcelka a Janko). Všetci sme sa však
v  piatok  21.  mája  krátko  po  šestnástej  stretli  (o  všetkých
peripetiách  pomlčím,  radi  však  o  nich  záujemcom
porozprávame...)  v  študovni  Městské  knihovny  v  Jičíne.
Občerstvenie  (a  vôbec  nie  také  skromné,  ako  sľubovali),
exkurzia  po  knižnici  (slepo  sme  závideli),  vytešenie  sa  v
detskom oddelení (čertovsky krásne marionety čertov),  náhle
zistenie, že sme v meste Rumcajsa (alebo Rumpľa). 

Zuzka Herbrychová (Vnučáková) 
   máj 2004
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VZPOMÍNKA:  JIČÍNSKÉ POETICKÉ JARO 2004 
 

V pátek 21.května 2004 vypuklo v jičínské knihovně
poetické  jaro.  V  průběhu  odpoledne  přijížděli
účastníci z různých koutů naší vlasti a dokonce ze
Slovenska. Šestice literátů z martinského literárního
klubu Mädokýš byla vedená pracovnicí Turčianské
knižnice  Taťánou  Sivovou.  Dále  přijeli  zástupci
různých klubů a spolků z FrýdkuMístku (Jiří Figura,
Klub  Petra  Bezruče),  z  Liberce  (Marek  Sekyra,

KAL), Plzně (Marek Velebný), z  Chotěboře ( Petr Musílek), Prahy
(Zora Šimůnková, Pavel Veselý), ale i jednotlivci -  Ivan Fontana z
Prahy,  Jarmila  Maršálková  z  Drnovic,  Simona  Váchalová  od
Domažlic, Lucie Popovičová z Horšovského Týna či Petr Kersch z
Děčína. V pátek se konalo neformální setkání autorů při zpěvu. V

sobotu dopoledne potom proběhlo oficiální zahájení akce, při kterém
se  místostarosta  Jičína  Mgr.  Richard  Koníř   projevil  jako  zdatný
literát.  Zahájení  se  účastnila  i  ředitelka  jičínské  knihovny  Mgr.
Lidmila Košťálová. Následovalo představení jednotlivých spolků a
autorů.  V  další  části  autoři  nad  mapou  Jičína,  dílem  hořického
sochaře  Petra  Veselého,  hledali  nejvhodnější  místo  pro  čtení
vlastních děl. Odpoledne se skupinka poetů vydala vstříc jičínským
pamětihodnostem.  Akce skončila v restauraci U Anděla přípitkem na
česko – slovenské přátelství. 

      VáclaV, Kobra 6/2004
P.S. Vzpomínáte? 15 let! Čas strašně rychle letí! Alespoň mně. 
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VÍTE, ŽE ...

-  V  IX.  ročníku  literární  a  výtvarné  soutěže  „Jindřichohradecký
Textík“ uspěli i autoři z Jičínska. V kategorii od 26 let – poezie –
„Balada  spisovatelská“  získali  ocenění  Ilona  Pluhařová  („Balada
krvavá“) a Václav Franc („Děvka poezie) a v kategorii  od 26 let –
próza  –  Cestopis  získal  Václav  Franc  ocenění  za  příspěvek  „Tři
literární osudy stoleté republiky (1918-2018).“ Václav Franc získal
Zvláštní  cena  nakladatelství  –  poukaz  na  vydání  knihy!  Vybrané
práce  byly  zařazeny do  sborníku  soutěže.  Vyhlášení  se  konalo  v
Jindřichově Hradci 4.dubna 2019.

-  V bulletinu Střediska východočeských spisovatelů „Kruh“ (číslo
57, vyšlo březen 2019) najdete mimo jiné  články Václava France z
ČAJe č.49/2019, a to recenze na   knihy „Iva Tajovská, Odpusť, že
jsem se vrátil,“ „Jana Burčíková-Maternová – Zápolení – nekonečná
cesta duše Ingrid,“ „Milana Duška – Minulosti neutečeš“ a Antonína
Šlechty „Ptala se mne na štěstí.“  Dále zde je upozornění na ČAJ
49/2019,  který  je  věnován  autorům  Střediska  východočeských
spisovatelů.  V  ohlédnutí  za  14.  Východočeským  uměleckým
maratónem 2018 je i fotografie z akce v Knihovně Václava čtvrtka v
Jičíně, kde vystoupili Jana Bednářová a Václav Franc.

