
 1 

PROCHO  vydává prochor  

píše bohumír procházka       ROVINY 
zvěsti z Jičína  a okolí    http://prochor.unas.cz/  1. leden  2009  č.1  /   09 

 
Redakční 
Cena města Jičína byla dne 9. prosince udělena na Tradičním předvánočním setkání v Porotním sále. Pan starosta, který na 
setkání zve, neuvádí, kdo se tam setká. Plakáty nebyly. Někteří novináři pozváni byli, jiní ne. Nebyli pozváni ani mnozí lidé, 
kteří se v Jičíně zabývají kulturou, pozván nebyl ani Jivínský Štefan, který již 12 let oceňuje pozoruhodný kulturní počin. 
Věc pan starosta vysvětlil: 
Jak má občan vědět, že se koná udílení Ceny města Jičína? 
Například tím, že se zúčastní jednání zastupitelstva. 
Tam chodí jen málo lidí. Jak se to měli dozvědět ostatní? 
Nevím. 
Já jsem o akci nevěděl. Nedostal jsem pozvánku ani jako novinář. Pracuji pro Právo, Místní kulturu, Knižní novinky, Grand 
biblio, Prochoroviny. 
Vás jsem taky nikam nezval. Vy u mne nejste novinář.  Přečtěte si definici novináře. 
Kdo rozhoduje o tom, kdo je novinář? Rada města? Starosta? 
To nevím. Jen vím, že dle mého názoru vy novinář nejste, neboť objektivně neinformujete veřejnost. 
Redakce ani redaktor nemá zájem se zlovůlí pana starosty dále zabývat. Nejde to. Řadu let představuje  B. Procházka 
v Jičínském čtvrtletníku zajímavé Jičíňáky v rubrice Lidé mezi lidmi. Rubrika má mezi pamětníky příznivý ohlas. Měla. O 
tom, že je uzávěra prosincového čísla,  se pisatel nedozvěděl. Na dotaz, proč nebyl upozorněn,  místostarosta Koníř 
neodpověděl.  
 

Chanuka – svátek světla 
Třetí přednáška OS Jičínská beseda byla v synagoze. Přednáškové putování Jičínem se daří. Mění se témata, poznávají nové 
prostory, lektoři. Do synagogy přišlo 74 lidí, na jičínské poměry úžasné.  
Paní Jindřiška Kracíková je hebraistka, a tak vysvětluje, že židovský svátek se jen časově kryje s Vánocemi.  Připravila a 
rozdává šestistránkový text přednášky.  Mluví s neobvyklým, ale příjemným dívčím akcentem. Je vidět, že není zvyklá 
přednášet. Ale není to na újmu úrovně. Přípravila se velmi pečlivě. Nebyl tedy důvod k mluvení potichu, či skrývání se za 
chanukový svícen. Přednášku  dotáhla až ke kuchařským chanukovým receptům a návodům na dětskou hru.  
Příští přednášku na téma Kamenický rod  Stuchlíků přednese Vladimír Úlehla 9. 1. 2009.  
11. 1. 2009 v 16 hodin bude v synagoze vzpomínka na transport židů před 66 lety.  
 
 

Pán Bůh se jednou nebude ptát, v jakém autě jsi jezdil, ale kolik lidí jsi v něm svezl (Zbybniew Czendlik) 
 

