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Politika a kasárna 
Na posledním veřejném jednání 11. 10. v porotním sále schvalovali volení zástupci lidu návrh Smlouvy o budoucích kupních 
smlouvách, o budoucích věcných břemenech a budoucím předkupním právu ... .  Srozumitelně řečeno jde o „záměr 
revitalizace, přestavby areálu bývalých kasáren v Jičíně – v Lipách včetně převodu nemovitostí, jejíž projekt sestává 
z různorodých zařízení jako jsou středisko zdravotní péče, hospic, domov důchodců a dále hotel, nákupní středisko, 
kongresové prostory, kancelářské prostory, víceúčelová hala, bytové domy, parkovací plochy, veřejné plochy a veřejná 
zeleň...“ . Tolik citace ze smlouvy. 
Investorem je Global Recources s.r.o. se sídlem Ruská 200, jednatelem je Guy Allison Burnett bytem Texas USA. Pokud 
někdo společnost nezná, je omluven. Byla založena teprve 4. 10. 2006. Předběžnou studii pro zamýšlené stavby vypracoval 

Projektmanagement GmbH v rakouském Salcburgu. Velikost pozemku vysčítaná z návrhu smlouvy  je 67 000 m2, hovoří se 
o investici v celkové výši 2 miliardy korun českých. 
Na veřejném zastupitelstvu sešlo se všech 21 zastupitelů, pánové byli většinou v oblecích, dámy v slušivých šatech. Pan 
starosta pochválil tým, který připravoval návrh smlouvy, řekl, že pracoval 3 týdny i po večerech a ve svém volném čase.   
Pan senátor Liška řekl, že základní povinnosti města je jít těmto projektům naproti a že smlouva je dobrá a že nemůžeme 
čekat, až co řeknou občané. Pan tajemník Bareš vysvětlil, že věc je složitá i pro právníky a že je komplikované jak to všechno 
ošetřit. Paní právnička Vogeltanzová řekla, že pro smlouvu nejsou všechny podklady, aby nebyla napadnutelná. Na přímý 
dotaz, aby přečetla právní posouzení Petra Stejskala k věci, protože ho radnice o to požádala, neodpověděla. Tak ho poté 
přečetl místostarosta Vitvar. Protože ho zastupitelé v materiálech nedostali. Pan místostarosta taky řekl, že pro smlouvu 
nemůže hlasovat, protože není připravena tak, aby vyjádřila korektní vztahy. Pan Jeník řekl: „Co když se postaví supermarket 
a pak investorovi dojdou peníze?“ Pan Jiran taky něco řekl, ale nebylo to mezi občany slyšet.  
Ještě řekli mnozí mnohé. Třeba se pan starosta zeptal, jestli to bude někomu vadit, když tam hospic nebude. A ubezpečil. že 
jemu to vadit nebude. Všechny uvedené citace jsou parafrázované a účelově vytržené ze souvislosti. 
Podvakrát bylo z předsednictva oznámeno, že se kdosi (snad investor) blíží do Jičína na zasedání, že už je na dálnici. Pak že 
se zpozdilo letadlo. Dokonce byl bod přeložen dozadu. Nikdo se však do Porotního sálu nepřiblížil. Byl to nervák. Jen režie 
měla drobné nedostatky.  
Pak se hlasovalo a nikdo nebyl proti smlouvě. Jen 5 zastupitelů se zdrželo hlasování (Fejk, Jeník, Matucha, Paška, Vitvar). 
Poučený Občan nemůže si neklást otázky: 
- proč skutečnost, že se bude jednat o tak důležité záležitosti nebyla uvedena v pozvánce  ani na plakátě? Třeba by si občané, 
kterým nebyla dána možnost se k tomu vyjádřit, přišli alespoň poslechnout. Pravda,  starosta říkal, že občané proti stavbám 
nic nemají, nikdo mu nepřišel říci, že to nechce 
- proč nedostali zastupitelé materiály na zasedání předstihu sedmi dnů, jak je stanoveno v jednacím řádu?  Právní posouzení 
smlouvy, které vyjádřilo výhrady,  nedostali vůbec 
- proč  radnice ve věci neinformovala více občany a  neptala se na jejich názory? Často o potřebě  radit se s občany 
představitelé mluví 
- opatřilo si město dostatečné reference o investorovi a dalších partnerech? 
- není zarážející skutečnost, že původně se jednalo o hospicu a teď má toto a jiná sociální zařízení v investici jen plochu do  
jednoho  procenta?  
- dovede někdo domyslet, jak se změní část Čeřovky, pokud se uskuteční zamýšlená bytová výstavba? Nebude chybět hřiště 
u skautského srubu?  
- máme kvalifikovanou představu o tom, jaký bude mít zamýšlená investice vliv na dění ve městě? Jak ovlivní provoz 
kulturních, sportovních i jiných zařízení?   
- měly kulturní a sportovní komise, které jsou často dotazovány na daleko méně podstatné věci, možnost se k záměru 
vyjádřit? 
- proč nebylo zasedání připraveno tak, aby rozpravu slyšeli nejen zastupitelé, ale i oněch 25 přítomných občanů? 
- je zamýšlená stavba v souladu s územním plánem? 
- proč nebylo rozhodnutí o návrhu smlouvy ponecháno novému zastupitelstvu, které bude známo už za 10 dní? 
- proč někteří zaměstnanci radnice mlžili, neodpovídali na přímou otázku (právnička, architekt), ač je zřejmé, že odpověď 
znali? 
- proč nebyla dána možnost občanům, aby se k věci vyjádřili alespoń na zasedání, když jinou příležitost neměli?  
Občanovi dostalo se ve středu v porotním sále poučení, jak se dělá politika. Jak se jedná o budoucnosti našeho města. Taky o 
úrovni přípravy zasedání,  přípravy na zasedání jednotlivých zastupitelů i úrovni argumentace. Ale netřeba se znepokojovat. 
V našem malém Jičíně jde jen o 2 miliardy a my bychom z toho neměli platit nic. Praha je na tom hůře. Tam se v souvislosti 
s olympiádou mluví o šesti stech miliardách. 
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Jivínský štefan,  
ocenění za pozoruhodný kulturní počin roku 2006 nebo  za zásluhy dlouhodobé, 
vstupuje do 11. ročníku. Nominace se přijímají do 31. 12. 2006 na adrese 
prochor.jc@tiscali.cz , nebo Bohumír Procházka, Sokolovská 367, 506 01 Jičín.  
 
