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Hemingway psal vestoje. Mně to nejde ani vleže.
AFORISMY Františka Uhra

JEŽÍŠEK ZA VOLEBNÍHO LÍDRA?!
Ježíšku, panáčku, řekni jak daleko
dnes máme ke štěstí, kolik nám třeba?
Chléb? - Ten vás nespasí. Vajíčka na měkko?
Štěstí se nežere, sežrat se nedá.
Co nám to povídáš? Ježíšku, panáčku,
strojíme stromečky, dáváme dary!
Dáváte, máte-li, však zde v mým obláčku
není víc než trocha nebeské páry.
Páry? - Ach, nebeský - Ježíšku, panáčku,
nejspíš sis popletl nebeské časy.
Světské, ne - nebeské. Pro světskou omáčku
nedám svá koření. - Šetřete hlasy.
Příjemné prožití vánočních svátků,
šťastný Nový rok, a šťastný nový rok
Vašek Teslík
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P.F. 2013 – 2014
aneb MÍSTO NOVOROČNÍHO PROJEVU
Od: "Martin_Zantovsky" <zantovsky@volny.cz>
Komu: "Bohumír Procházka" <prochor.jc@tiscali.cz>
Datum: Pátek, 23. listopadu 2012
Předmět: Výroční pozdraf
Milý proChore,
dva roky opjet ubjehly jako vODA, a protože mi byl osud nakloněn,
mohu i dnes (stejně jako v letech 2006, 2008 a 2010) sedět u
počítače. Věřím, že i k tobje byl osud podobně milosrdný, pročež ti
posílám již tradiční výroční pozdraf a přání pevného zdraví do
dalších dvou let, abychom se na sklonku roku 2014 znovu šťastně
shledali u dalšího z oblíbené série emailových pozdravů.
Mydlím to upřímně. Jsem socijální demokrat. Tradice zavazuje.
Víc, než si myslíte. Pozdravy LIDEM.
S podpjerou stroje času na shledanou v roce 2014.
Martin Žantofský,
Technické služby statutárního města Řehče,
příspjefková organizace,
středisko 02 sklad motyk
Neuvolněný radní statutárního města,
zodpovědný za oblast tortury a lesního pychu
Související články:
http://ikobra.rehec.cz/pdf/kobra/kobra_2008_12.pdf (strana 10)
http://ikobra.rehec.cz/pdf/kobra/kobra_2010_silvestr.pdf (strana 2)
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PROBLEMATIKA MOTYK
OPĚT HÝBE VEŘEJNÝM MÍNĚNÍM
Мартин Жантовский: Budete-li se snažit porozumět celému
vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě,
pochopíte celý vesmír. 5 červen v 13:49 ·
Eva Srbová Hmm... Kdo řekl, Martine?5 červen v 18:27
Мартин Жантовский Buddha? Ale není to pODStatné.5 červen v
18:30 · To se mi líbí. Už se mi to nelíbí ·
Václav Franc A kdo to neřekl?6 červen v 17:46
Václav Franc Mimochodem kolik tak máte ve skladu technických
služeb statutárního města Řehče motyk?6 červen v 20:28
Мартин Жантовский : Bohužel podle organizačního řádu a
směrnice o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a zpopelňování motyk nejsem kompetentní takovou
informaci poskytnout. Na základě žádosti podle zákona 106/1999 Sb.
vám ji ale sdělí úsek komunikace s veřejností zřizovatele naší
příspěvkové organizace, který disponuje veškerými výstupy
inventarizační komise a vede statistiku motyk pro celý magistrát.
7 červen v 2:14
Václav Franc Není to náhodou vojenské tajemství? Už na vojenské
katedře jsme se učili, že při nedostatku nábojů se hrany polních
lopatek zbrousí do ostra a nepřítel se s nimi bije hlava nehlava. Vím
o čem mluvím, dotáhl jsem to do poručnické hodnosti, přesnou
hodnost kvůli utajení nemohu uvést. Domnívám se proto, že i v
případě motyk a napadení např. skladu technických služeb
statutárního města Řehče, by šlo motyky nabrousit a bít nepřítele
hlava nehlava. Co vy na to?7 červen v 18:21
Мартин Жантовский Sklad motyk zachovává přísnou neutralitu a
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nehodlá zasahovat do ozbrojených konfliktů. Kromě toho ostré hrany
nejsou přípustné z hlediska bezpečnosti práce. Od počátku roku
například používáme kvůli nařízení z Bruselu výhradně plastové