- V sobotu 6.dubna se v Knihovně Václava Čtvrtka konal 18.ročník
literární  soutěže  humoru  Řehečská  slepice.  Absolutní  vítězkou  se
stala Veronika Miškaříková za povídku „Naše eldéenka“. Oceněné
práce vyšly ve sborníku „Čistota půl zdraví, Řeheč celé!“ Kompletní
výsledky najdete na http://slepice.rehec.cz/ . Video a fotografie  zde:
https://knihovna.jicin.cz/2019/04/08/knihovna-se-promenila-v-
psychiatrii-a-rehecsti-rodaci-udelili-prvni-slepici-za-18-let/ .  O  akci
vyšla  řada  článků:  Jičínský  deník  (středa  10.dubna)  Oldřich
Suchoradský:  „Řehečská slepice vsadila na laskavý humor,“ Nové
Noviny (pátek 12.dubna) Martin Žantovský: „Řehečští rodáci udělili
první  slepici  za  18  let,“  Haló  noviny  (úterý  23.dubna)  Oldřich
Suchoradský „Se zubařem o slepici,“ Jičínský deník (středa 24.dubna
2019)  Oldřich  Suchoradský:  „Zakladatel  Řehečské  slepice,“  dále
vyšly články na internetu: Oto Hejnic (stránky Obce spisovatelů) –
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viz  http://obecspisovatelu.blog.cz/1904/rehecska-slepice ,  Eva
Černošová  (Vaše  literatura)  -
https://www.vaseliteratura.cz/rozhovory/7295-o-rehecske-slepici-s-
mudr-vaclavem-francem?
fbclid=IwAR3ZvjdzntOU411T6SbQ2xbIJWjF3T3-
AQEtt9U4C3novHLeExqJB0GXqHA  .

- Bývalý člen našeho literárního spolku Pavel Vydra pokřtil v bývalé 
škole v Brtvi  ve čtvrtek 18. dubna  novou knihu  „Lesní Království“.
Jde o první spisovatelovu knihu s dětskou tématikou. Video z akce 
najdete na https://www.youtube.com/watch?
v=bXtuqV9nbrQ&feature=youtu.be .

- Ve „Zpravodaji Šrámkovy Sobotky“ (číslo 2, březen/duben 2019)
vyšly básně  Josefa  Jindry „Karolovi  k  osmdesátce“  a  „Sto  barev
jara.“ VáclaV

ČAJ č. 152  –  ADALBERT  STIFTER 
A  PAVEL  VELEŠOVSKÝ

Hostem ČAJe je  česko -  rakouský spisovatel,  malíř  a pedagog
Adalbert Stifter (23. října 1805 Horní Planá -  28. ledna 1868 Linec).
Na svých cestách jsem navštívil jeho rodný domek v Horní Plané,
kde  dnes  najdete  památník.  Koupil  jsem si  zde  knihu  vybraných
ukázek  ze  Stifterova  díla  „Pohádky,  pověsti  a  legendy“  (Vydalo
nakladatleství  Vitalis,  v  roce  2018,2.vydání).Zároveň  představuji
jedno z nejznámějších autorových děl, román „Pozdní léto.“

Rozhovor  poskytla  pardubická  autorka  Iva  Tajovská,  která
hovořila nejen o svém posledním díle „Odpusť, že jsem se vrátil.“
Její próza nás vrací do časů před sto lety. A tak autorka přiznává, že:
„Musíme se smířit s tím, že nežijeme v ideálním světě!“

Ilona Pluhařová připravila studii „Inspirace z německé literatury,“
kde představuje některé významné německé autory.

V květnu si  připomínáme i  výročí  konce druhé světové  války.
Jako  dalšího  hosta  jsem  přizval  jičínského  autora  Pavla
Velešovského, kromě dalších děl se představuje povídkou „Zajatec.“

    VáclaV
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ŘEKNI MI, CO ČTEŠ ...

