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ČÍSLO 12

Citát inspirující: 
Nositelem  Nobelovy  ceny,  prezidentem  a  dokonce 
královnou  krásy  vás  mohou  zvolit,  ale  pouhopouhým 
okresním přeborníkem v přespolním běhu se musíte stát 
sám.                                                                    Jan Sobotka 

NOVOROČNÍ   VZDECHY  aneb   POZDNÍ   LÍTOST

Chlápkovi v hospodě
neměl jsem vynadat

do smrkáčů
do holubů

Nemusel jsem dostat
přes hubu …

a skončit bez předních
zubů

VáclaV



KOLIKRÁT JSI NA NETU, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM

Tak  jsem si  onehdy  na  svém  vyhledávači  zadal  svoje 
jméno „Václav Franc“  a čekal,  kam všude sahají  moje 
aktivity a světě div se, našel jsem 25 778 odkazů, což mě 
potěšilo : Svět o mě neztrácí zájem! Jsem prostě „IN“! A 
tak jsem se začetl do některých odkazů a zjistil jsem …

-  že  v obci  Přestavlky  v  roce1741  nastoupil  Václav 
Franc, starší bratr dědice Jana France, který odstoupil 

dědictví  Václavovi  za živení a šacení  a 1 str.  ovsa ročně.  Za právo 
dostane 1 vola a po smrti otce Jiříka ty 3 str. pole oprávněné k užívání. 
Bratru Jakubovi dá 1 vola a vystrojí svatbu,  sestře Kateřině 1 krávu a 
svatbu vystrojí (vůl za 18 fl., kráva za 12 fl.), Dorotě vychová 1 tele (8 fl) 
Skládal peníze ještě v roce 1793. (Jan Franc se dostal r. 1749 do statku 
č. 19 v Nížebohách. Měl za manželku dceru Jakuba Černýho z č. 19 v 
Nížebohách. Václav byl rychtářem.

- že  Václav Franc řídí společnost MERO, která přepravuje do České 
republiky všechnu ropu a ochraňuje naše strategické zásoby této cenné 
suroviny. Je šéfem jednoho z nejbezpečnějších ropovodů na světě a 
nejmodernějšího  tankoviště  v  Evropě.  Narodil  se  pod  Řípem,  je  to 
bývalý aktivní fotbalista z malé vesnice a má rád procházky v přírodě. 

-  že v  Sudíně se již  v  19.  století  prováděla těžba písku.  V čp 15 u 
Novotných  se  těžil  specielní  písek  slévárenský,  pro  slévárnu  ve 
Skuhrově. Tento písník otevřel již jeho předchůdce František Novotný 
okolo  roku  1892.  V  tomto  písníku  se  těžil  písek  již  v  roce  1891 
tehdejším  majitelem  usedlosti  čp,  17  Václavem  Francem,  rodem  z 
Polánek. V tu dobu prodával písek 1 m krychlový za 40 krejcarů. 

-  že  v SOU  technickém  v Chotěboři  byl  bývalým  zaměstnancem  a 
dokonce ředitelem Franc Václav. 

- že v dobrovolné tipovací soutěži Účetní roku 2005  o notebook  bylo 
následující pořadí :  1. Jaroslava Foltýnová, 2. Václav Franc, 3. Luděk 
Vacek. Pozn.: protože ani jeden z tipujících nebyl přítomen vyhlášení, 
byla cena v souladu s pravidly věnována na dobročinné účely. 

-  že  složení  Výkonného  výboru  FK  Boletice  tvoří  (mimo  jiné)  Josef 
BOČEK – předseda,   mobil: 606166080,  Mgr. Jaroslav NAWRATH – 
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místopředseda -   mobil:  724277935 ,  Václav FRANC -  člen  mobil: 
732422542, Petr BOČEK – člen   mobil: 602533066.   

-  že  svá  kulatá  životní  jubilea  v  březnu  oslaví  dva  naši  liberečtí 
kolegové, kteří jsou nyní již v důchodu – 65 let Milan Hynek a 70 let 
Václav Franc. Mezi pětapadesátníky se zařadí a tyto své narozeniny 
17. března oslaví člen výboru ZO Federace strojvůdců Liberec Josef 
Slípka.  Všem  jubilantům hodně  zdraví,  štěstí  a  životní  pohody  přejí 
výbor a ostatní členové liberecké základní organizace FS.