 
Jičín a kronikáři 
Už počtvrté pozval pan učitel Šortejs Jičíňáky na povídání o historii. Tentokrát (9. 10.) o pohledu na Jičín od r. 1989  a to 
očima kronikářů. Pan Havlíček promítal obrazový záznam, Josef Horáček za doprovodu Štefana Hudce zazpíval. Přišli i 
všichni starostové, kteří se na radnici vystřídali v té době: Ivan Matějka, Jiří Liška, Martin Puš. Povídání, pokoukání, i 
poslouchání bylo to zajímavé. Pan archivář Francek vysvětlil, že po deseti letech jde vždycky kronika  do archivu a že každý 
občan může požádat o předložení  kroniky. Teď už může být i kronika  psaná na počítači.  
Poučný večer nejen v tom, co tam zaznělo. Kupříkladu o tom, že sovětská vojska po odchodu předala kolej po stavební 
stránce nepoškozenou. Samozřejmě až na škody z hlediska památkového. Ale hned první noc se z prázdné koleje ztratil   
plynový   sporák... . 
Všichni mluvili o tom, co se v Jičíně postavilo a přestavilo, jak město vzkvétá. Vzkvétá, pravda. Ale tohle je jen jedna složka 
života, hmotná. Méně už mluvilo se o lidech, jak žijí, jaké mají problémy, kam chodí, či spíš nechodí. Jaké je jejich bytí 
nehmotné, duchovní. Ano, jistě mluvím o kultuře, ale nejen o ní. O vyváženosti, o harmonii, o tom co činí život 
plnohodnotným. To není kritika pana Šorejse, který večer připravil pečlivě a pestře. To je zamyšlení nad námi všemi.  
Problém je zřejmý už jen při zběžném nahlédnutí do kroniky. Zkusil někdy někdo posoudit napsané z tohoto hlediska? Jak 
moc vnímáme a pro budoucí zaznamenáváme třeba dění, které nás odpoutává od hmotného pachtění a povznáší? O zpívání 
koled v Lodžii, kam chodí celé rodiny a při svíčkách připomínají si, že vánoce je možné prožít i jinak, nebyla v ročnících, 
které jsem viděl, ani zmíňka. Festival JMP popsán tak, že smysl vystižen nebyl. Našel jsem i chybu v datech.    
Posezení nad kronikami a zavzpomínání přivedlo nás i k zamyšlení. Tak má být. 
 