nože do soustruhu.8 červen v 14:07
Václav Franc Mimochodem slyšel jsem, že letos bude velká neúroda
motyk. Lze se nějak předzásobit? Nebude Magistrát vyřazovat už
okopané motyky a prodávat je za snížené ceny? Pokud ano, dejte mi
včas vědět. Mám vážný zájem o odkup jakéhokoliv množství motyk i
ze second handu. Předem děkuji za vaši ochotu!12 červen v 21:53
Renáta Šťastná Václave, jistě se dohodneš....rádi se jich zbaví, ale za
příslib že budeš dodržovat přísná bezpečnostní opatření!13 červen v
8:27
Мартин Жантовский Mýlíte se. K nakládání s vysloužilými
motykami je nezbytná příslušná certifikace. Každá právnická osoba a
osoba samostatně výdělečně činná, která disponuje oprávněním k
nakládání s motykami podle § 21 odst. 1 zákona o svobodném
přístupu k motykám, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněna
podat jednu platnou nabídku do tradičního sezónního výprodeje
motyk, který bude probíhat formou otevřeného výběrového řízení.
Výjimku tvoří pouze nákup biologicky rozložitelných motyk a
motyk výhradně pro vlastní potřebu, jejichž celkový objem
nepřekračuje 25 tun motyk za rok. V tomto případě je potřeba podat
registrační žádost, jejíž přílohou je projektová dokumentace, a
uhradit správní poplatek 10 000 Kč na pokladně magistrátu
statutárního města Řehče.sobota v 17:01
Václav Franc Komu není motyk, tomu není kopání aneb Kopání zdar
a motykám zvlášť! Zajímalo by mě, jestli je nutné k získání
oprávnění k nakládání s motykami dosažení nějaké věkové hranice,
středoškolského všeobecného, středoškolského odborného či
dokonce vysokoškolského vzdělávání? A jestli je nutné absolvovat
případně i nějaké speciální kurz a kde, případně jestli účast na kurzu
hradí úřad práce či jej lze hradit z fondů Evropské unie? Předem
děkuji za kladné vyřízení mé žádosti!před několika sekundami
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Demonstrace za zlepšení zacházení s motykami se konala v
řehečským ulicích již poněkolikáté (viz snímek z nedávné
demonstrace). Tentokrát se sešlo 112 tisíc nespokojených účastníků,
kteří měli nad hlavami nápisy: „Motyky nepatří do nepovolaných
rukou!“ nebo „Dost bylo krumpáčů!“ Demonstrace se zúčastnili i
zástupci ze zahraničí. Slovenskou delegaci vedl člen předsednictva
ÚV Svazu Společných Motyk Iszstván Násadayi, který žije trvale v
Budapešti. Jak sdělil rozhořčeně našemu listu, citujeme:
„ Nemesheme tekele mekele i Slovakoš i Gabčikovo –
Nagymarosz!“, jistě všichni pochopíte, že byl maximálně rozezlen.
Řehečský magistrát demonstrace podceňuje. Mluvní skladu motyk
Iveta Nakopalová dokonce tvrdila, že s takovými účastníky není
možná rozumná diskuze, neboť řada účastníků demonstrace byla
ještě před akcí, ale zvláště po akci, citujeme „jako motyky!“
Zpravodaj Kobry Václav Vidle
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PROČ JSI NÁM TO TAJILA, JANO?
Řada našich deníku v uplynulých dnech psala o nositeli Nobelovy
ceny za literaturu za rok 2012 šestapadesátiletém čínském spisovateli
Mo Jen (Mo Yan, vlastním jménem Kuan Mo-je).
Na tom by nebylo nic zvláštního, ale další informace mě zcela
ochromila, cituji: „Přestože čínský literát Mo Jen je autorem
několika románů a novel, navíc asi sedmdesáti povídek, v češtině
jsou dostupné pouze tři – v překladu JANY BENEŠOVÉ příběhy
Jak jsme prodávali zelí (2004) a Želízka (2003), díky Františku
Reismüllerovi u nás vyšla povídka Vyschlá řeka (2011)“
„Proč jsi nám, Jano, tajila, že umíš tak výborně čínsky?“ Tak
reagovali rozezlení členové jičínského spolku LiS a dožadovali se,
aby všechny almanachy dosud vydané spolkem Jana přeložila do
čínštiny.
VáVáV

