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PROCHO  vydává prochor 

píše bohumír procházka      ROVINY 
zvěsti z Jičína  a okolí    http://prochor.unas.cz/  1. prosinec  2009  č. 12  /   09 

 
Tyto noviny vycházejí bez finanční spoluúčasti města Jičína. Žádost o grant byla Radou města  zamítnuta. 

 
Dostala polínko 
Terezka je hebraistka, má přes to doktorát za jménem (PhD). Terezka Dubinová je ale taky pěkná holka s dlouhými vlasy a 
bude tak dlouho, protože tenhle typ nestárne rychle. Hebraistika je obor, který se zabývá židovským národem.  
Ve středu 4. listopadu přednášela v KVČ na téma Ženy v bibli, ženy dnes. Při svém povídání opírala se o knihu se stejným 
názvem, kterou ji vydalo Židovské muzeum v Praze. Kdo čekal životopisy slavných biblických žen, nedočkal se. Paní 
doktorka mluvila o ženském fenoménu obecně, o tom, jak dík překladům a výkladu Bible můžeme se dostat často k značně 
odlišným náhledům. O tom, jak Moudrost stále vedle Boha, když stvořil svět. Kde se bere zlo, ptá se? Původ je v chybě ve 
chvíli zrození. Častými odskoky od biblického námětu k současnosti dokázala aktuálnost biblických textů. 
Po skončení přednášky dočkala se lektorka neobvyklého honoráře: kousku větve ze Semtínské lípy. Krásný příměr vymyslela 
knihovnice Alena, která večer uváděla.   
 

Jivínský Štefan  
Ocenění za pozoruhodný kulturní počin bude se letos udělovat už po čtrnácté. Loni bylo celkem 218 nominací. 
Chceme, aby žádné konání nezůstalo bez povšimnutí. Těšíme se na Vaše návrhy. Stačí uvést koho nominujete, 
za co, a kontakt na něj. Nezapomeňte uvést, zda jde o počin roku 2009, nebo zásluhy dlouhodobé. Pište na 
adresu Jivinsky.Stefan@seznam.cz, nebo B. Procházka, Sokolovská 367, 506 01 Jičín, tel 493 523 492. Uzávěra 
je  s koncem roku 2009. 
 

Benefice Apropo 
Proč to neříct – výtěžek z benefice přinese nezanedbatelný přínos do rozpočtu tohoto sdružení pro postižené. Okolo pěti 
procent. Budou to peníze, které se přidají pod položku „auto“. Samozřejmě to, co se vybralo, na takové auto, jaké potřebují 
nestačí. Musí se vejít lidé, vozíky a kdo ví, co ještě. Ale je to svělý počinek.  
Pánové v kravatách, i dámy, přistupují na jeviště, předají zvětšený šek, vyslechnou si potlesk. Potlesk a přízeň fotografů je i 
při nástupu vedení města. Věta o tom, že pravá dobročinnost je neokázalá, bez efektu, nehodí se do dnešní doby. S tím se my, 
staromilci, smiřme. Ale přece – byl tam na sále Masarykova divadla jeden člověk, který nechtěl být jmenován. Pomohl a 
pomáhá nejen na benefici věcně (při organizaci) i finančně. A neokázalost tu byla. Při placení vstupného se nikdo 
nepředváděl. A v průhledné kase se objevilo  42 745. Korun českých.  
Někteří Jičíňáci nepřišli třeba proto, že „je jim líto těch postižených dětí, že by to neunesli a asi brečeli“. Nepochopili. 
Neviděl jsem jediné dítě, aby tam bylo smutné. Už při scházení se zdravili, povídali si, radovali ze setkání. Protože oni se tu 
nepředváděli. Oni vystupovali, hráli. Dík skvělé dramaturgii se na jevišti nerozlišovalo mezi umělci a amatéry z Apropa. 
V tom je nesmírná hodnota. V tom zkoušení, obstarávání masek, líčení a vlastním vystoupení. V skvělém přístupu asistentek, 
i asistentů. nejen na představení, v běžném denním životě.  Nikdo tu nechce lítost, útrpnost. Prostě hrajeme divadlo. My 
všichni.  