Bodlák – 
pan ředitel Jiterský – mluvil na schodech velišské  školy o tom, že se hlásí  víc žáků, než mohou přijmout. A spíš s omluvou 
vysvětlil, že  nezná jiné kriterium než pořadí v jakém rodiče své děti hlásí. Doložil to na příkladu, že už má přihlášku do 
první třídy pro školní rok 2011 – 2012. Teď budoucímu prvňákovi ještě není rok.  
Velká obliba školy může vést k tomu, že budou přihlašováni i děti, které ještě nejsou na světě. Že se prostě rodiče  rozhodnou 
pořídit si dítě cíleně pro školu ve Veliši. Vzhledem ke kvalitě školy je to  dobrý impuls k nárůstu populace.  
 
 

Mariánská zahrada 
Péčí Regionálního muzea  a galerie v Jičíně a několika aktivních jednotlivců narodil se Svazek obcí Maránská zahrada. 
Území je vymezené plochou bývalého šlikovského panství. Ze třiatřiceti obcí zatím do svazku vstoupilo sedmnáct. Cílem je 
všemožně propagovat barokní komponovanou krajinu, oživovat někdejší tradice a zvyky, pečovat o památky, dávat lidi 
dohromady.  
Jádrem území jsou čtyři barokní kaple na Velišském hřbetě a v blízkém okolí. Daří se obnovit procesí, poutě, konají se tu 
bohoslužby, koncerty barokní hudby. Mezi vydařené akce patří předvánoční programy, jako byl třeba ten ve Slatinách, který 
v kostele připravila místní malotřídní škola. Lidé si připomínají někdejší doby a je jim při tom dobře.   
Vedení svazku již vydává kartičky, které připomínají někdejší svaté obraázky. Jejich sběratelé získají pěknou sadu fotografií 
nejpozoruhodnějších památek. Vycházejí noviny, které informují o životě v obcích. Chystají se propagační skládanky, 
medailonky obcí, souhrnná publikace o celém území,  v jednotlivých obcích budou informační tabule. Ve stadiu výběru 
fotografií je příprava putovní výstavy… . 
Mariánská zahrada spolupracuje se sousední Valdštejnovou zahradou, se Sdružením Český ráj, s OS Staré Hrady, rozvíjí se 
spolupráce s Okresní hospodářskou komorou. 
Zajisté se mezi prvními objeví otázka, kde vzít na tohle všechno peníze. I proto vzniklo ve spolupráci s Oblastní 
hospodářskou komorou Jičín Občanské sdružení Otevřené zahrady – místní akční skupina.  U vědomí zásady že při větším 
územním celku je také větší naděje získat prostředky, zejména při účasti v programech LEADER+. Tento program je vlastně 
regionální nadací, která na základě spolupráce členů a partnerů rozděluje finanční prostředky na jednotlivé projekty obcí, 
neziskového sektoru a podnikatelů daného regionu. 
 