- Od 9.5. do 12.5. 2006 proběhl v ZŠ Mendelova „týden Evropy“, což 
znamená,  že  většina  tříd  školy  od  čtvrtého  ročníku  se  přeměnila  v 
nějakou zemi EU. Celkově se představilo 11 zemí. My jsme měli za úkol 
procestovat všechny země jako novináři během dvou dnů, což, jak jistě 
víte, je téměř nemožné. Měli jsme sice výhodu, že se státy přestěhovaly 
do budovy naší školy, a proto naším dopravním prostředkem byly nohy, 
přesto navštívit všechny země a seznámit se s nimi byl velký problém. 
                Zaznamenali Ivo Ondrák, Jakub Pelech a Václav Franc z 5.A 
 
-  že  můžete  použít  kontakty  na  vedení  a  zaměstnance  firmy 
ELPROINVEST s.r.o.: Vedení: Ing. Jiří ABSOLON JEDNATEL , Ing. Jiří 
STANĚK  JEDNATEL  ,  vedoucí  zkušebny:  Miroslav  VAŇÁTKO, 
vedoucí montáží: René FRYAUF, vedoucí montér: Václav FRANC . 

- že Velké popluží v Zibohlavech držel r. 1495 zeman Sigmund Kasalický 
z  Kaštic,  potom Jindřich Charvát,  Horník,  s  manželkou Johannou,  po 
nichž připadlo dceři jejich Lidmile. S touto nabyl ho v l. 1569-84 Václav 
Kasalický z Kaštic a po něm Mandalena Šatná z Olivetu, poslední jeho 
manželka,  kteráž  r.1605  prodala  jej  za  1025  kop  gr.  čes.  Václavu 
Francovi z  Libic,  spoluradnímu na Horách Kutných.  Při  prodeji  tomto 
přidány jsou svršky: vozy dva s žebřinami, pluh jeden dvoje brány hřeby 
nabity; stůl jeden, almara velká, v kuchyni hrnec, v kamnách měděnec, 
šestero sviňského dobytka, husy dvě, kachny dvě, čtyři  slepice a pátý 
kohout,  potom žlab nový  v  stodole.  R.  1614 prodal  Franc tento  dvůr 
Albrechtu Dobranovskému z Dobranova za 1100 kop. čes.

Mám  pokračovat?  Raději  ne,  ale  čestně  prohlašuji,  že  s výše 
uvedenými mými jmenovci nemám opravdu nic společného, ačkoliv kdo 
ví … Kolikrát si na netu, tolikrát jsi člověkem!

P.S.   Jedu  se  podívat  do  Zibohlav,  abych  tam  zrestituoval  Velké 
popluží,  jen ještě nevím jak náš FC Boletice podplatí  rozhodčího, že 
bych mu z MERA přihrál nějakou ropu  nebo v Sudíně vytěžil písek. Ale 
v každém případě mně nevolejte na ten mobil,  protože naše třídní  v 
5.A. vidí nerada, když při vyučování mobilujeme! VáclaV
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SESTAVOVÁNÍ VLÁDY PO LiSÁCKU
aneb

Prochor a Žantovský si píší

Žantovský : Sestav vládu s     US-DEU!  
Kdyz myslim, tak uprimne.
Martin Zantovsky, socialni demokrat,
777025830, zantovsky@redir.cz
UPOZORNENI: V teto emailove schrance je umistena bomba.
Zasilani spamu a viru na vlastni nebezpeci!

Prochor: 
(reakce na sestav vládu). Tak jo. Bereš Danu Bérovou? Budeš ji 
tam moci nechat jako náměstaka. Je docela pěkná. Jinak nevím co 
pro  Tebe  jinýho.  Bral  bys  kulturu?  Soudím,  že  Franc  by 
zdravotnictví nechtěl, myslíš, že by bral vnitro? Jaromilu bych na 
ekonomiku nechtěl, bojím se, že by ji to vlezlo do hlavy a chtěla by 
vejš.  Těm mladejm holkám ( Monika, Zuzana, Hana ) bych asi nic 
nedával, nechal bych je v pozadí. Jako poradky, při tom bych tu 
funkci poradců viděl trochu jinak. Přemejšlím o Petrovi, ten by ... 
vytvořil  bych  funkci  ideologického  ministra,  nebo  ministra  pro 
duchovno. Můžeš pokračovat.  