 
Vize šťastné země 
Označení Jičína a okolí z doby Vladštejnovy je Terra felix – šťastná země. Výtvarník Miloš Šejn a  architekt Petr Uličný tak 
nazvali i svou výstavu projektů pro Valdštejnův Jičín. Ale dobře by sem pasoval i výraz Od fantazie k realitě. Oni totiž ve 
svých vizích virtuálně dotvořili stavby, které za vévody z nějakého důvodu dokončeny nebyly. A vůbec není ten důvod 
důležitý. Valdštejn mnohé nestačil. Ale také možná některé věci prostě tehdy nikoho nenapadly. 
A tak hledíme na frontu domů na severozápadní straně náměstí, cosi nás zaujme, ale v té chvíli si nejsme úplně jisti, zda je 
tak, či není. Domy mají štíty. Kostel sv. Jakuba doplnili tvůrci o čtyři bílé vysoké rohové věže. Tady přijde otázka – Je to 
dobře, či není? Uvyklý pohled se brání přijmout. Ale kdyby jistý voják v Chebu nevedl svou partyzánu  ve čtyřiatřicátém na 
vévodou hruď, třeba by opravdu kostel tak nějak vypadal.  
Témat k zamyšlení je na výstavě víc. Lodžie dostavěná s impozantním schodištěm, obelisk na Žižkově náměstí před radnicí, 
centrum Tamlovka se specifickými štíty o kterých u víme, že nebudou. Naopak synagoga nakreslená, v tom duchu udělaná a 
zdárně otevřená a používaná. Kaple Maří z Magdaly na Zebíně mohla by mít uvnitř střídmou výzdobu – jakýsi oblý předmět 
z vyhlazeného čediče. Falický symbol. Vždyť přece Magdaléna byla ... ano, děvka. 
Po otevření výstavy v neděli 8. listopadu šlo se do Lodžie. Tady se na plochu lunet nad dveřmi z terasy promítaly barvy. 
Profesor Šejn vzpomíná na svou výstavu obrazů a pigmentů z přírody v okolí, kterou měl v galerii. Tak tenhle vjem tvarů a 
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odstínů mohl by jednou  být přenesen pomocí projekční techniky na zeď historické stavby. Fantazie? Barokní, ale i současná 
krajina, nezvykle pojednaná spojila by se se stavbou v reálu.  
„Pozitivitu vidím v nedokončenosti. Kdyby byly všechny objekty dokončeny, nebylo by inspirace,“ řekl Miloš Šejn.  
Výstava Vize Terra Felix potrvá v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně do 22. 11. 2009. 
 

Povšimněte si prosím, jak z našeho běžného slovníku vymizela slova právě mravní kvality, třeba poctivost, 
čestnost, skromnost, zdvořilost, nesobectví, úcta k rodičům a zákonu a tak dále .... . (Zdeněk Rotrekl) 

 
  

 
 

MartinVencl barevnědruhořadý? 
Pan malíř, kterému patří listopad v Galerii radosti v KVČ neměl vernisáž s parádou, ale považuje za nutné něco o svém 
malování povědět. Povídá nevtíravě, protože na papíře, tedy číst může jen kdo chce. Ostatně vysvětlování obrazů – to je něco 
jako povinná četba. Brrr.  
Pan učitel (v hudebce v Lomnici) píše tu, o světle a stínu a barva že je mu druhořadá. Inu, tak to vidí on. Důsledné barevné 
odlišení obrázků na protilehlých stěnách je skvělé. A funkční. Třeba i proto, že není tak úplně jednoduchá barvy pojmenovat. 
S paní Machovou, která tu vede korálkovou dílnu, vymýšlíme slova „oranžovohnědá, modrošedá“. Vidím, jak ty naše výrazy 
jsou nedokonalé. A jak je obtížné o obrazech mluvit slovy. O dobrých obrazech.  
Vlastně – není mnoho podstatných jmen, kterými se atributy na plátnech popsaly. Okno, dveře, schody ... . Tady člověk vidí 
ven, projde, vystoupá. Tudy komunikuje se světem. S ostatními lidmi. Třeba s onou flétnistkou tu namalovanou. Ale třeba 
ona se nám jen zdá.  
Je nám dobře v onom světě pana Martina. A on? Říká: „Jde o to, aby si člověk na něco nehráů. V malířství, v životě.“   
 