 

Příšerky a příšeři 
Knihovna vyhlásila takovou soutěž: Dala dětem Šrutovu básničku o tom, jak ty potvory (příšerky a příšeři) vylejzají, a chtěla 
na nich udělat plakát. Aby konečně vešlo ve známost, jak ti tvorové vypadají. Plakátů se sešlo 946. Vybrané plakáty pak 
v říjnu vystavila ve své knihovní galerii.  
Nu, vlastně šlo o to, jak si je děti představují. Ony si je představují převážně podle toho, co četly, nebo co na obrázcích vidějí. 
Je to dobře, není to dobře? Je to potvrzením, že děti čtou a koukají se. A to dobře je. Dobře je i to, že rády malují. A zkoušejí 
rozličné techniky, jako koláže, muchláže … . Mimochodem, pánové, není „muchláž“ krásné slovo?  
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Z výstavy toto vyplývá: Příšerky a příšeři nemusí být a nejsou zlí. Ani nemusí být bůhvíjak strašidelně zabarvení. Jsou různě 
velcí, a vylejzají … třeba z uší, nebo pusy. Brrr. Ostatně, jen tak se trochu bát…, to při tom člověk člověka třeba vezme za 
ruku. Není to milé, když vám dítě dá najevo, že o vás stojí? Příšerky i příšeři jsou tvorové veskrze užiteční. 
 

 
LIS  
Tedy Literární spolek při Knihovně Václava Čtvrtka je už druhým rokem zapojen do celostátní akce Dne poezie. V úterý 14. 
11. od 18 hodin bude tu otevřena přepážka jako na poštovním úřadě v Místku, kde bude Vladimír Vašek (Petr Bezruč) 
razítkovat dopisy svým básnickým vrstevníkům, nu a ti povědí něco o svém životě a přednesou ukázku ze svého díla. Zazní 
samozřejmě i slavná nebohá Maryčka Magdónova tu bude. 
 
 

Regionální muzeum  
Jičínské vstoupilo do dalšího projektu. Jmenuje se Evropské děti, hry a místní kultury. Spojí se v něm dvě italské oblasti 
s muzeem jičínským, aby společně propagovaly partnerství a cestovní ruch skrze dětské hry. Hmatatelným výstupem bude, 
mimo jiné, katalog dětských her.  
První poznatky napovídají, že kupříkladu panák skáče se po celém světě. Odlišnosti jsou jen malé. Objevování, připomínání 
zajímavých her je úžasné hlavně ale tím, že nabízí dětem alternativu k pasivnímu přijímání zábavy televizní.   
 

Smetana versus Foerster? 
Ano, tak nějak uvedli jedny jičínské noviny koncert 6. října. Nebylo zřejmé  v čem bylo ono versus. Nešlo o soutěž, ale o 
soužití. Jičíňáci si spolu  s pozvanými  hosty udělali pěkný večer. Byl tu i nový film, který obstarala Valdštejnská zahrada, 
byla tu vzpomínka na pana doktora Ročka, úžasná Edita Adlerová jako Carmen, a další ... . Byli tu ale i slzy (proč to 
nepřiznat, slzy štěstí zas tak často nekanou) paní sbormistryně Hanzlové. Hlavně ale spousta krásné muziky a oprávněný 
dlouhý potlesk.  
Druhý a následující dny se o koncertu ve městě mluvilo. Na rynku před zámkem paní Hanzlová krásně povídala o dalších 
plánech, a že by taky Ivan Hejduk měl na housle zahrát... . 
„Největším bohatstvím každého města jsou lidé v něm,“ řekl na závěr koncertu Richard Koníř.      

Svému městu 
Je rozhodnuto. Ve vedení radnice změna třetinová. Ing. Jiří Vitvar nahrazen dalším členem ODS. Dle rozhodnutí vítězů by 
prý nebyl přijatelný ani v radě. Dokonce prý zazněla slova o jeho špatné práci. Myslí si to i spolupracovníci na úřadu? Cítí to 
i občané města? Volební matematika přisoudila mu víc než 15 % hlasů, daleko nejvíc ze všech.  
Znám Jiřího Vitvara jako člověka pracovitého, který měl všechny své argumenty promyšlené a podložené znalostí věci a 
studiem podkladů. Ostatně názorně bylo to zřejmé na posledním zasedání zastupitelstva, kde se mluvilo o investici 
v kasárnách. Když má někdo svůj názor, to bývá často některým mocným nepohodlné. Neboť s nimi občas nesouhlasí. 
Soudím, že to byl hlavní důvod, proč nesmí být v městské radě.  
Děkuji Jiřímu Vitvarovi za jeho práci pro město Jičín. Za tu minulou i za tu budoucí.  
 
