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Citát inspirující: 
    „Budoucnost literatury je v aforismech - ty nelze zfilmovat.“  

     Gabriel Laub

Chtěl jsem mít vločku
u své tváře

a pozorovat její květ.
Odkvetla náhle, 

příběh v páře
zmizel?

Ne.
Začal přemýšlet.

Zašeptal:
Nebuď pošetilý,

krásná jen chvilka,
krátký čas 

z ní pro nás pouze,
promarnili
už mnozí

příliš dlouhý čas.

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 
přejí Teslíkovi
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ROK SE S ROKEM SEŠEL  -  2019 ! 
 

  Koncem  roku  2018  se  v  mé  mailové  stránce
objevila  zpráva  od  jistého  Pavla  Velešovského  z
Jičína,  který mi  nabízel  svoji  tvorbu k posouzení,
event. k uveřejnění. Musím říct, že právě Pavel se
stal  takovou  nadějí  pro  rok  2019,  protože  jeho
autorské  čtení  v   jičínské  knihovně  (únor)  bylo
příslibem.  Pavel  obesílá  soutěže  a  chystá  se  na
knižní debut.  Přeji mu, aby v tom nastávajícím roce

naplnil  svoje  sny.  A snad  neprozradím  příliš,  když  napíši,  že  v
jednom povídkovém souboru se v příštím roce určitě objeví!

Rok 2019 byl opět bohatý na řadu kulturních událostí. Proběhla
řada autorských čtení, literárně - hudebních pásem (třeba v listopadu
ke  Dni  poezie.  Někteří  vydali  knížky nebo sbírky (Václav  Teslík
„Raději obětovat ráj“).

Podíleli  jsme  se  na  různých  akcích  (moje  vystoupení  v  rámci
Výročního  jarmarku),  vystoupení  na  Mělnickém Pegasu  či   účast
Bohumíra  Procházky na  16.ročníku  Martinské  poetické  jeseně.  S
potěšením kvituji vystupování Dany Beranové v rámci Písničkářů Ze
šuplíku.  Nadějně  se  rýsuje  spolupráce  s  Městskou  knihovnou
Antonína Marka v Turnově, kde chystáme autorské čtení.

Autoři z Jičínska jsou zastoupeni ve sbornících (např. Literáti na
trati,  sborník  Den  poezie   Broumov,  sborník  Střediska
východočeských spisovatelů, Textíku v Jindřichově Hradci či soutěže
Krajské knihovny v Karlových Varech.).

Když jsem zmínil sborníky ze soutěží, tak musím napsat, že jsem
opět  potěšen  řadou  pozoruhodných  úspěchů  na  nejrůznějších
literárních  soutěžích.  Uspěla  hlavně  dvojice  Ilona  Pluhařová  a
Václav  Franc.  Mně  osobně  asi  nejvíc  potěšila  zvláštní  cena  ze
soutěže Textík v Jindřichově Hradci, kde jsem získal příslib vydání
vlastní knihy, která bude vydána počátkem dubna 2020!

Jsem rád, že jsme se jako LiSáci sešli v dubnu v restauraci Lucie. 
  Zdárně jsem s přáteli  připravil  18.ročník Řehečské slepice se

zdravotnickou tematikou, který se opět setkal s rekordním ohlasem
soutěžících a diváků. 
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Podařilo se opět vydat 12 čísel Časopisu autorů Jičínska a 12 čísel
Kulturního občasníku regionálních autorů (příloha silvestrovská.) V
březnu vyšlo již sto padesáté číslo ČAJe!

V dubnu 2020 uplyne 30 let od založení LiSu a v listopadu 20 let
od vydání  prvního čísla KOBRY. Myslím si,  že nejen tato výročí
budou  dobrou  příležitostí  k  opětovnému  setkání.  Byl  bych  rád,
kdybychom se zase v dubnu sešli a zavzpomínali. No a pochopitelně
v dubnu proběhne již 19.ročník Řehečské slepice, chystá se vydání
sborníku  autorů  na  téma  „Jablko  nepadá  daleko  od  stromu,“  ale
nechci prozrazovat všechno.

Ať v roce 2020 prožíváte hodně příjemných chvil s literaturou a
literárními přáteli! 