 
Ondřej Neff 
Spisovatel (hlavně sci – fi), novinář (fejetony v Lidovkách), vydavatel Neviditelného psa (internet od r. 1996), fotograf 
(několik knížek) a fotografický pedagog (Institut digitální fotografie), znalec psů i lidí, syn slavného otce. Měl 11. 12. dvě 
besídky se žáky v knihovně. Na dotaz, jak to všechno stíhá, přiznal, že to je tím, že hodně pracuje. Přiznal, že v poslední době 
raději píše, než čte. A začal mluvit o psech.  
Ale ke psaní se vrátil. Líčil, jak z počátku počítač v porovnání s psacím strojem nevyhovoval. „Vadilo mi, že to neklape.“ 
Nejvíce však ožil na otázku vztahu papírových a internetových novin. Několik myšlenek: „Noviny jsou zcela závislé na 
reklamě. Ta představuje 80 až 90 procent příjmu. Reklama se přesouvá na internet. Pro inzerenta je tam nejvýhodnější. 
Papírové noviny mají teď starosti. Propouští se i tam.  ... Proč se čte bulvár? Všichni chtějí vědět, s kým chodí Brambůrková.  
Proč? Ti lidé, čtenáři, mají tak kontakt s velkým světem. Mají touhu se toho zúčastnit. Bulvár je pohádka pro dospělé. To 
není o skutečných lidech. To je stylizace těch lidí – celebrit. ... Na současný stav doplatí seriozní noviny nejvíc. Bulvár ne. 
Bulvarizace je důsledkem změn v současném světě. ... Nejlepší jsou Hospodářské noviny  ... Informace jsou drahé. Dobré 
novináře je třeba zaplatit. A na to noviny nemají. Tak přijímají mladé – levnější. Ale nezkušené.  ... Každé noviny mají svou 
tvář. Kdo je čte, přebírá jejich způsob myšlení.  ... Elektronické knihy? Přece papírová kniha je krásná, ne? Pro určitý typ lidí 
bude mít stále půvab. Doufám, že ještě po jednu, dvě  generace se papírová kniha udrží.  ... Životní standard stoupá. 
Přicházejí generace, které už jsou na ten standard  zvyklé.  A přijde jim potřeba nejen hmotných statků. Potřeba zážitků. A 
k nim kniha patří.  
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V šatně 
Smět do herecké šatny před představením je zvláštní výsada podobná té ... teď,  jistě  čekáte něco o nahlížení při převlékání 
dívek. Máte pravdu. Smím vidět, co není pro veřejnost. Pro veřejnost to začne, až se rozsvítí na jevišti. Ale tady: 
Někdo si cosi přeříkává pobíhaje. Možná to ani nejsou slova  role. Jiný vede křečovitý humor. Pan režisér nakopává herce a 
zdůrazňuje, že se za to nesmí děkovat. Dívka se doličuje před zrcadlem, v ruce má flétnu a brýle a to líčení vůbec není 
potřebné. Mates si převlíká košili a kouká, jestli holky koukají. Houslista hraje a neslyší se ani sám. Na dlouhém stojanu, kde 
byly kostýmy, zůstaly jen jejich jmenovky: Děvečka, Herodes, Drabant ...  „Připravte si dítě do rezervy,“ řekne pan režisér. 
Nikdo není nervózní. Všichni jsou nervózní.  Nikdo by to nepřiznal. 
Martin Zajíček řekne: „Za pět minut. Udržujte se v napětí. Udělejte každý dvacet dřepů.“ A oni, jako stádo, dělají ty dřepy.  
Hana neřekne nic, ale slušelo jí to.  
Stalo se v neděli 14. prosince 2008 v 17:02, protože představení začalo se zpožděním šesti minut. Hru sestavil Josef Lédl za 
pomoci tří rozličných starých lidových textů a mnoha písní. Jmenuje se Komedie vánoční. Hrálo S– divadlo K– klubu 
v Jičíně. Někteří herci hráli tu až pět rolí. Všichni museli umět zpívat. Někteří se to naučili až při přípravě divadla. 
Představení mělo mezinárodní obsazení.  
V K–klubu za svou vstupenku dostanete kvalitní divadlo a chleba se  sádlem. Cibule  si můžete naložit kolik libo. 
 

Jakmile však do  ráje vstoupí člověk, okamžitě začne nějaká zkáza. Když člověk vstoupí do krásy, je se vším 
konec (László Krasznahorkai)  

 
 