 
 

Pane starosto,  
jak hodnotíte práci prvního místostarosty Jiřího Vitvara za uplynulé 4 roky? 
„Tak místostarosta Koníř pracoval lépe, udělal více práce. Nevím, proč bych se vám měl zpovídat. Ing. Vitvar není člověk do 
týmu. Pokud to nechápete vy, je mi vás upřímně líto. Já jsem s ním o tom mluvil. Bylo by nefér, abych to ventiloval na 
veřejnosti. Je to o lidských vlastnostech, o etice, o morálce.“   
 
 

Novému zastupitelstvu k zamyšlení: 
Syndikát novinářů vydal Stanovisko k radničním tiskovinám. V něm „považuje za žádoucí oddělení radničních periodik od 
radnic, zřídit pro ně redakční rady a vydávat je ve vydavatelských společnostech vzešlých z veřejného výběrového řízení.“ 
Dále se tu mluví o „odmítnutí podílet se na publikování skryté reklamy“.  
V redakční radě Jičínského čtvrtletníku jsou dva pracovníci radnice a dva zaměstnanci instituce radnicí zřizované. Výběrové 
řízení? Cha, cha. 
Oddíl házené dostal v roce 2005 na základě své žádosti částku 300 000 korun. Letos 400 000 kč. Pro rok 2007 žádá 500 000 
Kč. Pan starosta se v novinách vyjádřil, že by tu částku měl dostat. Na všechny kulturní granty za rok 2006 bylo v rozpočtu 
330 000 Kč. Považujeme hospodaření s penězi, a tím i podporu rozličných aktivit za vyváženou?  
Od žádosti o vyspravení cesty k zahrádkářské kolonii U Čakana (pozemky v majetku města) na podzim 2005 a příslibu 
vyspravení z úst nejvyšších, proběhlo už 13 urgencí. K 28. říjnu 2006 zatím ke splnění slibu nedošlo.  
 
 

Šestý ekumenický 
Na kapli na vrchu Zebín je napsáno: „Ekumenická kaple Maří Magdaleny na Zebíně ... posvěcená 22. července 2006“. Před 
kaplí je David, několik dívek a mládenců. Všude okolo do daleka je barevný podzim. Ekumenické společenství Jičín dobře 
vzalo si název kopce do svého názvu  a kapli jako symbol. Nezáleží na církvi, důležitá je víra. Ekumenický festival Domov 



 4 

na zemi má už ročník šestý. Je tu trocha teorie (Jaro Křivohlavý, Josef Kordík ...), něco muziky (Vladimír Merta, Slávek 
Klecandr) i divadlo (Miroslav Částek. večer modlitby se zpěvy). I procházka na Zebín.  Každý si může vybrat, i nevěřící. OS 
Zebín je součástí jičínské kultury. Nevtíravě, účinně. 
„Nejdůležitější hřích člověka je touha po moci,“ cituje železnický farář Josef Kordík.  
 

Petr Šabaka,  
kaplan jičínský má občas touhu psát. Festival Jičín město pohádky byl námět podstatný. Petr si nestěžuje, že nemá kde 
publikovat. Své texty nakopíruje, podobně udělá modrou obálku na tvrdší papír, sešije. Vydává se sám. 16 stránek má název 
Kamarád Rumcajse.  Pohádka Jak Rumcajs zachránil posvícení je o vlašťovkách. Úvaha Supermarket pohádek je o rodičích a 
dětech. I o nás.  
 