Vážení  literární  přátelé,  přeji  Vám příjemné  prožití  vánočních
svátků a hodně zdraví, štěstí, pohody a literárních úspěchů v novém
roce 2020.  Děkuji Vám za veškerou práci a doufám, že i v příštím
roce se budeme společně opět často setkávat!

        Váš VáclaV

VÍTE, ŽE ...

  - Ve středu 20.listopadu se v rámci Dne poezie konal v Knihovně
Václava Čtvrtka v Jičíně literárně – hudební program   „Život  ve
verších aneb Poezie od kolébky po rakev.“ V programu vystoupili
Dana Beranová, Simona Beranová, Ilona Pluhařová, Hynek Beran,
Pavel velešovský a Václav Franc. Hudební doprovod Písničkáři Ze
šuplíku. O akci informovaly Nové Noviny (Martin Žantovský  „Od
kolébky po rakev. Patnáctý den poezie.“) v pátek 29.listopadu 2019 a
Noviny  Jičínska  (Bohumír  Procházka  „Den  poezie  v  Jičíně
popatnácté) ve středu 27.prosince 2019).

- Jičínská autorka Jindřiška Kracíková vydala knihu „Králova třetí
žena.“  Slavnostní  uvedení  knihy se  konalo  v  jičínské  knihovně  v
pondělí 2.prosince 2019. VáclaV
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OCENĚNÍ NA LITERÁRNÍCH SOUTĚŽÍCH
AUTORŮ Z JIČÍNSKA V ROCE 2019

1.cena a 2.cena ---
3.cena
-  Ilona  PLUHAŘOVÁ  na  soutěži  Hlinecký  hrneček  2019  ve  IV.
kategorii (ostatní – do 100 let) za povídku: „Můj život s reklamou.“
-  Ilona  PLUHAŘOVÁ  v  soutěži  ArtBotič  v  Praze  za  povídku
„Zázraky v šachovém poli.“
- Václav FRANC  na Literární Vysočině 2019 za povídku „Amorův
úd aneb Libuše a Přemysl po letech.“ 

Čestné uznání a další ocenění
-  Ilona  PLUHAŘOVÁ  ve  XII.  ročníku  literární  soutěže  Krajské
knihovny Karlovy Vary na téma „To, kam dáš lampu v pokoji, mění
tvůj  život  víc  než přátelé,“  povídka „Klub zoufalců“ vybrána do
almanachu, kde je uveřejněno 10 nejlepších prací.
-  Ilona  PLUHAŘOVÁ   na  Literární  Vysočině  2019  za  povídku
„Kvůli němu.“
-  Liboslav  KUČERA   na  Literární  Vysočině  2019  za  povídku
„Pohádka pro dospělé o šťastné nemocnici.“
-  Ilona  PLUHAŘOVÁ  IX.  ročníku  literární  a  výtvarné  soutěže
„Jindřichohradecký Textík“  v kategorii od 26 let – poezie – „Balada
spisovatelská“ (zařazení do sborníku soutěže)
-  Václav  FRANC  IX.  ročníku  literární  a  výtvarné  soutěže
„Jindřichohradecký Textík“ V kategorii od 26 let – poezie –  „Děvka
poezie“  (zařazení do sborníku soutěže)
-  Václav  FRANC  IX.  ročníku  literární  a  výtvarné  soutěže
„Jindřichohradecký  Textík“  od  26  let  –  próza  –  Cestopis   za
příspěvek  „Tři  literární  osudy  stoleté  republiky  (1918-2018).“
(zařazení do sborníku soutěže)
-   Václav  FRANC  IX.  ročníku  literární  a  výtvarné  soutěže
„Jindřichohradecký Textík“ - Zvláštní cena nakladatelství – poukaz
na vydání knihy!
-  Václav FRANC - Mělnický Pegas v kategorii  poezie  D (autoři,
kteří již vydali sbírku) za soubor básní „Život jako ruleta“
- Ilona PLUHAŘOVÁ 9.místo v 5.ročníku  Literární soutěže Jakuba
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„X-té  romaneto  s  nemožným perem.“  Povídka  bude  zařazena  ve
sborníku. V téže soutěži Pavel VELEŠOVSKÝ 14. místo za povídku
„Petr  a  dřívko.“  Ve  sborníku  by  mělo  být  zastoupeno  10  až  15
povídek, jak přislíbili pořadatelé soutěže. 
______________________________

*) 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.