Kousky z deníku 
30 11 2008 Skupina XXVI 
Pořád mi to setkání básníků na faře v Příchovicích leží v hlavě. Kromě autorského  čtení snůška osudů. Básníci nemohou mít 
jednoduchý život. O čem by psali? Takovejch lidiček rozličnejch. Š, jemná dívka s dvěma berlemi  vypráví, jak ji muž tloukl. 
Z o tom, jak přišla z Prahy na vesnici po vzoru Vejce a já a muž to nezvládnul a odešel. Zůstala tam sama a dělá s lidmi 
divadlo.  K cituje, jak je u nás  s mecenáši  v umění. R ráno před šestou nervózně přechází a dává najevo, jak bolestivý je 
alkoholický absťák. Ra mluví jak prožívá další těžké období. Bože, co holek si prožívá své další těžké období. A jak o tom 
potřebují mluvit. A tohle všechno na katolické faře za přítomnosti evangelického faráře a spousty pěknejch holek. Večer 
předvedla I svou poezii graficky podanou. Rozličný typ písma, jejich velikost, barvu, uspořádání. Sní o tom, že zápis básně  
jednou předvede trojrozměrně. 
Jedné zrzavé malé holce jedné zrzavé maminky poradil jsem, ať si dá  do čaje kouli sněhu, že čaj dříve vystydne. Udělala to. 
Když ji pak maminka náležitě vyčinila, moc ji to při tom slušelo. 
05 12  2008 Cesty A. Milovzorova 
V galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích vybalujeme obrazy. Michail Š. zprostředkoval  výstavu svého ukrajinského kolegy. Ze 
staroslavného Kyjeva  do Vokšic do kravína. Není to nádhera? Ale ona je podmíněna jednak tím, že pan Bucek tu galerii  
z kravína udělal, druhak tím, že Michail a další se starají. Často stačí pár lidí – a dějou se věci. 
Každé plátno, plech, sololit či jiná deska je zabalená do takového igelitu s bublinkami, pečlivě přelepená páskou. Stříháme tu 
lepenku, skládáme ty igelity,  až se zase bude balit. Když se obraz osvobodí, vyvalí se vůně terpentýnu a při ní si obraz 
prohlížíme. Příjemný pocit.  
Trochu si zdrbneme, ale někdo by to povzneseně mohl nazvat neformální interview. Vzpomínáme na Frantu Škodu. Třeba tu 
mohl být déle, kdyby nepřestal kouřit. Vybavuje se mi jeho nedávná libáňská retrospektiva: autoportrét a vedle maminka a 
otec. Úžasně zachytil Franta slepotu starého pána. Takovéhle obrazy těžko se zapomínají. 
Ale teď jsme ve Vokšicích. Líbí se mi, jak ukrajinský mistr Milovzorov dovedl na plátně zachytit několik dějů současně. Líbí 
se mi kubistické keramické plastiky.  
Dovybaleno, obrazy opřeny o zeď po celém obvodu. Pan Bucek se těší na tvůrčí práci, kdy je bude řadit  do celků a pak 
věšet. Já se začínám klepat zimou. Jakmile vyjdeme, zjišťujeme, že venku je tepleji než uvnitř. 
 

Divadlo nemá dávat návody a rady, rozsudky či odsudky  světa, ale má otevírat otázky tak, aby se lidé smáli a 
plakali, aby jimi otřáslo a ještě  druhý den na něj mysleli   (Václav Havel) 

 
 