Kultura v kravín ě 
„Sem může každý, kdo si očistí boty“, řekl malíř, sochař, hrnčíř, básník, teď už i galerista Josef Bucek. Takhle neformálně 
otevřel svou novou galerii ve Vokšicích. Kráva, která stojí vedle vchodu a taky vítá návštěvníky, dokumentuje, že dnes 
krásné vykobercované prostory byly prv kravínem, poté skladištěm herbicidů, aby se pak za tři měsíce změnily v galerii J. B. 
Spektrum.  
Další příklad, kterak člověčí iniciativa dovede i bez jakýchkoli dotací na území Mariánské zahrady vybudovat cosi pro lidi. 
Teď je tu rozmanitá výstava majitele a obrazy Vladimíra Tekverka. Na jaře chce pan Bucek pozvat děti s jejich výtvarným 
projevem, pak Michaila Ščigola a vystavit i obrazy Karla Šlengra. 
Galerie byla otevřena 28. října na počest vzniku samostatné ČR. I to je počin. Však to taky i dotvrdil pan plukovník Tůma, 
který přišel v parádní uniformě se všemi metály. „Je přece svátek“, řekl.  

 
Pan malíř  
Zdeněk Šputa má 90 let, není rád, když se o něm mluví a píše. Po celou vernisáž postál a pravil, že se špatně ohýbá. Právě. 
Když mu na někdejším socialistickém Svazu výtvarníků radili, že by se neměl shlížet ve francouzském umění, ale našem 
českém, naštval se a třicet roků nevystavil u nás jediný obraz. Ale realizoval svůj objekt Srdce světa v Montrealu, udělal 
oponu pro divadlo v Německu a další. 
Mistrovy obrazy v zámecké galerii mají zvláštní kouzlo. Po zběžné prohlídce najednou cítíte potřebu k některým se vrátit a. 
Hřebíky v dřevěné struktuře vás přitahují. I opakované pohledy na hrad Pecka, či prázdný rám v kterém ještě kousek obrazu 
zbylo.  

 
Jan Hrubý,  
který vystavuje od 7. 10. v muzeu, má na malíře nezvyklé povolání. Je jáhnem. Svou faru má v Újezdu pod Troskami a tam 
experimentuje v grafice. „Přemýšlel jsem, jak dostat přes černou barvu tu bílou,“ vysvětluje a mluví o knihařské zlatičce. 
Dostal, povedlo se. Hrubého karikatury nejsou jen kreslené vtipy. Jsou to intelektuální grafiky, kde vnímavý divák najde i 
další myšlenky,k té, kterou objeví na první pohled.  
Slovácké kořeny malířovy jsou zřejmé i na obrázcích. Kdosi řekl, že bystrý úsudek maskuje anglickou málomluvností. A tu 
pak přenáší do svých obrazů kde: „Proces vzniku je důležitější než výsledek. To je smysl mé práce.“   
 

