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Ke kulatinám si nadělil hned dvě nové knížky

Jana Benešová

V Březnu měsíci čtenářů jsme v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně pokřtili dvě nové knihy jednoho autora. Tím 

autorem je spisovatel, příznivec knihovny, člen Literárního spolku při naší knihovně, Václav Franc.

     Václav Franc (nar. 1961) pochází z Řehče u Jičína a v současné době žije v Nové Pace a má nepříliš populární 

povolání: je zubní lékař. 

Pokud je mně známo, Václav píše vlastně „odjakživa“. Jeho maminka mi kdysi půjčila k přečtení zápisky, které 

vytvářel už jako malý kluk. V současné době je členem Obce spisovatelů a vycházejí mu knihy v kamenných 

nakladatelstvích. 

Václave, vím, že zpočátku sis vydával své literární práce sám, v samizdatu. Vzpomeneš si, která byla první, 

kdy to bylo a kolik měla výtisků?

Přiznám se, že už je to dost dávno, v první polovině 90. let 20. století, tenkrát pomáhal mému samizdatu na svět 

kamarád Jiří Čejka, jinak výborný fotograf a dnešní pracovník Městského muzea v Nové Pace. Jednalo se o sbírku 

poezie k výstavě jeho fotografií „Suvenýr z Francie“ a vyšla asi ve sto kusech. Šla na dračku, takže jsme dělali 

dotisk, tenkrát mě totiž na oné výstavě překvapilo, že si návštěvníci opisovali moje básničky.

Pak vyšla ještě brožurka pohádek („Vodnické pohádky“) společně se Zlatou Zákoutskou a asi úplně první můj 

samostatný samizdat byly zubařské příhody „Zubař po pracovní době“. Tento sešitek vyšel v nákladu 50 kusů, 

rozdával jsem jej známým a pacientům. Některé příhody jsem potom použil i do oficiálních tisků o deset let 

později.

Ale těch knížeček bylo mnohem víc, možná deset dvanáct, tisknul jsem na tiskárně v nákladech kolem dvaceti 

třiceti kusů spíš pro kamarády a známé.

Změnilo se něco díky tvému členství v LiSu? Zpracováváš informace ze světa literatury a vydáváš 

občasník Kobra, zajímaví autoři publikují v tvém Čaji. Pečuješ o literární znalosti a rozvoj ostatních. A co 

ty? Mělo na tebe vliv setkávání s ostatními autory, ať už amatéry nebo profesionály? A kdo tě ovlivnil 

nejvíc? Máš svůj vzor?

Do LiSu, tehdy ještě literárního kroužku, jsem patřil od začátku, tedy od dubna 1990. V počátcích jsem se spíše 

rozhlížel, ale pak jsem si uvědomil, že pokud budeme jenom naříkat, že to nejde, myslím vydávat, tak se nikam 

nedostaneme, a já jsem chtěl proniknout do světa literatury, několikrát jsem to přirovnával k tenisu, že si chci 

jednou zahrát aspoň první kolo Wimbledonu, a ne jen pinkat o cvičnou zeď. A troufám si říct, že jsem LiS trochu 

„nastartoval“ v době, kdy skomíral a pomalu se blížil k zániku. Začal jsem vydávat ony sešitky i ostatním, dal jsem 

se do vydávání našeho časopisu, abychom o sobě víc věděli, seznamovali se s různými akcemi a zajímavými 

knihami a v neposlední řadě abychom měli kde publikovat.

Zároveň mně LiS a s tím spojená jičínská knihovna, které vděčím hlavně v počátcích tvorby za hodně, přinášel i 

určitou odezvu na moji tvorbu, pomáhal mi prosazovat se, pořádat autorská čtení, dávat prostor k literárnímu 

dozrávání.

Vyslovené vzory nemám, snažil jsem se vzít si od každého něco. Rád čtu Saroyana, mám zvláštní pocit, že to je o 

ničem, všední lidi, události, tuctové příběhy, ale je tam to něco, co dělá literaturu literaturou. Působí na mě 

nostalgicky, je to vzpomínání na dětství.

Z českých autorů, řeknu současných, mám rád knížku Zdeňka Rosenbauma Mé svatby, cizí pohřby. Ona to 

možná není ta velká literatura, ale je tam člověk.

Mám rád i tvorbu Zdeňka Zapletala, snad proto, že má prakticky v každé knížce zubaře.



Rád čtu i Otu Filipa a jeho Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka, to je kronika našeho národa; jsem rád, že jsem se s 

panem Filipem mohl sejít na besedě v roce 2009 v rámci Knižního veletrhu v Praze.