06 12 2008 Výstava Libuň  
Paní Eva Pavlíková měla v libuňské škole na starosti vydávání obědů. Ale nějak ji to táhlo k dětem i jinak. Dělala s nimi 
rozličné výtvarné věci. Připravovala výstavy. Teď už je kantorkou vystudovanou – dělá stejně, ale má na to papír. Sedmá 
víkendová výstava ve škole není jen o myslivosti, včelařství a rybaření. I o lidech, tedy  dospělých i žácích, kteří výstavu 
připravili. O tom, že děti, mnohé poprvé, stávají se tvůrci a průvodci na výstavě. Mají možnost okusit práci dospělých, 
zodpovědnost. Ale i pocit užitečnosti  i radost z dobře vykonané práce.  
Lidem, kteří na výstavu přišli, se nějak nechce domů. A tak jsou rádi, že pořadatelé nabízejí cukroví i něco k zapití. Rádi si 
sednou, povídají, vzpomínají. I plánují. I o tom výstava je. O setkávání.    
09 12 2008 Prochoroviny už dávno ... 
Čtu si inzerát. Město hledá pracovníka pro komunikaci s veřejností. Směju se dvakrát. Což takhle do konkurzu se přihlásit? 
Druhý důvod je v tom, že před čtyřmi (nebo 6 lety?) předal jsem panu starostovi návrh, aby taková funkce byla ustavena.  
13 12 2008  Jivínský Štefan 
Zase přicházejí nominace. Ocenění za pozoruhodný kulturní počin na okrese se chytlo. Už dvanáctý rok. Většina spřízněných 
duší pochopila, že nejde o figurky – ceny. Je milé, když se lidi spřízněného  ducha setkají. Jsou rádi, že si na ně  někdo 
vzpomněl. Pozval. Poděkoval. Vůbec u toho nemusejí bejt celebrity. Naopak. Štefana  si děláme  sami.  
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Probírám se nominacemi. Tolik rozličných lidí, konání. I malého. Na vsích. Když si třeba  narazejí sud v hasičárně a tam se 
scházejí si popovídat.   
Eva, která na své vsi nemíní sklouznout ke kýči a dělá hodnotné divadlo, poslala takovouhle nominaci: „Myslím si, že by si 
Jivínského Štefana zasloužili všichni ti, kteří se doma starají o teplo rodinného krbu, o děti a o pohodu těch, kteří páchají 
rozličné kousky ve jménu kultury - jako třeba můj chlap. Ten se mnou má takovou trpělivost, ten by si ho určitě zasloužil.“ 
Jestli patří něco ke svatýmu poslání novin, tak o takových lidech a takovém konání psát.  
17 12 2008 Přece samozřejmě 
A je to tady. Jičínská beseda se usnesla, že na přednášky se bude vybírat.  Ve vysvětlení téměř s omluvou píší: „. Všichni to 
dělají rádi, leč nová dohoda zněla: volný čas zdarma, část nákladů zdarma, ale tisíce do toho už z vlastních kapes dávat 
nejde.“  
Zajisté nikdo nemá tu dohodnutou dvacetikorunu JB za zlé. Posluchači rádi dají. Beseda by i tady měla požádat o grant. 
Vždyť loni město na podporu kulturních aktivit rozdalo téměř 400 000 korun. Tím spíš, že už nyní mají nabídku přednášek 
na více než dva roky. A uvažují i o vydání první knihy.  
Ano, měli bychom si vážit právě takovéhle dobrovolné činnosti a podpořit ji v maximální míře.  
19 12 2008 Lodžie – koledy 
Průběh standardní. Přijede v půl třetí malé zelené auto, Lhotákovi vyloží betlém, lucerničky, hvězdu a seno. Lucerniček bylo 
víc než sto: na kamenném zábradlí, uvnitř, v Čestném dvoře. Tady hoří i pochodně. („Zase se ten olej, až pojedeme  domů, 
vyleje do  auta,“ hudruje Martin). Lidi se jdou podívat na Kořínkovu výstavu. Petr kastelán čaj, Jaromír kytaru, Honza Šilhán 
střídá dudy, flétnu, niněru, a zvláštní roh. Říká, že takový skot už se u nás nepěstuje, z jakého je  roh udělán. Má krásně  
smutný tón. Zpěvníčků je dost,  lidi odhadujeme na  stovku. Jaromír  rozdal dětem z košíku všelijaké zvonečky, chrastítka, 
špalíky na tlučení.  Koled odzpívali jsme  sedmnáct. Nezmrznul nikdo.  
Když jsme  postupně pozhasínali lampičky, pořád tu lidi zůstávali. I když byla tma tmoucí.  Ještě si nepověděli, co měli 
povědět. Ale nejvíc  si to zjevně užíval pan dudák. Stále  střídal nástroje, přecházel, jako by zkoumal akustiku. Chvílemi 
nehrál, jen zpíval. Akustika je  skvělá. To už někteří trochu jsme zmzlí byli. Ale nějak jsme  to ani  nestačili poznat. 
Na výstavě  se  ale ještě  svítilo. Pan malíř a vynálezce hudebních  nástrojů, které nikde nekoupíš, Václav Kořínek, teprve 
přijel. Říká že až z Vysočiny. Vzal větev z agátu, kterou přeměnil na  hudební nástroj, a fouká. Větev je delší než půldruhého 
metru. Výdrž Václava je ještě delší. Přechází z místa na místo a jak chodí, mění  se i tón. Fouká si jen tak pro sebe, nás moc 
nevnímá. Malíři a muzikanti jsou tak trochu blázni. Ale je to nádhera. Pro oči. Pro uši. Pro duši.   
20 12 2008 Milovzorov 
Saša. Všichni mu tady říkají Saša. Sedmdesátiletý ukrajinský malíř mnoha výtvarných tváří otevřel svou výstavu v sobotu 20. 
prosince 2008 v galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích. Zima, vlezlá zima i v kamenné stavbě. Opět nabito. Jistě k tomu 
přispěly barokní koledy Literátského bratrstva, které tu zpívá. Jeho šéf Michal Pospíšil úžasně dovede přitáhnout jičínské 
zpěváky. Tady zpívá barokní koledy V. K. Hollana Rovenského a ony se snášejí s cyklem o Ševčenkovi, který malíř přivezl.  
  
