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PROCHO  vydává prochor  

píše bohumír procházka       ROVINYROVINYROVINYROVINY 
zvěsti z Jičína  a okolí http://start.jicin.cz/prochoroviny/index.php1. leden 2008  č.1 /   08 

 
Redakční  
Na schůzi kulturní komise 3. 12. dostalo se Prochorovinám hrubého odsudku za deníkový záznam z 21. 11. 2007 uveřejněný 
v čísle 11. Zněla tam slova jako bulvár, ušmudlanost, nepravdy, hrubé zkreslení skutečnosti, že Prochoroviny poškodily práci 
lidí z města. A že nemám rád úředníky a že bych měl zvážit své „vyřazení“ z kulturní komise. Atd. Pan místostarosta Koníř 
taky řek, že požaduje, abych uveřejnil článek, který vše uvede na pravou míru. On to opravdu řekl tučně. Ale tu pravou míru 
nedodal. Předseda komise poslal článek, který v zápětí uveřejňuji. Můj požadavek, aby kritiku upřesnil, konkretizoval, 
odmítl. 
K tomu prohlašuji. Ano, nemám rád nedobré úředníky. V novinách jsou chiby, často i pravopysné. Přičítám to nedostatečné 
gramotnosti redakce. Pokud jsou v novinách věcné chyby, omlouvám se. Nejsou záměrné. Bude-li to nutné, uveřejním 
repliku. Nesprávně jsem napsal, že kulturní komise „schvaluje“. Správný výraz je, že komise doporučuje. Šlo o sošku k Ceně 
města Jičína. Ona stejně prakticky z časových i jiných důvodů jiná než předložená možnost nebyla. To nebyla chyba 
pravopisná. O tom se asi nemělo psát.  
Prochoroviny nejsou zvány tam, kam ostatní noviny ano. Ani na udílení Ceny města Jičína nebyly pozvány. Diskriminace 
tisku? Jeden pán mi řekl, že to mám brát jako vyznamenání. Zas tak moc  si fandit nechci. Mám ještě rezervy. A někam 
dokonce dveře otevřené. Hlavně aby zdraví a kolo do jedenáctého ročníku novin vydrželo. Nedovedu si představit, jak by se 
jinak  rozneslo 146 výtisků.  

 
Článek  předsedy kulturní komise: 
Podle mého názoru i názoru ostatních členů kulturní komise, k nimž patříš i Ty, text v Prochorovinách č. 12-07 z 1. prosince 
2007 na straně P1 a P2, označené jako zápis z 21. 11. 2007, hrubým způsobem zkreslil fakta, ke kterým se vyjadřuje, a 
poškodil tak práci komise, mých spolupracovníků i mne jakožto předsedy tohoto poradního orgánu, i dalších osob, které se 
„kauza“ týká, včetně pracovníků Městského úřadu a jičínské radnice, a vrhl nedůstojný stín na téma Cena města Jičína, 
kterého se text týkal. Autor textu se nedokázal ke konkrétním výhradám z mé strany ani ostatních vyjádřit. Zkreslení údajů 
způsobem, jaký používá bulvární tisk, v periodiku označovaném za seriózní tisk – „kulturní (skoro) měsíčník“, považuje 
autor textu mylně za právo na vlastní názor, věcné, stylistické a pravopisné chyby za svůj styl. Právo na názor, byť 
sebeostsřeji formulovaný, ovšem nikdo tvůrci Prochorovin v nejmenším neupírá. 
Jan K. Čeliš 

  
Cena CZOS udělena 
Na neveřejném shromáždění byla v pátek v Jičíně udělena cena CZOS. Jedná se o stříbrnou plaketu na žlutém prkénku. Na ní 
je jičínské náměstí a Valdická brána. V žádném z oblouku podloubí není vystaveno zboží, takže městská vyhláška č4/07 je na 
plaketě naplněna. Kdo cenu obdržel nám není známo – Prochoroviny nebyly na udílení pozvány. Zájemci můžou učinit  
dotaz na základě zákona č. 106 o právu na informace. 
„Nejde o žádnou statečnost, jde o nas...... “, řekl  laureát ve svém laudátiu propleteném květnatými lingvistickými citáty. 
 