Žantovský:
Nevim ale, kdo bude premierem ... Ja budu mistopredsedou + bych si k 
temu s dovolenim vzal Praci a soc. veci. Francovi bych nechal Kulturu, 
to on muze. Berovou navrhuji nechat na miste, Teslik na Zemedelstvi. A 
co s tebou? Chces 1. mistopredsedu? Hlavne musi zbýt jeste neco pro 
US-DEU, ale Nemce radsi nebrat.  Co Svatu Karaska, aspon by byla 
sranda?  Vesely  by  mohl  kandidovat  do  Senatu.  Co  Vnitro,  nevis  o 
nekom? Zkus se zeptat, jestli by to nekdo nevzal. Vim, ze to neni za 
moc  penez,  ale  zkus  jim  vysvetlil,  ze  politika  se  prece  nedela  pro 
penize.  Musime  obsadit  taky  Mistni  rozvoj,  pac  tam  tecou  veskery 
dotace. No, je to fuska, kdyz se clovek da do sestavovani vlady... Kdyby 
te neco napadlo, dej vedet. Bagr.

______________________________________
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KATUŠKA

Josef JINDRA

Přišla na stavbu v červené krátké sukýnce a bílém tílku, za ruku s 
tatínkem. V rozpuštěných vlasech vpletené modré kytičky. Krásné letní 
odpoledne. Tatínek má stavební firmu a přišel se podívat, jak i v neděli 
jeho lidé na domě pracují.

Katuška běhá po zahradě, povídá každému o kytičkách, že je má moc 
ráda a jak je zalévá. Pořád se nahlas směje a pusu nezavře. Je jí všude 
plno. Katušce bude na podzim už pět, je to veselá, chytrá a roztomilá 
dívenka a všichni ji máme rádi.

Na takové stavbě bývají problémy Například takové, že zrovna teď to 
nejde dostat se na WC. Od určitého věku je to imperativní záležitost. Co 
teď ? U plotu kvete velký bílý keř. Tak nenápadně za něj.
Úleva ještě neskončila,  když jasný hlásek přímo za mnou se zlobí : 
"Na kytičky se nečůrá !"
Hurónský řehot na dvoře. No bóže, to je toho! 

Katuška ale nemá pravdu ! Žádné kytičky tam za keřem nejsou ! A ona 
přesto........! 
Katuška  je hloupá, rozjívená, protivná holka a lže !

OTÁZKA PRO … Ferdinanda Krasavce

Ferdinand Krasavec je hejtmanem Řehečského hejtmanství, ale je také 
spisovatelem  a  jeho  sbírka  Rok  s Krasavcem  vyšla  v minulém  roce 
v nakladatelství KrassPress, proto jsme se jej zeptali, zda – li by nám 
mohl svoji sbírku představit.

Krasavec: Ano, to bych mohl, protože jsem hejtmanem. Každý z nás 
má občas nějaký ten nápad,  někdo lepší  nebo horší,  ale já,  protože 
jsem hejtman Řehečského kraje,  tak  mám vždycky  všechny nápady 
nejlepší  ze  všech.  Nakonec  jinak  to  ani  nejde,  to  bych  nebyl  ani 
hejtmanem.  Máte-li  nějaký  nápad,  přineste  ho  na  magistrát  nebo 
pošlete na e-mail: krasavec@hejtmanství.ře a já z těch vašich všech 
nápadů  vyberu  ten  nejpovedenější.  Vaše  nápady  potěší  naše 
spoluobčany a některé dokonce i spoluobčana – mě. Pokud se sejde 
větší  množství  zajímavých  nápadů,  tak  se  objeví  v  nové zamýšlené 
publikaci Aby nápad nezapad! To použiji v nové sbírce! 