  

 
 
 
 
 

Advent  
Pan Sacký, obchodník ze staré dobré školy, vyzkoušel stojany na noty, ukázal, jak se staví, a teprve pak oba 
zabalil. Uvázal jsem je na nosič a jel. Po cestě  do Slatin konečně přišel Advent. Nebyl rámus, nebyl kvalt, byl 
jsem sám. Málokdo ví, jak úžasný výhled je za Popovicemi. Jezdil jsem tu desítky let, ale objevil jsem ho až letos 
při prvním sněhu. Asi bylo to tím, jak sníh tu krajinu zdůrazní. Nebo, že jsem konečně trochu zmoudřel?  
Na kraji Slatin předjíždím školku. Jdou z Miličevsi na zkoušku pěšky. Některé děti mají vestičky, jaké nosí cestáři. 
Ale ony je mají proto, že jsou tak malé, že by je na silnici nebylo vidět vůbec. Pan řídící mi ukazuje  klíč od 
kostela. Je dlouhý jako ..., je krásně velký, historický.  
Ve slatinské malotřídní škole je 29 žáků. Pro vánoční koncert jich bylo vybráno devětadvacet. Na tak malé škole, 
když chtějí uspořádat tak velký koncert, to jinak nejde. Na tak malé škole nezpívá falešně nikdo. Když se přičte 
patnáct dětí ze školky, je to úžasný sbor. Pardon, ještě zpívá paní školnice. Nevadí, že na nic nehraje, hrají 
ostatní zaměstnanci všichni. Dvě flétny, dvě kytary, varhany jedny. Víc lidí ve škole není. 
Zkouška jak má být. Děti mrznou na oltářních stupních, ale nikdo nehudruje. Pan řídící se ptá nahoru na kruchtu, 
jak je slyšet. Občas slovo, či zpěv přeruší, vrátí. Paní varhanice má smutný pohled. Teprve později jsem si to 
uvědomil, a proto jsem jí to neřekl. Asi to je  dobře. 
Děti jdou do školy na čaj. Já musím na ... Co jsme to měli? Asi to nebylo moc postní jídlo. Na stromech je ještě 
spousta jablek. Vypadá to pěkně, ale je to škoda. Ve velkém chlívě v Milíčevci bučí krávy moc. Nevím, jestli 
hladem. Nevím, proč bučí krávy, kdyby ne hladem. Schválně říkám chlív, hodí se k adventu víc než kravín.  
Naproti chlívu je zámek a v něm někteří senioři čekají, až umřou. Teď se  říká senioři, ale to není moc adventní.  
Když se trochu jede, není zima. Akorát palce u nohou trochu cítím. Jestli mne žena ještě miluje, dá už teď na 
radiátor nahřát kostkované bačkory. Podle  toho se to pozná.  
Tady schválně nebudu pokračovat. Ale Advent ještě neskončil.  
 

Kačenka  

literární     PROCHOROVINY  příloha  
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Kača sbírá vedle chodníku kamínky. Zastaví, sebere, utře prstíky, prohlíží, uloží do kapsy. Posléze zjišťuju, že má 
plné kapsy podobných pokladů. Ale teď povídám: „Každej pes se tu vyčůrá a ty to sbíráš.“ „A víš, jak je krásnej?“ 
Znovu vyloví z kapsy a prohlíží. Musím uznat, že křemínek je krásnej, vybarvenej, duhovej. 
Pak jsme jednou, když měla Kača  Kouzelnou školku, vysypali přeplněné kapsy do koše. Ale ona si při strojení 
toho všimla. Začala hrabat v koši. Tekly ji velké slzy. 
Mikuláše prožívá. Mikuláše prožívají všechny děti. Všimli jste si, že je to jeden z mála okamžiků, kdy dovedou 
dnešní otrlé děti zjihnout? Ráda se baví o čertech. Tvrdí, že se jich nebojí. Zase se vytahuje. Tvrdí dokonce, že 
paní učitelka si zapisuje do seznamu zlobivé děti a ty nic od Mikuláše nedostanou. S Naty (Natálkou) prý  
dovedou číst a do toho seznamu se dívaly a jejich jména tam nebyla. Zase kecá. 1. Do té míry zase číst neumí.  
2. Kdyby takový seznam paní učitelka měla, obě tyhle  holky určitě by byly na prvním místě.  
Tak už konečně vím, čím se Kača bude živit. Cestou do školky všechno mi pověděla. Bude zpěvačkou, možná i 
tancovačkou. Ale nebude zpívat v Benátkách, nýbrž ve stárdanc. Protože tam je ten Marek Eben a to je „prima 
chlap“, vysvětlila. Z další řeči jsem vyrozuměl, že by jí nebylo proti mysli pojmout Ebena za manžela. Pokud  si 
ovšem nevezme  svého bratra Ondřeje. Všechno je mi jasné. Akorát nechápu, proč ustupuje od Benátek. To je 
přece šance, ne? Ale asi si myslí, že Benátky jsou někde jen kousek za Češovem.  
Kača si umí zachovat mládí. Nehodlá se vzdát své láhve s dudlíkem, ze které pívávala jako miminko. Ale rodiče 
to samozřejmě zakazují. A tak je láhvička  schována na nejzazší polici. Každé ráno přistavíme  židli, láhvičku 
vyndáme, ohřejeme mlíčko, Kača pomalu upíjí. Pak ji omejeme a zase uschováme. Rodiče to samozřejmě tuší, 
spíše vědí. Ale z pedagogických důvodů ustoupit nemůžou. A tak hrajeme s Kačou tu krásnou hru a je nám dobře 
všetkým.   
 