ČAJ č. 159 – NADĚLME SI ČAJ!
  
Když  jsem na jaře  vyhlašoval  výzvu NADĚLME SI  ČAJ,  netušil
jsem,  že  se  pod  pomyslný  vánoční  stromek  sejde  tolik  dárků  v
podobě básní od dvaceti devíti autorek a autorů z nejrůznějších míst
České republiky a Slovenska (Taťána Sivová) . Bohužel musel jsem
striktně  dodržet  pouze  dvě  básně  od  jednoho autora,  protože  pod
ČAJovým stromečkem už nebylo více místa. A kdo přispěl a poslal
báseň  –  dárek?  V  abecedním  pořadí:  Karel  BARTOŇ,  Ladislav
BERAN,  Václav FRANC,  Marta FRANCOVÁ,  Zdeněk HLEDAČ,
Milan HLOUŠEK,
Hanka  HOSNEDLOVÁ,  Tomáš  CHOURA,  Josef  JINDRA,  Věra
KOPECKÁ,Břetislav  KOTYZA,  Emílie  KOZUBÍKOVÁ,  Alena
KRTILOVÁ,  Zdenka  LÍBALOVÁ,  Jindra  LÍROVÁ,   Svatava
MÁŠOVÁ,  Libuše  MATYSÍKOVÁ,  Aleš  MISAŘ,  Alena
MELICHAROVÁ,  Jiří  Wilson  NĚMEC,  Václav  ODRADOVEC,
Lenka PAVLOVÁ,  Eliška PEROUTKOVÁ,  Ilona PLUHAŘOVÁ,
Taťána  SAIVOVÁ,Jaroslav  SCHNERCH,  Petr  ŠULISTA,  Věra
VAĎUROVÁ  a Bohumil ŽDICHYNEC.
 Rozhovor  nejen  o  Vánocích  našich  předků  poskytla  archivářka
hořického muzea   PhDr. Oldřiška Tomíčková.  Doufám, že navodila
tu správnou sváteční atmosféru, u starších čtenářů trochu nostalgie
na  dětské  Vánoce,  ale  mějte  na  paměti,  že  :   „Každý má  takové
Vánoce,  jaké si je udělá!“ 
  K jejímu povídání přidávám moji povídku a vzpomínku na Vánoce
a 80.léta 20.století „Fronta na pětník.“ VáclaV

5



ŘEKNI MI, CO ČTEŠ ...

Bernhard SCHLINK - OLGA
Vydala Euromedia Group, a.s. - Odeon v roce 2019

Překlad Jana Zoubková

Německý prozaik Bernhard Schlink (*1944) je znám především
svojí knihou „Předčítač“ (1995, česky 1998). Nyní předstupuje před
čtenáře  dalším  románem  mapujících  významnou  část  německé
historie 20.století „Olga.“

Hlavní  hrdinkou  je  Olga  Rinkeová,  pocházející  z  chudých
poměrů. Její vztah k Herbertu Schröderovi, synovi statkáře, je hlavní
dějovou osou celého příběhu. Olga před nepřízeň osudu vystuduje a
stane se učitelkou,  ale Herbert  chce dobývat  slávu pro Německou
říši. Jako člen osudné polární expedice před první světovou válkou
zůstane nezvěstným. Jenže Olga je těhotná a porodí syna Eika. Její
syn vyrůstá v náhradní rodině jako nalezenec a Olga se s ním setkává
jako teta. Snaží se jej vychovávat a směrovat do života, ale nakonec
nepochodí.  Eik  za  2.světové  války  vstupuje  do  SS  a  stává  se
vyšetřovatelem. 

Olga  ohluchne  jako  chodí  spravovat  prádlo  do  rodiny chlapce
Ferdinanda, na kterého má vliv. Dokonce takový, že na konci života
mu odkáže veškeré jmění. Sama končí tragicky při výbuchu sochy
Bismarca.  Ferdinand  se  setká  s  dcerou  Eika  a  také  se  dostane  k
Olžiným dopisům,  které  píše  své  celoživotní  lásce Herbertovi  i  v
době,  kdy  ví,  že  není  mezi  živými.  A  právě  dopisy  pomáhají
Ferdinandovi odkrýt všechna tajemství Olžina života až po její hořký
konec.