Napsaly: 
Nové noviny 6. 11. 2009: Chodník budu uklízet sám, říká starosta.  
Prochoroviny září 2008: Jak jsem koupil, tak prodávám: V podvečer na nádvoří zámku někdo zametal ... .Nechce se věřit 
očím – jičínský pan starosta. Vysvětluje: „Oni pořád tvrdí, že my z radnice pro festival nic neděláme ... “. 
Jičínská zpravodaj 5/2009: Je pěkně barevný, jeden pán je tu na fotce  v barvách hned třikrát. Dozvěděli jsme se, že jičínský 
sumec se jmenuje Holdegrón (dvakrát) a měří 235 cm (jedenkrát). Taky, že do rána zasypal první sníh naše největší hory. 
Škoda, že se nenašlo místo na zprávu, že Jičín po dvaceti letech opouští člověk, který dlouhá léta spoluutvářel tvář jičínské 
kultury. A dvanáct let řídil muzeum, jež dostalo prestižní titul Gloria musaealis.  
„Problémy by se měly řešit hned, ne je schovávat pod hladinu v domnění, že se na ně nepřijde, případně ať si je vyřeší další 
generace,“ říká pan starosta. Zlatá slova. Víc než dvouleté „řešení“ kasáren, lodžie, jezuitské koleje jsou skvělým příkladem.  
 

Prochorovo projev  
17 listopadu 2009 u kašny na náměstí.  
Vítám vás! Tady se nikdy moc neřečnilo, Firga to nemá rád. Ale děly se tu věci: bublifuky, taky jsme tu jednou založili 
stranu, jmenovala se Velká strana, ale hned jsme ji rozložili – nemohli jsme se dohodnout kdo budeme předsedou. Taky tu 
byla i petice. Ale nikdo ji nepodepsal. Studenti tu panu senátorovi vysvětlovali, jak by se měla dělat politika. Ale nejlepší 
bylo, když jsme šli do hospody U našich a tam byla na stole pro nás cedulička. Bylo na ní napsáno: STŮL 
REVOLUCIONáŘŮ Z LISTOPADU.  Někteří jsme byli hrdí. Ale Karel Svoboda nás nikoho moc ke slovu nepustil. 
Mluvíval rád.  
Karel už není. Podobně jako Vladimír Krátký, kterého lidi moc neměli rádi. Jen já. Taky bychme měli vzpomenout i na pana 
doktora Kazdu ze Sobotky.  
Končím v duchu Vladimíra Komárka JEN KRÁTKÝ PROJEV POTĚŠÍ.  
Děkuju všem, kteří se přičiňují o to, že v Jičíně existuje ta úžasná a potřebná věc OBČANSKÁ SPOLEČNOST. 
 

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to 
dopadne.  (Václav Havel) 

 
 
 
Skvělá kniha 
Náš přítel Tomáš Zmeškal Napsal druhotinu Životopis černobílého jehněte. Za první knížku (Milostný dopis klínovým 
písmem) dostalo se mu značného ocenění. Do druhé pustil se Jiří Peňás 24. 10. v Lidovkách náležitě. „Rozvleklá rodinná 
kronika ...chybí tomu vyšší literární patro ... působí paradoxně přepjatě a melodramaticky ... vadí mi její jalové podání ... 
kniha  si zaslouží méně kýčovitý a odbytý konec.“ 
Bacha – objevuji. Jan Rejžek píše v Lidovkách 22. 10.: „Druhá knížka Tomáše Zmeškala je znamenitá.“ A doplňuje, že se 
knížka  čte jedním dechem.  
Tomáše znám ze setkání Skupiny XXVI z Příchovic. Nenápadný, moc toho nenamluví. Vlastně ano, nápadný svým 
vzhledem. Je mezi námi černoch. Není, jen míšenec. A taky se mu to v obou knihách neustále plete do pera. Pardon, na 
klávesnici.  
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1. Je chvályhodné, že se Peňás nebojí napsat co si myslí. 2. Je mi to líto za Tomáše. 3. Je skvělé že Rejžek napsal svůj 
pohled, úplně jiný.   
Pravda, že se rozvleklost dnes v psaní moc nenosí. Pravda. že někdy tam je, protože je funkční.  Těším se, že se Tomáše 
v Příchovicích zeptám, co si o tom myslí on. 
PS:  Knížku jsem přečetl, je skvělá. Za první knihu, Milostný dopis klínovým písmem dostal T Z Cenu Josefa Škvoreckého.  
 