Něco na zub 
Novopacký zubař Václav Franc  křtí v jičínské KVČ svou knížku. Pardon, on nechce křtít, jen pozval své přátelé a povídají 
si. Sestřičku, se kterou dlouho spolupracoval. Kolegu, se kterým ledacos zažil. Všechno to, i mnohé další, sepsal a 
v nakladatelství Alfa – omega vydal. Aby to bylo v rodině, požádal synovce Pavla Honse o ilustrace. 
„Knížku napsal sám život,“ vysvětlil v úvodu pan doktor podstatu své spisovatelské práce. Na osmdesáti stránkách jsou 
zážitky úsměvné, ale i smutné. Čtenář poněkud nakoukne do zubařské praxe. Kupříkladu jak je obtížné rozpoznat pravou a 
levou stranu, když pan  doktor naproti se musí řídit pravolevostí pacienta.  
Mezi lidmi okolo psaní vedou se řeči o tajných pseudonymech  a jejich nositelích. Je Michala Viewegh pseudonymem 
Václava France? Nebo je Václav Franc pseudonymem Michal Viewegha? Kdo si pečlivě prohlédne  fotku v knížce Něco na 
zub pro zubaře a jejich pacienty, ten pochopí.  

 
Svého času 
Martin Žantovský vydal další sbírku svých veršů. Jmenuje se Svého času, měří 5,2 x 7,4 cm a v Návodu k použití se tu praví: 
Neděkujte, neodmítejte, nechejte na hlavě. Při manipulaci se zařízením  nekuřte, nepijte, nezpívejte. Nevyžádané výtisky 
předejte k ekologické likvidaci. Malý formát je nejen úsporný. Vypovídá o  autorovi. Nerad se předvádí , i když má , co říci. 
Říká-li to, hovoří úsporně, věcně. Na myšlenku, je-li Myšlenkou netřeba ani mnoho slov, ani velká písmena. 
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Premiéra  
Snu noci svatojánské v Káčku je 8. prosince. Zadara. Pro zvané. Pro rodiče, známé, pro káčkovské odchovance – těch ale je! 
S Hanou a Martinem pak napočítali jsme na patnáct lidí, kteří Káčkem prošli a dnes hrají v renomovaných divadlech, jsou 
v televizi, či na DAMU jako studenti, nebo i kantoři.  
Mám výsadu přístupu do šatny za jevištěm. Úžasná  atmosféra. Dá se vůbec popsat? Ten klid je tu jen zdánlivý. Někdo si 
omílá svůj monolog, Oberon dělá stojku. Holky elfové si cosi špitají, sedí na podlaze před zrcadlem a jsou úžasné malebné, a 
fotogenické. A důležité. Právem. Lenka pak vysvětluje, že elfové jsou mužského rodu. Ale ta ženskost se nadá z těch holek 
smazat. A pak na jevišti, když tam vtrhnou k tomu reji ... . To jsou české divoženky.  V šatně Lenka s Kačabou domalovávají 
některé obličeje a stříkají litry spreje. Martinovi někdo obtiskl na tvář červený polibek a maskérky tvrdí, že to nejde smýt. 
Vzteká se u zrcadla sám a má motejla. Zajíček v motejlu. Pan ředitel.  
Zkouším fotit. Než se obrázek uloží a foťák nabije, je motiv pryč. Daniela nese štafle a upravuje reflektor.  
„Těžké bylo dát dohromady takovou partu 22 lidí,“ říká Martin Zajíček. „Ano, škrtalo a upravovalo se z technických důvodů. 
Takhle je to  dvě a půl hodiny s přestávkou. Bez krácení bylo by to ještě o půl hodiny déle. ... Tady není malá role. Tady 
nevynikají individuality. ... Představení se  správně  rozjelo až po přestávce. ... Tady to lítá. Obrovské řachandy a najednou 
musíš  jít s citama na trh.  Potlesk? Ano. Ale třeba si uvědomit, že za perfektní citovou scénu se nikdy netleská.  ... “ 
 

Jak často v poslední době si člověk musel pomyslet něco o tom, kolik křupanů a parvenu , kteří projevují fatální 
absenci politické kultury vůbec, se pohybuje na současné politické scéně. Kolikrát viděl v této profesi lidi, kteří se 

dostali k veslu spíše shodou okolnostía kterým není nikdy za nic stydno. To neadekvátní sebevědomí a 
nabubřelost, s níž se prezentují coby ředitelé zeměkoule je přece tak směšné.   (Jana Machalická redaktorka LN) 
 
 
 