NOVÝ ČLEN NEBO ČLENKA LiSU
V pondělí 31.prosince 2012
projevil o členství v LiSu zájem
další člen. Jeho podobu zachytil
pohotově na fotografii Martin
Žantovský. Bohužel v dnešním
čísle vám nemůžete přinést o
nové naději spolku žádné bližší
informace, neboť onen tajemný
„autor“ nechce odhalit tvář. Na
přímý dotaz nám ani reportér
Žantovský nemohl jednoznačně
potvrdit, že se jedná o člena
nebo o členku!
Zpravodaj Já
P.S. Kdo jste muže či ženu na
obrázku poznal, oznamte to
neprodleně na nejbližší služebně
Policie ČR nebo na čísle 158!
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Fotoreportér Žantovský zachytil rozmrzelou tvář Václava France
okamžik poté, co se dozvěděl, že nebude letos zvolen ani prezidentem
České stomatologické komory, ani prezidentem České republiky, neboť
nezískal potřebné množství podpisů.
„Docela mě to nasr...,“ vyjádřil se neúspěšný kandidát, který vyhlásil
svůj „boj o Hrad“ v červenci na stmeláči v Řehči, ale zase na druhou
stranu dodal, že jej potěšilo, jak mu odpovídali čtenáři, že mu volební
archy nepodepíší proto, že by potom již neměl čas na literaturu (stejně
jako Václav Havel na psaní divadelních her), kdyby se stal prezidentem!
A svět by přitom přišel o takovéto skvosty:

Václav FRANC : O VLASTĚ
Zubní kartáček
tyká si s pastou
jak já s nesmělou
slečnou Vlastou

Kdybych byl kartáček
Hrál bych si s Vlastou
dvakrát denně
jak ona s pastou

Vlasta se na mě
široce zubí
řekla, že pochází
odkudsi z Dubí

Vlasta však nemrhá
milostným citem
Má svého milého
v Dubí a s bytem
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Velké rozladění vyvolala situace kolem jičínského metra v literární
spolku LiS okamžitě poté, co se členové dozvěděli, že ani jedna stanice
neponese jméno velkých literátů z našeho kraje. „Je to zneuctění naší
práce,“ rozčílil se Franc. „Radnice si prostě dělá, co chce!“ vyjádřil se
proChor!
Určitou nadějí je vyjádření hejtmana Řehečského kraje Ferdinanda
Krasavce, že hned po připojení lokálního jičínského metra k Řehči, bude
trasa B protažena až do poslední řehečské stanice trasy D Bažantnice,
budou některé stanice přejmenovány. Z dobře utajeného zdroje blízkého
hejtmanovi se nám podařilo zjistit, že např. Valdštejnovo náměstí by se
mělo jmenovat Prochorovo náměstí, Batalion se přejmenuje na Baťák
Václava Teslíka a Hlavní nádraží na Nádraží Václava France.

KOBRA – Silvestrovská příloha
Vydává Literární spolek při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně
jako interní tiskovinu.
Připravil : Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka
Franczub@seznam.cz
Ročník 13. Číslo 12. Prosinec 2012. (3. prosince 2012)
www.ikobra.cz Veškeré informace nelze brát vážně!
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