Kačenka 
- Kačenka byla nemocná. Vyfotografovali ji plíce a tu velikou fotku ji ukázali. Kačence vadilo, že nemá plíce barevné. Řekli 
jí, že má zápal plic. To se jí moc nelíbilo. Představovala si, jak se v Češově zapalují kamna. Ale nejhorší bylo, že se musela 
léčit. Musela brát prášky – antibitika, které do jejího těla nepatří. Ale nejhorší ze všeho bylo, že léčení je, když se nesmí 
utíkat, ani moc chodit. Na to kačenka není zvyklá. A tak se léčila, jenom když se někdo koukal. To ležela a listovala si svou 
oblíbenou knížkou, anglickým slovníkem. U slovníku jí ani nevadí, že tam nejsou obrázky. Ale písmenka jsou seřazena do 
sloupků, Kačenka má systém ráda. Jakmile ale všichni odešli, dala si kolečko po pokoji, někdy proložila kotrmelec. A pak se 
zase léčila. Zabralo to. Kačenka je uzdravená a může chodit  do cvičení. 
- Kačenka vstala od svých nesmírně  rozházených hraček, přišla ke stolu, narovnala pokrčený ubrus a řekla: „Babi, já mám 
láda, když je to ulovnaný.“ A šla pokračovat ve vysypávání korálků na koberec a nakládání některých do dřevěných vagónků, 
které udělal děda. V každém z nás je už geneticky zakódován smysl pro pořádek. Jenomže – pořádek – co to je? Už je 
konečně potřeba si uvědomit, rozličnou náplň toho slova. Tak Kačenka kupříkladu soudí, že je to nějaký pan Pořádek, který, 
když jde ona spát, všechno to uklidí a ona, když se probudí, musí zbytečně zase znova vytahovat  autíčka a pany. A tak ho 
moc nemá ráda a tak mu tu práci ráda ponechává. Rodiči, prarodiči, ba  ani bratrem nenechá se donutit k úklidu. Kdyby 
uklízela, tak by pak špatně spala. To jen nemoudří dospěláci se pořád zbytečně pachtějí s nějakým úklidem. Stejně ty 
uklizené věci budou za chvilku potřebovat. 
- Na všech radiátorech v bytě suší se ořechy. bedny jsou velké, přečnívají. Je potřeba je podepřít hůlkou. Kdyby se ořechy 
rozsypaly, to, co je na nich, těžko by se z koberce dostávalo. Když přišla Kačenka, vysvětlili jsme jí to nebezpečí, ať  dá 
pozor. Dávala. Ale podpěrná hůlka moc ji zajímala, Když jsme odešli, zkoumala ten šparajc. Tak důkladně až... . Zelená 
bedna visela na Káčině hlavě, ta klouzala po rozsypaných kuličkách ořechů a řvala. „Vidíš, kdybys nic neřekla, ani by si 
nevšimla,“ řekl jsem ženě.  Následoval dialog, už neřvala jen Kačka. Některé zákazy nemají smysl. Vlastně mají. Úplně 
opačný.  
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Šestnáctý knižní havlbrodský 
Bylo asi půl šesté. Druhá signální soustava pomalu zapínala a tak jsem si to užíval. Zatáhl jsem provázek u obruby spacáku, 
aby otvor byl co nejmenší a mlha na mne tolik nesměla. Takhle nějak na tom byl hrabě Monte Christo, ale ona neměl ani tu 
škvírku jako já. Žádné fotbalisty jsem na ploše neviděl. Jednak byla mlha, druhdak tma a třeťdak i druholigoví fotbalisti v půl 
šesté spějí, podobně jako všichni normální lidi.   
Začal jsem si vzpomínat na včerejší raut, který mi stále ještě dělal nedobře v žaludku, i když jsem před tím nejedl celý den. 
Moc je prostě moc. Tak jsem si chtěl myslet na holky, ale zjistil, že nemám na které. Tak jsem jen tak bloumal myšlenkami, 
ani těch moc nepřicházelo. Tak jsem se šel dolů na plochu vyčůrat. Najednou za mnou šramot.  
„Nelekej se, já se radši schoval. Támhle svítilo auto a to by mohli bejt esembáci, tedy policajti. Před tejdnem tu vykradli 
šatny.“  Ten člověk s igelitkou musel vylézt z takového malého otvoru pod tribunou. Nebo tam spal? Já nahoře, luxusně, on 
dole, skromně. Už i mezi námi, bezdomovci, je ta hierarchie. Trochu jsem se styděl a balil. 
Bloumal jsem městem. V Havlbrodu se krásně bloumá podle řeky, v Jitčíně Cidlina ještě není řeka. Po Sázavě už plavalo 