Kousky z deníku 
3 12 2007 
Třídím fotky. Konzervované vzpomínky, zážitky, inspirace. Cestu od Honzy Rampase z Trojice vybírám si přes les, na silnici 
skrz Březinu šílená ledovatka. Od lesa k Ohařicům jsem najednou v jiném světě. Úvoz je  zasněžený, i když jinde sníh téměř 
žádný. Od Sobotky  fouká a vítr nese mračna prachového sněhu. Neušlapu, tlačím. Libuju si, kam jsem se to, jen kousek od  
domova, dostal. Nechce se mi odtud.  
Pointa: 1, někdy stačí popojít malinko a jsme docel jinde. Však o tom Jaromír píše v teorii čtyř krajin. 
2, Jak je  potřeba občas navštívit ten druhý svět. někdy stačí do něj jen nahlédnout. Je to léčivé. 
4 12 2007 
V části Jičína nesvítí světlo. Ani na bývalém „Okrese“. Sonduji, jak reagují úředníci na pokus SPOZÚ (Snahy pro omezení 
zbytečného úřadování) dokázat, že lidstvo může existovat, ba se dokonce  i rozmnožovat, bez úředníků: 
Jedna paní se na mne mračila a zeptala se, jestli chci ještě něco. 
Jeden pán mi řekl: „My můžeme úřadovat klidně i potmě. Hlavně že dostaneme svou mzdu.“ 
Anketa skončila, světlo se  rozstvítilo. Aktivista SPOZÚ byl patrně pomocí městského kamerového systému odhalen.  
8 12 2007  
Bystřice. Besídka vánoční. Pořádá obec, obstarává Bodlákova škola. Standard. Takhle probíhají školní besídky desítky, 
možná stovky let. Chalapi si přinesou do sálu pivo (tady , jako skoro všude uniformní Gambáč), ženským vaří pořadatelky 
kafe . Prodírají se, protože je narváno. Koledy, flétničky, tanečky, kominíčci v pěkných kostýmech. Rozesmálo mne, že tam, 
kde měl ten kluk ve flétnovém sólu kiks, udělal bych ho taky. Pak spojené sbory = žáci a kantoři. Ale, cožpak už ZŠ BP  
funguje  až do devítky? Kde to vzali toho kluka s krátkým ježkem co stojí vzadu a zpívá výrazným hlasem?  Inu to 
je ostříhaný pan ředitel Bodlák = Honza Jiterský. Poznal jsem to podle toho, že vždy mezi koledami odbíhá dozadu aby 
přepnul muziku doprovodu. A taky byl jediný, který si na poslední písničku vzal papír, protože neuměl text. Žáci ho uměli. I 
prváci. 
Cestou domů standartní zastavení na Velišském hřbetě s výhledem. Den se ztrácí ale obrysy vidíš. Zastavit se, proboha, 
zastavit se. A rozhlídnout. Kdybych řekl zamyslit, chtěl bych asi moc. Alespoň v Adventu. Měl by se psát s velkým A. 
18 12 2007 
Péefky. Přehlídka sentimentu. Někdy povinnost, do které se nechce. Jindy nutnost odpovědět. Taky i snaha o připomenutí své 
osoby osobám vyšším. Teď mluvím hlavně o těch služebních. Netroufaje si odhadnout kolik procent je těch upřímných a 
kolik by se ušetřilo, kdybychom si ty zbytečné odpustili. 
Jsou i jiné: Na stromě s výhledem naTtrosky visí horolezecká výbava. Kolik v tomhle  je možných výkladů? Nechť si každý 
vybere. Nebo obrázek předního kola, které jediné zůstalo z celého velocipédu zamčené u stojanu. Bezdomovec na Lidickém 
náměstí v Jitčíně. ... Někteří tak pojímají vánoční a novoroční blahopřání jako sociologickou  sondu. Je to špatný nápad? 
19 12 2007 
Prohlížím Čtvrtletník. Adventní nálada je pryč. Já vůl jsem si myslel, že s sebou nese i element  slušnosti. Víc než hodinu 
jsem seděl u Michala, abych získal podklady pro  článek o novém sboru v Jičíně,  včas  sepsal, včas poslal. Neuveřejnili. 
Podle redakce nový sbor Jičíňáky nezajímá. I bych pochopil – není místo. Pak tady stačilo ono kouzelné slovíčko ... . No, jak 
jsme se ve škole učili. Pan Koníř vždycky říká - pošlete články. Nejde o mou ješitnost. Ale jak k tomu přijde „Literácký 
bratrstvo“ o kterém byl článek?  
Skutečnost, jak si město  hodnotí kulturní akce dobrovolníků,  dokazuje to, že se do novin nevešla  ani velmi krátká pozvánka 
na Vánoční zpívání koled v Lodžii. Pravda, přišla o den později než uzávěra. Ale je to při dobré vůli důvod? 
Rozpozná pan Koníř, že se nemstí jen Prochorovi, ale hlavně jičínské kultuře? 
Napsal: „Nechápu ... kde bereš tu odvahu mluvit o vstřícné cestě.“ To je odpověď na mou adventní snahu o vzájemné 
porozumění. 
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Politici považují občany za blbečky, ale občané nejsou ovce a spolu s novináři stále radikálněji vystupují proti 
jejich zvůli a osobním zájmům.   (O. Sommerová dokumentaristka) 