Z uvedeného je vidět, že jsem spíš prozaik, ale mám rád i básníky, možná to bude znít staromilsky, ale stále se 

vracím ke knížkám Miroslava Floriana, Jana Skácela a pod vlivem Jiřího Žáčka jsem nakonec napsal i svoji sbírku 

pro děti Olympiáda v ZOO.

 Jsem rád, že i já mohl ovlivňovat další, což nejen prostřednictvím našich časopisů dělám, dávám tam prostor 

mladým začínajícím autorům z celé republiky. Pro řadu z nich je to vůbec první zkušenost z publikování.

A s tím souvisí, že prostřednictvím LiSu jsem se na soutěžích seznamoval i s autory odjinud, vyměňovali jsme si 

zkušenosti, svoje samizdaty a první knížky, vznikala přátelství a kamarádství. Třeba díky Jindře Lírové a Zdence 

Líbalové z Mělníka jsem se seznámil s paní doktorkou Věrou Martínkovou, u které jsem v Alfě-Omeze vydal i svoji 

první opravdovou knížku.

Která tvoje knížka vyšla v kamenném nakladatelství první? Měl jsi z ní největší radost?

Když pominu dvě básnické sbírky, které vyšly v nakladatelství Půlnoc v Táboře a moc se nelišily od mých 

samizdatů, tak úplně první byla sbírka básní právě u paní Martínkové „Autogramy dětství“. Vyšla koncem roku 

2005 a měl jsem z ní ohromnou radost, stejně jako z jejího křtu v jičínské knihovně.

A jestli to byla radost největší? Tak to se těžko odhaduje, z každé knížky mám radost, třeba z mého „Františka“, 

který vyšel v edici Družstevní práce ve spolupráci nakladatelství Protis a Dauphin. Tam jsem se vrátil do dětství a 

moje sestra mi řekla: „Taky jsi o nás nemusel psát všechno!“

Díky svému zapálení pro literaturu a díky organizačním schopnostem jsi vymyslel literární soutěž 

Řehečská slepice, na které v posledních letech spolupracuješ s naší knihovnou. Letos v dubnu se ti 

výborně podařil doprovodný program na téma gastronomie v Řehči. Kolikátý to byl ročník a kdo se stal 

vítězem soutěže?

Letošní Řehečská slepice byla už jubilejní desátá. 1. cenu si odnesla Ilona Pluhařová z Valdic za povídku „Cesta 

k světovému titulu.“

Za oněch deset let se soutěže zúčastnilo 160 autorů a především mám radost, že dneska už jsme vlastně jedna 

velká rodina. Každé takové setkání v jičínské knihovně je vlastně sraz Řehečáků a všech příznivců humoru. Na 

počátku jsem chtěl udělat jinou soutěž, než byly ty tradiční, kterých jsem se zúčastňoval. Chtěl jsem dát věcem 

nadhled, nebrat se tak vážně, autory spíše povzbudit.

Myslím si, že se to podařilo. Třeba náš nejúspěšnější autor, trojnásobný vítěz a „Řehečský kohout“ Jiří Šandera 

z Milonic poslal svoje příspěvky poprvé do soutěže, a to právě do „Slepice“. Získal ocenění, jinak by si prý netroufl 

rukopis posílat do nakladatelství, dnes je z něj úspěšný autor několika knih pro děti.

Ty sám ses úspěšně zúčastnil řady literárních soutěží. Myslíš, že literární soutěže mají vliv na vývoj 

spisovatele? Pomohou mu? Jak to bylo s tebou?

Znám autory, kteří literární soutěže zavrhují, ale… pro začínající autory neznám lepší příležitost, jak se dozvědět, 

co si o vaší tvorbě myslí ostatní. Pochopitelně jsou různé soutěže, kvalitní a méně kvalitní, to autor pozná časem. 

Myslím si, že se úspěch nesmí přeceňovat, i když potěší, na druhé straně neúspěch se nesmí brát smrtelně 

vážně. Zažil jsem soutěž, kde první porotce moji povídku zatracoval, druhý ji hodnotil neutrálně a třetí ji cenil 

hodně vysoko. Literatura je subjektivní, nezměříš, kdo hodil dál, ale důležité je, aby autor přemýšlel o tom, co mu 

ostatní řeknou, přebral si slova poroty a poučil se. A hlavně na sobě pracoval.