Román je  psán  ve třech rovinách,  v  první  vypravěč předkládá
počátky životní cesty hlavních aktérů, v druhé Ferdinand vzpomíná
na Olgu a ve třetí se seznamujeme s dopisy.

Olga vidí muže svého života následně, viz str. 207: „Sníh a led,
zbraně a válka – na to vy, muži, máte, ale ne na ženiny otázky.“

VáclaV
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Almanach českých básníků 2020 

Milé a vzácné básnířky, vážení básníci, 
    díky Vašim přáním jako vloni začínám připravovat nový almanach
české poezie 2020.
Důležité, informace a změny:
Zaslání 1až 5 svých nejlepších básní ve formátu doc, velikost písma 12,
písmo Times New Roman, zarovnání od levého okraje, nepiště prosím
texty „obřádku“,  kurzívou nebo tučným písmem  / jedna báseň max.
v rozsahu jedné rukopisné stránky/. Veliká prosba: Vyberte laskavě své
erbovní básně, aby kniha měla co největší kvalitu a přesah… Bedliví
kritici vše pečlivě sledují. A ještě malé připomenutí navíc, spíše faktická
poznámka:  Prosím  před  odesláním  básní  o  důkladné  přečtení  a
jazykovou  korekturu,  aby  se  v  průběhu  realizace  knížky  na  Vašich
verších už nemuselo nic měnit. Děkuji. 
   Prosím  o  zaslání  i  písemné  Vaší  adresy,  případně  telefonu.  Pro
každého básníka v knížce max. 3 strany textu – záleží na výběru i celé
koncepci  knížky,  záleží  především na  kvalitě  ne  na  počtu… I  jedná
dobrá báseň je mnohem více než jakékoliv množství jiných...  Změna
oproti ročníku 2019: Po dohodě s nakladatelem, aby byla zachována  v
závěru publikace u všech básníků stejná úprava… Životopisné heslo:
jméno, věk, místo, kde žiji, čím se živím + odpověď na anketní otázku –
pro všechny básníky stejná: Co Vás v životě nejvíce těší, těšilo? / Délka
odpovědi maximálně do sedmi řádků./ Vzor: Drahokoupil Nejedlý, 55
let,  Obděnice,  příležitostný havíř,  odpověď na otázku:  V životě mě
nejvíce těšilo sbírání citátů, dodnes tomu není jinak.  
Časový  harmonogram:  Poslání  básní  do  konce  prosince  2019  e-
mailovou cestou na adresu editora, aby byla zajištěna dostatečná časová
možnost  k výběru ze zaslaných textů.  Odeslání  peněz na na náklady
tisku – též do konce roku 2019, objednat si minimálně 5 knížek, lze
samozřejmě i více, cena jednoho výtisku 210 Kč  + poštovné 200 Kč pro
toho, kdo se křtu nezúčastní, do ciziny dle tarifů České pošty… Číslo
účtu: 157 586 046/0600, lze také poštovní složenkou typu C. Písemná
adresa: V. Stibor, 264 01 Nechvalice u Sedlčan 39, u převodu prosím
pošlete kopii bankovního dokladu. Nakladatel vytiskne jen takový počet
knih,  kolik  bude  objednáno  a  zaplaceno.  Zdarma  bohužel  knížky
neposkytuje  ani  nikdy  neposkytoval.Odevzdání  rukopisu  knihy
do tiskárny: zima 2020 Slavnostní křest almanachu – léto 2020 v Praze,
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bude upřesněno. Všichni básníci budou včas průběžně informováni e-
mailovou  cestou,  dostanou  i  pozvánku na  uvítání  knihy  do  života…
Informace budou též na facebooku.  Místo konání a datum křtu bude
upřesněn do konce března 2020
Zaslání  básní:  Kontaktní  adresa  editora:  E-mail:
stibor.vladimir@centrum.cz V.  S.   264  01  Nechvalice  u  Sedlčan
39,Telefon: 702 053 317
Těším se na setkání s Vámi se všemi při křtu almanachu 2020  Praze. S
díky Váš Vladimír Stibor.
V Nechvalicích u Sedlčan dne 16. října 2019

JIVÍNSKÝ ŠTEFAN
 

Název  ocenění  Jivínský  Štefan  se  vztahuje  k  jičínskému  rodáku,
spisovateli Josefu Štefanu Kubínovi. Dřevěná soška vytvořená Renatou
a  Martinem Lhotákovými  se  uděluje  každoročně  25.  února  ve  dvou
kategoriích - za počin uplynulého roku a za zásluhy dlouhodobé.