  
 
20 12 2007 
Zase jsem na léčení. (= jedu na kole a přemejšlím si,  i když nechci.) V rámci adventní nálady přišla i myšlenka, zda bych se 
neměl usmířit  s radnicí. Máme všichni dost práce jiné – uzávěra Štefana je už na konci roku. I když jsem si to zakázal, začaly 
se mi řadit podmínky: Richard Koníř a J. K. Čeliš by museli odvolat, že Prochoroviny jsou bulvár. Richard by si klidně mohl 
dál říkat, že proChor není novinář.  
Všichni svorně bychom si slíbili, že když se někomu něco nelíbí, tak to klidně řekne a ten druhý ho za to nebude nijak 
diskriminovat.  
proChor bude mít na příštím rautu zajištěno čestné místo u stolu s těmi úžasnými čokoládovými koulemi, co tam vždycky 
bývají. Netrvám na tom, aby mu je servíroval pan starosta. Paní Kupcová je hezčí.  
Když se někomu nebude něco líbit na Prochorovinách, tak to řekne věcně a konkrétně. Slovo, že tam jsou nepravdy, není 
vysvětlení. Je třeba uvést konkrétně v čem.  
proChor bude při psaní Prochorovin více přemejšlet....  
Bylo těch bodů možné dohody víc, ale jsem je zapomněl. Tak mi je musí ta druhá strana připomenout. Začalo totiž pršet. 
Nebo to byl sníh? Nevím, byla už tma. A tak jsem pospíchal domů. 
21 12 2007 
Zpívání v lodžii. Sraz už ve dvě, by se stihlo. Zase zpívání na klíč. Arboretik (tak mi uvedl své původní povolání kastelán 
Petr) stromeček obstaral, zasadil. Ostatní věci Lhotákovi. I se psem přivezli v zeleném  autě. Renata nervózní, Martin chce 
kafe. A vypráví, jak dělal pro Formany někde ve Francii koně prkenného pro jejich představení. Arboretik ukazuje novou 
světelnou rampu ve výstavní síni a mluví o plánu. Je na něm vidět potěšení z dobrého díla. Výtvarné sympozium 
nezapomíná. Shodujem se, že by mělo mít přednost i před  dobrovolnickým táborem. Vzpomínám na kamennou sochu 
s plechovou maskou na obličeji, která tu před loni vnikla. Kde je? (Vzpomínám i na tu holku co tam u toho  sochaře 
postávala). Tady mi je dobře v lodžii. I s blbou chřipkou je dobře. 
Martin má škrtátko s tyčkou, takže se nepopálíme, když zapalujeme  svíčky v lampičkách. Před  čtvrtou jen pár lidí. Renata 
se  bojí, že nikdo nepřijde. Dobrý. Napočítal jsem ke stovce lidí. Jaromír si diriguje muziku, nechává i dětem sólo. Poctivě 
jsme přezpívali 16 koled, krátili minimálně.  
Dostal jsem tři pusy i když jsem každého varoval kvůli chřipce.  
  

 
 
 
 
 
 

Kousky z deníku - pokračování 
24 12 2007  
Rovnám si štefanské nominace. Teď je jich okolo 150. U některých mám pocit, že je potřeba odpovědět, poděkovat, povědět 
těm lidem něco pěkného. Zkouším. Nestíhám. Možná si ani neuvědomujeme ten štefanský dosah. Co pro mnohé znamená, že 
je někdo vidí, že si cení jejich konání. Některé nominace jsou na stránku. I s fotkou. Jinde jen jedno slovo. Nemůžu nezapsat. 
Vážíme si toho, že se lidé dívají, byť neradi úřadují a sepisují hlášení. Dohledávám údaje.  
Těžce nesu, jak se pak Štefanská komise hádá o tom, zda má či nemá tam být v seznamu pěstitel růží. To je přece typicky 
úřednický přístup. A pak nám utíká, že třeba z Miletína nemáme nomince žádné. A oni tam mají slavné divadlo. To by bylo 
pomoc štefanské myšlence. Přijít a říct: „Co nám kde chybí, já je jim povím, požádám.“ 
 