podzimní listí a taky takové jakoby kousky pěny. Pěna je tu nejen na podzim. Vybavil se mi krásnej dialog z filmu  Řeka 
čaruje, kterej už dnes nikdo nezná: 
- A když se oholím? 
- Tak ti dám. 
Řekla tam ta pěkná holka v bílé blůze, která má okolo krku takovou tkaničku, co se snadno rozvazuje. 
Srabácky byl jsem rád, že když je herna, je tam otevřená hospoda pořád. Po šesté hodině bylo tam neobvykle plno. Dlouho 
jsem hledal kam sednout. Se svým urovnaným báglem a bílou košilí, co jsem v ní jel kvůli rautu, jsem si tam připadal jako 
blbec. Ale proč, řekl jsem si. Bezdomovec na stadionu mne přece bral za kolegu. A  usedl jsem k takovýmu mladýmu 
klukovi. Představoval jsem si, že mi bude vyprávět o svém nešťastném manželství, že čeká, až odejde milenec jeho ženy, aby 
mohl jít domů. Ale on řekl, že jde z šichty. Mohlo mne to napadnout. Kdyby jeho žena měla milence, nepil by pivo.  
Servírka se snažila vyhodit hosta od vedlejšího stolu, říkala mu, že by mu mělo stačit, že tu přespal na záchodě. Nic před 
sebou neměl. Asi neměl ani na to malé pivo. Zapálil si. Tak mu alespoň odnesla popelník. Seděl jsem k němu zády, ale 
přesně jsem ho viděl. Ani se nepohnul, cigaretu neoklepával, měla dlouhý oharek. Vypadal, jako že přemejšlí, ale bylo mi 
jasný, že nepřemejšlí. Jen tak zkameněl, aby měl zas kousek života bez bolesti za sebou. 
Taky jsem koukal na servírku. Byla mladá, štíhlá, měla dlouhé vlasy, asi trochu obarvené. Přemejšlel jsem, jak se jí na něco 
zeptám, ale nevěděl jsem na co. Šla vedle do herny k automatům, utírala tam prach. Šel jsem za ní a zeptal se, jaká je tu 
služba. Řekla, že lidi jsou dobytek. Asi správně mělo být dobytci? Rozhodně to v množném čísle myslela. Tak jsem se zeptal, 
proč to dělá. Dlouho nic neřekla, ale viděl jsem, že už ví, že jsem blbec. Pak si snad uvědomila, že jsem starej a uzavřela: „A 
vy snad víte o něčem lepším?“ 
Šel jsem zpátky dopít čaj, protože na pivo jsem si s rautovým žaludkem netroufnul. Od přesvedlejšího stolu, kde byla 
smíšená společnost, se ozvalo: „Vyhul mi ho, aspoň trochu.“ Znělo to až prosebně. Jsem rád, když si lidi věci říkají na 
rovinu. Akorát jsem přemejšlel, jestli to není sloveso dokonavé. Pak by ovšem ta věta neměla smysl. Vzpomněl jsem si na 
Justův Šmírbuch jazyka českého. K čemu mi to je, že se považuju za inteligenta? Tohle jsem nikdy žádný holce neřekl. 
V domě na náměstí je dole knihkupectví, nahoře kavárna, kam chodějí inteligenti . Dají si kávu, někteří vídeňskou, a vezmou 
si na takovejch staromódních rámech noviny, aby si početli o tom, jak ti ostatní řídějí ten svět blbě a jak oni by to dělali líp. 
Ale to těm blbcům samozřejmě neřeknou, a tak je ten svět pořád blbej. Ale nedéle se zdržejí u Blesku (o víkendu 500 000 
výtisků), jak tam jsou ty holky s výstřihama, i bez. Inteligenti. Jen přes dva domy je rohák, ve kterém kdysi ráno vzbudil pan 
komisař Devera Havlíčka, že pojedou do lázní.  Myslel jsem si na to, jak bych v tom rozespání jistě spoustu důležitejch věcí 
zapomněl zabalit, jistě bych jel to Tyrol bez zubního kartáčku. A liboval jsem si, jak jsem si v kavárně stačil tu ranní hygienu 
udělat, akorát tam maj dost malé umyvadlo a nastříká se na zem.  
V galerii Vysočiny byla moc hodná paní, rozsvítila kvůli mně všechna světla a já si ty tři Reynkovy obrázky našel. Na 
jednom byl autoportrét. Hned mne trklo, jak si jsou podobní, ale jen něčím, s Váchalem. Bylo by to úžasné srovnávání. Oba 
na vsi, oba chudí, oba víno rádi … . Z Reynokových obrázků sálá POKORA a NĚHA. Váchalovy grafiky provokují. Ale 
znali se, pánové.  Tak je smět poslouchat, jak si povídají ….  
Je 9:15, za čtvrt hodiny začíná druhý den 16. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.  
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