Hlavním  smyslem  štefanského  snažení  je  získat  přehled  o  všech
bohulibých kulturních aktivitách na okrese, pozvat lidi na setkání a tam
jim poděkovat.

Udílení je předmětem občanské iniciativy, jedná se o aktivitu zdola.
Pořadateli jsou:

Štefanská komise (složená z lidí, kteří se na kulturním dění na okrese
Jičín podílejí, i ze zájemců o ně), Nadační fond Jičín - město pohádky,
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Střední škola zahradnická Kopidlno
a město Kopidlno.

Každý  rok  do  31.  prosince   může  kdokoli  poslat  jakýkoli  počet
nominací. Stačí napsat koho nominuje (jednotlivce, skupinu, soubor), za
co nominuje a kategorii (za uplynulý rok, nebo za zásluhy dlouhodobé).
Je třeba uvést adresu nominovaného (místo působení) a kontakt na sebe.

Své  návrhy  zasílejte  na  e-mailovou  adresu:
jivinskystefan@seznam.cz  nebo poštou  na  adresu:  Knihovna  Václava
Čtvrtka,  Denisova 400, 506 01 Jičín.  Nominace  lze v půjčovní  době
přinést  i  osobně  do  oddělení  pro  dospělé,  můžete  je  také
kdykoliv vhodit do schránky knihovny. Obálku označte heslem
„Jivínský Štefan“.
Více zde: https://jivinskystefan.webnode.cz/o-nas/ 
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„KURVÁLE“  ANTONÍNA ŠLECHTY
                    
S knížkami Antonína Šlechty jsem vás již seznamoval  v našem

ČAJi.  Na  podzim  přichází  úpický  prozaik  s  novou  knížkou  se
zvláštním názvem „Kurvále.“ Knihu vydalo Nakladatelství Kmen.

Šlechta  tentokrát  představuje  výborný  pozorovací  talent.  V
krátkých prózách zachycuje příběh, zdánlivě obyčejný, detail, přesto
zajímavý. Dokáže jej rozvinout a vypointovat. V knize najdete i řadu
básnických obratů, takže text na čtenáře může působit jako báseň v
próze.

Šlechta  sice  píšeš,  že  je  spisovatel  čtvrté  cenové  (viz  str.121,
povídka „Spisovatel“), ale já si myslím, že to není pravda. Spíš by si
jeho tvorba  zasloužila  větší  pozornost  knihkupců a  čtenářů.  Když
vidím, co všechno vychází, potom Šlechtovy texty mají určitě mezi
současnou tvorbou svoje místo.

Texty doplňují fotografie Jaroslava Jakubčína., který, jak jsem se
dozvěděl v závěru knihy, fotografuje pro radost a své blízké.  Jeho
fotky  texty ještě vyzvedávají. 

Početl  jsem  si  a  zaznamenal  řadu  zajímavých  tvarů  ("Svítil
baterkou noci do ksiftu" nebo „Hejno divokých pus.“) Třeba povídka
„Nebesa“ to  je  krásná charakteristika,  ale  to  bych mohl  jmenovat
hodně dalších.

Taky mi vrtal hlavou  název. Tak teď už to vím, je to originální
nápad! Já si  myslel,  že  slovo „kurvále“ někdo používá třeba jako
synonymum klasického slova „kurva“, že si to jen předělal, aby to
neznělo tak vulgárně. Ale není tomu tak. Antonín je i zde naprosto
originální,  ale nebudu prozrazovat  všechno,  abych  čtenáře trochu
napnul.

A jako malou ukázku jsem vybral text  ze strany 129: „Na dně.
Říkali o tom člověku, že ho nic nezlomí. Ale jen on si pamatuje to
hořké zklamání, když poznal, že i tady, na samém dně, se musí žít.
Přestal se plazit po břiše, vstal, oprášil gatě a zase prostě šel.“

VáclaV
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DEN POEZIE – JIČÍN – 20.listopadu 2019

Festival  Den poezie je od roku 1999 každoroční  oslavou básní,
básnířek a básníků. Dva týdny plné kultury se odehrávají pravidelně
kolem narozenin velkého romantického básníka K. H. Máchy  ve
více než padesáti městech celé České republiky. Součástí programu
jsou  autorská  čtení,  divadelní  představení,  happeningy,  výstavy,
pořady  pro  děti  a  rodiče  a  mnoho  dalšího.  Knihovny,  literární
skupiny, školy, jednotlivci, zahraniční kulturní instituce – všichni se
scházejí, aby četli, psali a užívali si poezii. 