Kousky z deníku - pokra čování  
20 12 2008 Milovzorov 
Jako by několik výtvarníků: oleje, až historizující, kresby na barevném podkladu, jakoby dva příběhy v jednom, 
kovové, či keramické kompozice, ty keramické v duchu kubismu. Vedle zrezivělé plechy s pestře nanesenými 
barvami. Nebo podobné barvy – a na nich deska tištěných spojů. Moderní svět elektroniky a deska abstraktních 
barev. Atd. Michail Ščigol, který svého ukrajinského kolegu do Vokšic přivedl, mluví o výtvarníkovi nekonečných 
proměn. Ty přeměny jdou za sebou v čase. Ne vedle sebe. Prostě přijde  doba – a malíř začne úplně jinak. 
„Pačemu?“, ptáme se. „Něznáju,“ odpovídá mistr. Pravda, ne všichni těm prudkým změnám výtvarného projevu  
rozumí. Ne všichni souhlasí. Nedávná Komárkova výstava, kdy si mistr vystačil s jedním stylem celý  život, 
provokuje ke  srovnání.  Ale což tu právě kumšt není pro to, aby kladl věčné otázky? 
„Kdyby tak bylo možné odnést trochu té atmosféry, která je tady, do Prahy, kde se dělá politika,“ řekl senátor Jiří 
Liška.  
22 12 2008 Holka 
Přežrán, tak jedu proti větru. Advent 2. Jarní jakoby. Teplotou, výhledy. I střídáním lijáku a slunce. Velikej žlutej 
pecen se jen špičkou dotkne Velišského hřbetu – a v tu ránu je schovanej.  V Ostružně zabočím ke Trojici. Bláto, 
příšerný kaluže. Tohle přece nemůže zmrznout, aby byl na Vánoce sníh. Kličkuju mezi kalužemi a raduju se, že 
mám staré kolo.  Chci pozdravit kamennou holku. Nikdo moc o ní neví, tu si navštěvuju jen já. Je za kapličkou 
Trojice. Zase trochu víc zarostlá křovím. A jak je pořád opršovaná, jsou ty její kamenný tvary nějak změklý, 
nevýrazný. Ale známe se tak dlouho, že ji beru, jaká je.  
Nechce se mi domů. U křížku si uvědomuju ten výhled. Až Zvičina. Výhled těsně před setměním. Najednou vidíš, 
vidíš  dobře, a najednou nic.  Tma.  
24 12 2008 Štědrý 
Mezi Jičínem a Prachovem je vejškově sto metrů. To znamená, když dole prší, nahoře mezi kapkami jsou i vločky 
bílé. Samozřejmě brzy roztajou. Samozřejmě na mně. Říká se tomu poezie Vánoc. U Pelíška na koupališti už 
bylo živo, příště musím vyjet dřív. Víc bylo koukačů, než koupačů. Voda byla odporně špinavá, nedivím se, že 
vstupné nikdo neplatil. Šlikové to tušili a v pokladně nikdo nebyl. Kdo plaval kousek dál, mohl si ulomit kousek 
slaboučkého ledu.  
Ten kluk, co jsem mu dal foťák, ať mne zdokumentuje, nemohl najít, kde se to mačká. Bylo to  dobře. Nebyl by to 
moc pěkný dokument. Když jsem pak  fotil ostatní, ani to nebyl pěkný dokument. Poněkud rozklepané. Proč? 
Zima mi přece nebyla. Myslím.  
Akorát jsem poprvé litoval, že do Jičína je to z kopce. Raději bych šlapal do Tábora. Přece jen ta výšková energie 
mění se v teplo. Ne že by mi byla zima. Pak jsem to vymyslel. Na začátku Prachova jsem zmáčknul  obě brzdy a 
šlapal, šlapal. Z kopce. Dobrý. 
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