27 12 2007 
To je ta knížka, která si člověka vtáhne. Pavla Kosatíka Ústně více půjčil jsem si k prolistování. S tím jsem od prostředka  
začal a najednou poznávám, že je škoda jakkoli přeskakovat. Zpráva o životě lidí narozených 1936 a jejich přátel je úžasným 
čtením. Románem. Havel, Kuběna, Linhartová, Topol, Zábrana a další. Kuběnova homosexualita a jak se s ní vyrovnával 
v době, kdy byla trestným činem. A jak mu pomáhala paní Havlová, matka Václava. Jak se Topol se svým divadlem 
prosazoval u Buriana. Jak se básníci seznamovali a  rozcházeli. Jak diskutovali. 
Zírám jak ve svých 16, 17 letech byli moudří, věděli, co chtějí. I když to pak třeba změnili. Ale věděli proč. Měli to 
sestudované a promyšlené. A prožité.  
28 12 2007    
Konečně je to tady. Pan starosta na zasedání zastupitelstva podává zprávu a najednou říká: „Jo a  omlouvám se 
Prochorovinám že nebyly pozvány na udílení Ceny města Jičína. Jakákoli diskriminace na základě kritického postoje nemá 
v demokratické společnosti místo. ...“ Ani jsem si neuvědomil, zda tam byla ta věta, co se vždycky  říká, že u nich máme 
vždycky  dveře otevřené. Ten pocit, že se už těmihle věcmi nebudeme muset zabývat, je úžasný.  
A pak jsem se z toho  snu probudil.  
 

 Zastupitelstvo 10 12 2007 
Předně  musím říci, že tento záznam není souhrnným zpravodajstvím o  akci. Jen pár subjektivně vybraných postřehů.  

příloha     PROCHOROVINYPROCHOROVINYPROCHOROVINYPROCHOROVINY     příloha  
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 Někteří pánové v kravatách. Někteří jen ve své důležitostí. Někteří, zvláště jeden, dosti nervózní. Že by i mocní zažívali 
určitou rozechvělost? Přece mají svých asi 14 hlasů jistých. Nebo že by jim ještě záleželo, jak vypadají? Před lidmi? Před 
sebou?  
Očekávaný bod – Cena města Jičína. Vysvětluje R. Koníř. „Vzhledem k nízkému počtu návrhů a  skladbě rada upustila od 
jmenování komise. ... Je potřeba  aby lidé měli nové vzory, se kterými se mohou identifikovat. ... Na doporučení kulturní 
komise navržena dotace 50 000 Kč pro každého vyznamenaného. “   Navrženi prof. Kvaček, prof. Úlehla.  Jiří Vitvar 
upozorňuje, že slovo dotace není vhodné. Navrhuje ocenit všechny nominované. Jan Jiřička se ptá, proč nejsou čteny ostatní 
nominace. Že to není ani na webu zveřejněné. Soudím že by to bylo užitečné, má li být naplněno Konířovo „ztotožnění se  se 
vzory.“  Pan starosta  : „Tak to přečtěte, pokud vám to pomůže.“ Slávek Matucha připomíná, že to bude uzavřená společnost, 
kde se bude cena udělovat. Atd. 
Téměř k závěru bere si slovo zastupitel L. Svatý a mluví o tom, že zastupitelstvo „dalo mandát kulturní komisi ..aby dali  ty 
kandidáty ... tak bychom se měli tím zaobírat.“  Bum. Pravda je taková, že návrhy dodávali jednotlivci či skupiny občanů. 
Kulturní komise si jen dala svůj jeden návrh. Vnímaví jistě postřehnou důkaz, jak informovaní jsou naši zástupci lidu, kteří 
občas hlasují o dosti důležitých věcech. Nikdo se nad tím nepozastavil. Nikdo panu Svatému jeho omyl nevysvětlil... . 
Kdesi uprostřed tohoto bodu přišla moje chvíle. Přihlásil jsem se o slovo.  Tuším, že to byl pan starosta, kdo všem vysvětlil, 
že diskuse je až na konec. Až je vše projednáno, rozhodnuto. Jedinečné naplnění radnicí tolik proklamovaného hesla ať lidé 
vyjadřují své názory. J. Jiřička žádal, aby mi bylo slovo uděleno. Hlasování dopadlo pro mne příznivě. Někteří byli pro, jiní 
se zdrželi. Jen paní Jandurová si nepřála,  abych promluvil. Nevím proč.  
Nevím, jak jsem mluvil. Když cejtím, že je něco špatně, tak koktám. Postěžoval jsem si, jak mne někteří členové kulturní 
komise napadli za mé noviny. Že jsou bulvár, že přinášejí nepravdy, že je to duševní ušmudlanost a tak. Ale já to pavažuji za 
útok na svobodu tisku.  Pak jsem zopakoval, jak mi vadí, že Cena bude udělena na neveřejném zasedání. A že  ani některé 
noviny tam pozvány nejsou. Pokusil jsem se  formulovat jičínský problém „Ten kdo má jiný názor - je nepřítel. V lepším 
případě negativista. A jako s takovým se  s ním zachází.“ jo, uprostřed mého slova mi pan starosta skočil do řeči, ačkoli už ve 
škole nám říkali, že do řeči se skákat nemá. Ale já už jsem chodil do školy dávno, tehdá byla jiná morálka. Tehdá nebyla 
ODS. Ustál jsem to a svou řeč  dokončil. Kdy se zase dostanu ke slovu? 
Hlasováním byli ustaveni laureáti Ceny města Jičína Vladímír Úlehla a Robert Kvaček. 
Když jsem jel domů večerním Jičínem,  velocipéd měl jsem řádně osvětlený. Představoval jsem si, jak mne městská policie 
násilím odvádí od mikrofonu, ale já své poselství lidstvu křičím dál. Taky jsem si řekl jak je Jičín pěkné město a že by mělo 
mít ještě Anticenu. Dostal by ji ten, kdo městu škodí a byl by z Jičína vykázán. Ne na pořád, jen na tak dlouho, až by mu 
došlo. Tam by panečku bylo navržených víc. A jak  rozličných. Já sám bych o několika věděl 
 