Jičínští literáti se ke Dni poezie přihlásili poprvé v roce 2005 a od
té  doby nevynechali.  Takže  letos  popatnácté,  jak  uvedla  ředitelka
Knihovny Václava Čtvrtka Jana Benešová. Následně se slova ujala
Dana  Beranová,  průvodkyně  programem,  sestavovatelka  pásma
nazvaného „Život ve verších aneb Poezie od kolébky po rakev.“ 

Společně s manželem Hynkem Beranem obstarali jako „Písničkáři
Ze šuplíku“ svými skladbami a texty hudební doprovod večerem. O
mluvené  slovo  se  vedle  Dany  postarali  Simona  Beranová,  Ilona
Pluhařová,  Pavel  Velešovský  a  Václav  Franc.  Představili  jednak
vlastní poezii, ale i básně klasiků a dalších českých autorů.

V jednotlivých oddílech se  věnovali  třeba stáří,  namlouvání  se,
vtahu  k  rodičům,   ale  i  perspektivám  na  planetě,  aby  nakonec
skončili obrazně řečeno u kolébky. Jak řekla Dana, program úmyslně
uspořádala  obráceně,  tedy  od  rakve  ke  kolébce,  aby  diváci
neodcházeli depresivně naladěni. 

Vydařený podvečer pohladil po duši. Mně osobně potěšila i účast
dalších  literátů  z  Jičínska.  A to  se  ještě  ze  zdravotních  důvodů
omluvil Václav Teslík.

Když jsme se rozcházeli,  Dana říkala, že už má nápad na příští
ročník Dne poezie. Tak se nechte překvapit!

VáclaV
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16.ročník literární soutěže Hlinecký hrneček

Město Hlinsko a Městská knihovna Hlinsko vyhlašují 16. ročník
literární soutěže Hlinecký hrneček na téma: To bylo o fous!

Soutěžit můžete v těchto kategoriích:
I.   1. stupeň ZŠ
II.  2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
III. střední školy a odpovídající ročníky gymnázií
IV. ostatní
Přijímáme pouze prozaické texty v rozsahu do 2 stran (formátu

A4).Uzávěrka soutěže: 31. ledna 2020.
Podmínky soutěže: Své práce označené jménem, věkem, kategorií,

adresou  autora,  názvem školy a  souhlasem zákonného  zástupce  s
vystavením  práce  a  zveřejněním  jména  v  případě  umístění  na
předních místech přineste nebo pošlete ve dvou kopiích na adresu:
Městská knihovna Hlinsko,  příspěvková organizace,  Adámkova tř.
554, 539 01 Hlinsko

SILVESTROVSKÁ PŘÍLOHA

    Ani  letos,  jak  již  je  tradicí,  nechybí   v  prosincové  KOBŘE
silvestrovská  příloha.  I  tentokrát  je  plná  nepravdivých  zpráv  a
informací. Doufám, že Vám zpříjemní závěr letošního roku.
    Co se v ní  dovíte,  proč někteří  lidé požadují  zákaz Řehečské
slepice,  kdy  nejlépe  zplodit  dítě,  aby  z  něj  vyrostl  velký  český
spisovatel nebo poznáte Oldu Suchoradského jako autora nová knihy.

VáclaV

Krásné Vánoce a  úspěšný rok 2020 všem příznivcům
KOBRY přeje  VáclaV
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  Ve středu 20.listopadu se v rámci Dne poezie konal 
v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně

literárně – hudební program  
 „Život ve verších aneb Poezie od kolébky po rakev.“ 

(Foto Martin Žantovský)
„Jsem rád, že se jičínští literáti sešli v tak hojném počtu! 
Doufám, že se budeme setkávat i v příštím roce 2020!“ 

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 20.   Číslo 12.  Prosinec 2019.

( 5.prosince  2019)
ikobra.rehec.cz 
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