                    Váš hejtman v.r.
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SILVESTROVSKÁ NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ
VESJOLYJE KARTINKI

V závěru  roku  přichází  nakladatelství 
VESJOLYE  KARTINKI  s celou  řadou 
nových  knižních  titulů.  Možná vám budou 
jejich názvy něco připomínat, ale nenechte 
se zmýlit.  Jedná se o zcela nové tituly na 
našem knižním  trhu,  jako  například  kniha 
Balička od Boženy Němcové vypráví osud 
mladé  baličky  v jednom  nejmenovaném 
opiovém  doupěti,  Honzíkova  cysta  od 
Bohumila  Říhy  přináší  scénář  dalších 
dvěstě šestnácti dílů připravovaného seriálu 
TV  MORA  Ordinace  na  konci  města. 
Z dalších  českých  a  moravských  autorů 
připomínám 
Václava 

Řezáče  s knihou  pro  děti  Kluci,  hurá 
kadím!, kde autor řeší problematiku zácpy 
a  průjmu  u  našich  teenegerů.  A  poezii 
zastupuje  sbírka  Petra  Bezruče  Slizské 
písně.
Zahraniční tvorbu zastupuje William Styron 
a jeho zbrusu nová Sophiina rolba,  Erich 
Knight  napsal  pro milovníky zvířat  knížku 
Lassie  zvrací  a  Ernest  Hemingway vydal 
především  pro  naše  zemědělce  dílo  pod 
názvem  Stařec!  A  oře!,  pojednávající  o 
nutnosti  zvyšovat  hranici  pro  odchod  do 
důchodu na 80 let u žen a 85 let u mužů.
A ještě  jednu perličku nakladatelství  připravilo,  jedná se o dvoudílný 

román  Karla  Čapka  z prostředí 
protialkoholní  léčebny.  První  díl  se 
jmenuje Válka s moky, druhý potom Válka 
s loky.

Doufám,  že  alespoň  s jedním 
z nabízených  titulů  se  setkáte  pod 
rozsvíceným vánočním stromkem.

Další  podrobnosti  a  cenné  informace  na 
http://www.kartinki.cz/ .          VáclaV
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ŘEKNI MI, CO ČTEŠ … Knihy 
z nakladatelství VESJOLYJE 

KARTINKI

V pravidelné  rubrice  jsem  si  vybral  dvě  knihy 
z nakladatelství  Vesjolyje  Kartinky,  obě  splňují 
nejpřísnější nároky na současnou českou knihu. Tou 
první  je  kniha  Balička  od  nadějné  českoskalické 
autorky  Boženy  Němcové,  která  vypráví 
autobiografický  osud  mladé  baličky  v jednom 
nejmenovaném opiovém doupěti. Mladá Barunka, tak 
se  hlavní  hrdinka  jmenuje,  vstupuje  do  života 

nezkušená, jedinou oporou je její stará sklerotická babička, která si plete 
Václava Klause a Josefa II, se kterým se prý v mládí zapletla. Mladá dívka 
se také zaplétá  s tureckým překupníkem drog 
přezdívaným  v partě  Sultán.  Je  bohatý,  ale 
v práci jí  nadbíhá odborový předák Vilém Tyrl. 
Barunka hledá pomoc u kněžny Hortensie, která 
zrestituovala  místní  zámek  a  zřídila  v něm 
centrum  pro  závislé.  Barunčina  nejlepší 
kamarádka,  zkušená  světem  protřelá,  i  když 
mladší, Adélka radí Sultána. Sklerotická babička 
nakonec vše rozřeší, ale to bych vám již nerad 
prozrazoval.
 Dalším pozoruhodným titulem je kniha Václava 
Řezáče (vlastním jménem Voňavka) Kluci, hurá 
kadím!   Možná  si  vzpomenete  na  již  dříve 
zmiňovanou knihu Michala Čagánka Piktogramy (viz Kobra 4/2006), kde 
autor popisuje problém mladšího tříletého bratra Honzíka se zácpou. A 
právě větou: Hurá, kluci, kadím! (pochopitelně trochu dětsky zkomolenou, 
co byste chtěli od tříletého dítěte, že),  končí jedna z kapitol Čagánkovy 

knihy. Řezáč na Čagánka navazuje a všímá si taky 
přehlíženého průjmu, kterému Čagánek povýšeně 
nevěnuje pozornost. Zajímavá je pasáž, kde hlavní 
hrdinové Michal a Honza řeší na školním záchodku 
problém, co je horší: Průjem nebo zácpa? A zde si 
dovolím odcitovat, neboť jsem si závěrečnou pasáž 
rozhovoru poznamenal: Michal – „Já se z toho snad 
pos…!“ Honza – „Kéž by!“ 
Obě knihy,  stejně jako další z výše jmenovaného 
nakladatelství čtenářům vřele doporučuji!      VáclaV
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POEZIE VÁCLAVA FRANCE EXKLUZIVNĚ
PRO SILVESTROVSKOU KOBRU

NÁDRAŽNÍ STESKY

Měl jsem v životě 
hodně odvahy
proto jsem se rozhodl
pracovat u dráhy

Když jel jednou vlak
Podle grafikonu
Našel jsem v posteli
s Emilem Simonu.