REFRÉNY ČASU
Antologie současné české a slovenské poezie
Vydal Spolok slovenských spisovateľov, 2018

ve spolupráci s Obcí spisovatelů ČR

  V  roce  100.výročí  vzniku  Československa  vznikla  zajímavá
publikace  svědčící  o  trvající  spolupráci  slovenských  a  českých
autorů.  Kniha  „Refrény  času“  představuje  tvorbu  současných
básnířek  a  básníkům  obou  zemí.  Celkem  36  přispěvatelů,  po
osmnácti z obou zemí se představuje čtenářům různorodou poezií.
Pochopitelně  můžeme  polemizovat  o  zastoupení  básníků,  někomu
může  ten  či  onen  autor  chybět,  ale  myslím  si,  že  je  zajímavé
zastoupení  právě  napříč  generacemi,  takže  nechybí  ani  autoři
nejmladší generace. 
  Potěšilo mě, že třeba ve slovenské části je nám známý Peter Mišák.
Přiznám se, že řada jmen slovenských autorek či autorů mně nebyla
známá. Proto tuto antologii vítám, neboť opravdu přispívá k lepšímu
poznání obou literaturou, které jdou po roce 1993 každá svou vlastní
cestou.
  Česká časť antologie zahrnuje tyto autory: Theofil Halama, Josef
Hrubý, Karla Erbová, Zeno Kaprál,Lydie Romanská, Jarmila Hannah
Čermáková,  Vladimír  Machek,  Petr  Musílek,  Jiří  Žáček,  Zdeněk
Lebl, Alois Marhoul, Alena Vávrová,Eva Frantinová, Roman Szpuk,
Ivo  Harák,  Jan  Kunz,  Lukáš  Bárta,  Jakub  Fišer.  Slovenská  časť
představuje  poezii  těchto  autorů:  Jozef  Mihalkovič,  Vlastimil
Kovalčík,  Teofil  Klas,  Jozef  Mokoš,  Jaroslav  Rezník,  Štefan
Moravčík,  Michal  Chuda,  Miroslav  Bielik,  Zlata  Matláková,  Ján
Švantner,  Ján  Tazberík,  Peter  Mišák,  Margita  Ivaničková,  Štefan
Cifra,  Ingrid  Lukáčová,  Boris  Brendza,  Oľga  Gluštíková,  Martin
Chudík. 
  Doufejme, že antologie je jen první vlaštovkou další spolupráce.
Ale myslím si, že spolupráce českých a slovenských literátů je velmi
čilá,  nakonec  o  tom  svědčí  i  naše  pravidelná  setkání  v  rámci
Martinské poetické jeseně. VáclaV
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X. ročník literární soutěže Tachovská reneta 2019

Téma: ,,OSTUDA“
 Soutěž začíná 1. února 2019 a končí 31.srpna 2019 a je určena pro
začínající  autory  z   ČR.  Věková  hranice:  od 15 let.  Kategorie:
PRÓZA, POEZIE. Autor se může zúčastnit pouze v jedné kategorii
s jedním příspěvkem. Soutěžící musí dodržet téma. Příspěvky mohou
být v rozsahu maximálně tří  stran v elektronické podobě (program
Word, formát DOC).
 Osobní  údaje:  jméno,  datum  narození,  bydliště,  telefon,  e-mail.
Povinné:  údaje  na samostatném  papíře  s dodatkem:
„Souhlasím  se zařazením  svých  osobních  údajů  do databáze
soutěžících. Souhlasím se zveřejněním soutěžního textu ve Sborníku
2019  a  na propagačních  stránkách  MKS Tachov,  knihovny.".
Soutěžní  příspěvky bude hodnotit  porota  sestavena organizátorem.
Hodnocení  je anonymní,  uděleno  bude  1.  -  3.  místo.  Příspěvky
zašlete  na níže  uvedenou  adresu,  nebo  na e-mail:
pujcovnaknih@mkstc.cz
Vyhodnocení  soutěže  proběhne  v říjnu  2019.  Nejúspěšnější  práce
budou  publikovány  ve sborníku.  Soutěžní  práce  spolu  s osobními
údaji  a souhlasem  s registrací  a zveřejněním  zasílejte  na adresu:
Městské kulturní  středisko Tachov,  Odbor  KNIHOVNA, Hornická
1695, 347 01 Tachov