Kačenka 
- Přála si od Ježíška košík. A zlatou hvězdu. Je v Češově  takový zvyk, že obdarovaní musejí si dárky dohledat. A někdy to 
není lehké, nápověda je jen malá. Nu, kde byste hledali dárky, když je napsáno „...upad jsem s ní na ledu... “. Ano našli. Ve 
vypuštěném bazénu na zahradě, kde trochu ledu zbylo. Ale tam hvězda nebyla. Však nahoře na zahradě  je strom... a ze 
stromu se pomalu spouštěl košík. A v košíku hvězda. Třpytila se, až oči přecházely. Inu zlatá.  
Není divu, že Káča nemohla usnout.  
- Má brusle. Brusličky. Na každé botě dva nože, aby se  botička nekácela. Zkusil z vás někdo na takových bruslích bruslit? A 
tak Káča za dvě ruce pochoduje po rybníku. A babička vzpomíná na první džexny. Obula už doma, před vraty ledovatka, 
rozjela se ... bzdit neuměla, když neuměla bruslit. Káča má to jednodušší. Není ledovatka.  
- Káča vymyslela další slovo. CVIČOVNA. (= tělocvična.) Škoda, že už je to staré  slovo ve všech slovnícíh i na školních 
rozvrzích. Kdyby nebylo, jistě by to Kačenčino slovo ho krásně nahradilo, neboť je výstižné. A jen my bychem věděli, že to 
slovo vymyslela naše Kačenka.  A ona? Jí to je jedno, ta ještě vymyslí slov.     
- Díky rozvětvené naší rodině umí Kačenka už hodně písmen. Jenom Š se jí moc nedaří. Pořád se kroutí na opačnou stranu, 
než má. A uši nahoře? Rostou na straně a netrčí vzhůru. Tak povídám – musíš si při tom pískat. Fíííí – oblouk na jednu 
stranu, fííí vytočí oblouk na stranu druhou. „Neumím pískat,“ povídá ta holka  a podívala se tak, jak se jen takové holky umí 
podívat. 
Takže, když neumí pískat, nebude prostě psát Š? Nebo ji nejdřív naučit pískat? Ano. Ostatně pak by se ani to Š už nemusela 
učit. Pamatujete, jak jednou jedno zapískání Dagmar Havlové v parlamentu znamenalo daleko víc, než veliká spousta 
písmen, která napsala spousta poslanců?  
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