KŘEN U NÁDRAŽÍ

Když jsem viděl moji Evu a Pepu
jak se líbaj u nádraží

zamířil jsem raděj k depu
došlo mě že tu překážím.

POVZDECH EROTOMANA

Kdyby  moje láska k tobě
byla malinká
zůstala mi jenom
krátká vzpomínka

Když se ale člověk 
zrovna neflinká
tak má k šesti holkám
kluka Jiřínka!
                                                     Z RÁJE

Když se Eva natáhla po jablku
Hned jsem ji požádal o ruku

Svatý Petr okamžitě křičí:
To je rajská zahrada!
A s povzdechem líčí:

Hřál jsem si na prsou hada!
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FOTOOHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2006
aneb

JAK TO BYLO DOOPRAVDY

 

O problémech českého zemědělství po vstupu do EU se na vlastní kůži 
přesvědčil i Václav Teslík. Nyní si vydělává jako číšník v baru U Elišky, 
pije jak Gellner a s hrůzou očekává inventuru, ale ženská část souboru 
o něm říká, že mu motýlek sluší.

Prochora  v kravatě  viděti  –  velké  štěstí  míti.   Prochor  v ruce  drží 
zatykač,  který  na  něj  vydali  v Řehečském hejtmanství,  za  to,  že  ve 
svých novinách napsal o Řehči,  že je to prdel světa. Proto ten převlek, 
aby zmátl řehečského šerifa.
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Monika  Eberlová  by  neublížila  ani  mouše,  má  doma  hodně  zvířat, 
dokonce i blechy, vši,  šváby a komárka Valtra.  Je ochráncem všeho 
živého, svůj boj na ochranu komárů někdy ale už opravdu přehání jako 
na tomto snímku. Právě se snaží přesvědčit svého oblíbeného tříletého 
samečka komárka Valtra, aby jí už nepil krev.

O  Monice  se  také  neví,  že  je  zapřísáhnou  bojovnicí  proti  c.  a  k. 
monarchii.  Na  tajně  pořízeném  snímku  můžete  vidět,  jak  se  snaží 
bourat mocnářství a docela jí to jde, dokonce s úsměvem.
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Opatření exministra Davida Ratha 
donutilo  zubního  lékaře  Václava 
France  přivydělávat  si.  Ale  jeho 
pokus  vystupovat  jako  kouzelník 
v kabaretu příliš  slavně neskončil. 
Dokonce musel utéct bez placení a 
číšník jej pronásledoval až na ulici. 
A  o  mnoho  lépe  nedopadla  ani 
brigáda  na  poště.  Otvíral  cizí 
dopisy  a  v pracovní  době  místo 
razítkování psal hanlivé básně na 
představitele strany a státu, takže 
mu nakonec nezbylo než se vrátit 
do  zubní  ordinace  a  čekat,  jestli 
zdravotní  pojišťovny  zaplatí 
alespoň  dva  roky  po  lhůtě 
splatnosti.  
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Vlastní Francovu divadelní kočovnou společnost si pozval principál  na 
slavnostní přejmenování Městské knihovny v Jičíně. Jak nás informoval 
jistý  pan  Kubice,  snažil  se  povedený  vedoucí  souboru  podplatit 
úředníky, aby knihovna nesla jeho jméno, ale … vše se včas (pár dnů 
před volbami) provalilo, což principál nelibě nesl a vykřikoval před zraky 
přítomných výhružné „Přijde den, zúčtujem spolu!“
Knihovna  nese  od  letošního  roku  jméno  Václava  France,  pardon 
jmenuje se Knihovna Václava Čtvrtka.

KOBRA SILVESTROVSKÁ - PŘÍLOHA
Kulturní občasník regionálních autorů

Vydává Literární spolek při Městské knihovně v Jičíně 
jako interní tiskovinu.

Připravil : Václav Franc, K Hájku 1724,  509 01 Nová Paka
Ročník 7. Příloha Kobry 12/2006 .

(5. prosince 2006)
www.kobra.zde.cz
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