Řehečská slepice po osmnácté

Vyhlášení výsledků 18. ročníku literární soutěže humoru Řehečská
slepice proběhlo v sobotu 6. dubna 2019 od 13. 30 hodin v Knihovně
Václava  Čtvrtka  v Jičíně.  Letošní  ročník  byl  věnován  tématu
zdravotnictví a přilákal rekordní počet soutěžících. Přišly práce od 54
autorek a autorů. Porota měla napilno, musela posoudit celkem 84
příspěvků,  27  v  poezii,  44  v  próze  a  13  v  písňových  textech.
„Rozhodování  bylo  tentokrát  mnohem  složitější,  neboť  názorový
rozptyl poroty byl poměrně velký,“ uvádí hlavní organizátor soutěže
a člen poroty MUDr. Václav Franc. „Zároveň jsem rád, že jsme se
shodli i na hlavní ceně pro absolutního vítěze,“ dodává ještě. 
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Hlavní  vítězkou se  stala  MUDr.  Veronika Miškaříková  se  svojí
povídkou „Naše eldéenka“.  „Před lety tady získala  titul  Řehečské
kuře,“  vzpomněl  na  literární  začátky  talentované  autorky  Václav
Franc. „Za těch pár let stačila vystudovat medicínu a dospět k hlavní
ceně.“ 

Mezi  oceněnými  byli  i  členové  našeho  Střediska.  Kompletní
výsledky soutěže najdete mj. i na stránkách SVčS. Letošní vyhlášení
neslo se, stejně jako téma soutěže, v duchu zdravotnickém a neslo
název  „Proměna  primáře  Kafky“.  Václav  Franc  jako  primář
psychiatrie  opět  nezklamal.  V  průběhu  odpoledne  se  proměnil
v Ester Ledeckou a spolu se zdravotní sestrou, jíž ztvárnila ředitelka
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně Mgr.  Jana Benešová,  předvedl
publiku  hlavní  rozdíl  mezi  pacientem  a  lékařem  psychiatrické
léčebny. Po proměně ve zlatou olympioničku totiž ztratil klíče…

Celé  odpoledne  probíhalo  ve  velice  příjemné  atmosféře,  což
vyzvedlo několik přítomných. Do Jičína se sjelo přes sedm desítek
lidí  ze  všech  koutů  naší  republiky!  Program  svým  hudebním
vystoupením příjemně zpestřilo  Řehečské kvarteto,  které  k soutěži
již  neodmyslitelně  patří.  Ceny  předával  Václav  Franc,  spolu  se
členkou  poroty  Janou  Franče  Jiráskovou,  Mgr.  Janou  Benešovou,
ředitelkou  Knihovny  Václava  Čtvrtka  v Jičíně,  a  Mgr.  Evou
Černošovou, předsedkyní Střediska východočeských spisovatelů.

Velké poděkování  patří  všem pořadatelům.  A především MUDr.
Václavu Francovi,  který je duší celé soutěže. Václav Franc a jeho
Řehečská slepice opět dokázali, že lze vytvořit hodně dobré muziky i
bez velkého rozpočtu. 

Mám velikou radost, že Řehečská slepice dávno překročila hranice
regionu  a  přeji  jí  do  dalších  ročníků  hodně  úspěchů  i  mediální
pozornosti, kterou si bezesporu zaslouží! Eva Černošová

SETKÁNÍ V LUCII

Ve středu 24.dubna 2019 se v restauraci Lucie v Jičíně konalo setkání
bývalých  členů  LiSu.  Setkání  se  zúčastnili:  Jana  Benešová,  Zlata
Zákoutská, Draga Zlatníková, Eva Jebavá, Ilona Pluhařová, Václav
Teslík,  Josef Jindra, Martin Žantovský a Václav Franc.  Setkání se
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konalo u příležitosti  29.výročí založení spolku.  Bližší informace o
setkání  uvedu v červnovém čísle Kobry.

VáclaV

Na  Řehečské  slepici  bylo  v  sobotu  6.dubna  2019  v  Knihovně
Václava Čtvrtka v Jičíně opět veselo! (Foto Martin Žantovský).

KOBRA
Kulturní občasník regionálních autorů

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

Franczub@seznam.cz
Ročník 20.   Číslo 5.  Květen 2019.

( 5.května 2019)
ikobra.rehec.cz
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