Takže literární soutěže: ANO. I když v dnešní době už nejsem tak soutěživý jako v počátcích, ale i na soutěžích se 

člověk setká se zajímavými lidmi, jako třeba já v Městské knihovně v Hlinsku v Čechách, kde vyhlašují Hlinecký 

hrneček. Nejde o to, že tam získám cenu, ale vím, že tam jsou lidi, kteří mají literaturu rádi a nezištně pomáhají 

třeba jejímu šíření mezi dětmi právě formou literární soutěže. Ale těch příkladů by bylo hodně.

Kromě knih ti vyšla také dvě CD. To první jsme vydali společně, jmenovalo se František a bylo určeno 

zejména pro nevidomé čtenáře. Jak je to s tím druhým?

To druhé vyšlo před Vánocemi 2010 v Domažlicích, byl to vlastně fantastický dárek pod stromeček. Vydalo jej 

občanské sdružení Benjaminek pod názvem „Benjaminkovy pohádky nejen na dobrou noc“. A zase se vracím 

k těm soutěžím. Jsou na něm vlastně pohádky, které porota ocenila v rámci soutěže „Pohádkové putování“, které 

vyhlásilo Mateřské centrum (Centrum pro rodinu) Benjaminek, o. s., (z Domažlic) ve spolupráci s osobnostmi 

propojenými s Chodskem. Vzniklo CD pohádek pro děti v dětských domovech, dětská oddělení nemocnic a 

mateřská centra v Plzeňském kraji. Na CD jsou moje pohádky načtené známými osobnostmi. Hlasy zapůjčili paní 

Marta Skarlandtová, Ludmila Nopová, Kamil Jindřich a osmiletý Petřík Vachulka. Povídání je proloženo písničkami 

o zvířátkách ze souboru „Olympiáda v ZOO“, které zhudebnil Michal Janeček. CD vyšlo v nákladu 300 kusů a bylo 

rychle rozebráno. Měl jsem dvojnásobnou radost jako obdarovaný i jako dárce.



Představ čtenářům své dvě poslední knihy: Svědek neposkvrněného početí a Jak na Nový rok.

„Jak na Nový rok“ je novela, která vznikla před ��asem. Jedná se o sondu do života zubaře kolem padesátky, 

jemuž se rodinný život příliš nevydařil. Po dvou rozvodech má dvě děti, jedno biologické, druhé adoptivní. 

Rozmýšlí o světě a paradoxně oporou mu je jeho adoptivní dcera Pavlína, která jej navštíví jedné osudové 

silvestrovské noci, aby hlavního hrdinu přesvědčila, že ještě není tak starý, aby se ještě o něco nepokusil.

Není to autobiografie, i když pochopitelně čtenář, který mě zná, pozná, že nejen ona zubařská profese autora a 

hlavního hrdinu knihu v lecčems spojuje.

„Svědek neposkvrněného početí“ je kniha, která vznikla nedávno, je v ní 26 povídek o literatuře a literátech 

vyprávěných s humornou nadsázkou. Musím říct, že jsem se při psaní pobavil. Shrnul jsem v ní různé postřehy za 

více než čtvrt století, kdy se kolem literatury vážněji motám. A potěšilo mě, když jsem vloni na podzim na našich 

setkáních ve slovenském Martině, kde má náš LiS partnerské vztahy s literárním spolkem Duria z Turčianské 

knižnice, četl povídku „1. cena“ a měl jsem obrovský úspěch. Ale víc bych nechtěl prozrazovat, aby taky zbylo 

něco na čtenáře.

Na závěr obligátní otázka. Co chystáš nyní? Jakou knihu jako další pokřtíme, doufám, že opět v naší 

knihovně?

Chystám pořád něco. Ale na podzim by měla v nakladatelství Balt-East vyjít druhá kniha zubařských historek 

„Dvakrát vrtej, jednou trhej“. Rád bych vydal i další knížku poezie; i když se považuji spíše za prozaika, poezii 

mám rád. Zase se v ní vracím do dětství, s rukopisem se již pracuje na konečných úpravách.

A potom přepracovávám svůj rukopis románu, zatím pracovně nazvaný „Stín“, je to zase ze zubařského prostředí, 

jak jinak. Rád bych taky už konečně pohnul s jednou větší záležitostí, jmenuje se pracovně „Věčnost“ a doufám, 

že to nebude trvat celou věčnost, než vyjde.

Ale do knihovny rád přijdu a bylo by krásné pokřtít třeba před vánočními svátky zubařské historky.

Já se na další křest (křty) samozřejmě těším a přeji ti hodně inspirace a ať tě stále provází tvoje 

neuvěřitelná pracovitost. 
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