Spisovatel, který nedokáže nikoho naštvat, by se neměl obtěžovat psát. (Kingsley Amis) 

 
 
Štefanská komise  
I když mnoho omluvenek, 14 lidí přišlo. Dobrý pocit, že Štefan žije, že na něm lidem záleží. Zřídit kategorii profesionálů, o 
které se mluvilo, jednoznačně zamítnuto. Právě tak jako přiřadit Lomnici, Turnov. Zůstal okres Jičín. Raduju se, kvůli 
praktické stránce věci. Navrhovatelé změn – teoretici - nedovedou si často praktickou realizaci představit. Ta zkušenost je 
nejen tady. I v JMP.  
Zaznělo mnoho praktických návrhů, kam všude poslat „vyzývací leták“. Knihovníci, kronikáři, místní noviny, svazky obcí 
atd. Vymyšlený systém kontroly zpracování nominací a medailonky. Skvělý pocit z Libuňských. Odsouhlaseno udílení 25. 2. 
2010 16:00 Sokolovna Libuň. Paní starostka mluvila, jaká je to pro ně čest. Potěšili i novější členové, kteří přijeli. Olda 
Suchoradský (Mlýnec), Dája Fáměrová (Humprecht). Z daleké Čeřovky i přespolní Vladimír Úlehla.  
Zřízeny štefanské stránky: www.Jivinskystefan.webnode.cz 
 
 

 
 
Kamenná holka 
Tajůplná socha u Ostružna. Kajícnice? Maří Magdaléna? Nebo Anežka Římská? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

literární     PROCHOROVINY  příloha 
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Kousky z deníku 

 
25 10 2009 Jiní lidé 
Zase je tu to ráno, co si čtu noviny a osciluju mezi povznášejícími a opačnými pocity. Rozhovor se Zdeňkem 
Rotreklem. Ondřej Horák ho vyhledal, protože ZR dostal Státní cenu. Kdo o něm, kromě několika litervědců, 
zarytých čtenářů něco ví? Zdali by o něm psali, kdyby nedostal cenu? A další: Zahradníček, Raynek, Florián, 
Blatný ... . Ta jména mne naplňují úctou. Ale chvála Lidovkám, že nám takové lidi připomínají.  
Potřebujeme přece hrdiny. Vzory. Inspiraci. Néééé, to není nejlepší výraz. My potřebujeme připomínat, že existují 
i jiní lidé než Michal David a Helena Vondráčková. Že svět, život je i něco jiného. 
Z. Rotrekl řekl na závěr. „Každý boj za svobodu se musí zaplatit.“  
PS: Jiří Grygar odmítl jakési ocenění, se kterým by dostal i půl milionu peněz. Nelíbí se mu, že ta instituce, která 
cenu uděluje, se podílí na krácení výdajů na českou vědu.  
26 10 2009 Podvodníci 
Příšernej pocit, když si čtu o tom, co se děje na právech v Plzni. Ne pro těch ....teď nevím, jestli mám napsat pár, 
několik, nebo desítky... podvodníků. Ale pro to, že takovejch lidí, jako studujou, či učí v Plzni, je spousta, spousta. 
I takovejch institucí. JEN SE NA NĚ NEPŘIŠLO. A právě nevím, zda můžu napsat ZATÍM. Jistě je mnoho 
takových, na které se nepřijde VŮBEC. A jde jistě o závažnější věci, než neoprávněný titul.   
A nebo je horší, že se o nich ví a oni se nám smějí, protože můžou beztrestně páchat dál. Co s tím? Do prdele, 
co s tím? 
A my si v tom světě žijeme... a jsme vlastně občas docela spokojení.  
30 10 2009 Jaromír 
Poděkování Jaromírovi v ševcovně. (J. Gottlieb ukončil dvanáctileté ředitelování v muzeu). Pořádá Jičínská 
beseda. Spousta lidí, darů, slov. Většinou tací, které vidím rád. Ale ne všechny. Se dvěma, nejmíň, měl jsem 
rozpory. Vždycky s někým mám. Přesto určitá svébytná společnost. Neumím ji definovat.  
Ale jsme tu kvůli Jaromírovi. Zpívá, tancuje..., ale nejen já všimli jsme si, že za tím veselím je cosi ... . Nevím, 
jestli smutek, nostalgie. Nejen. 
Pravda, že si vůbec neuvědomuju, že bych někdy zažil tolik upřímného a zaslouženého děkování. Paní M řekla: 
„Najednou mám pocit, že jsem celou dobu, co jsem v Jičíně, měla uloženo ve  
svém podvědomí, že nad vším nějak zvláštně bdí. Všechno, co jsem dělala, jsem vlastně dělala s vnitřní otázkou: 
„Co tomu řekne Gottlieb“. Zvláštní. Takto, podle mého, bděl nad celým Jičínem. Ačkoli nevím, kolika lidem to bylo 
příjemné.“  
02 11 2009 Koho (čeho) si vážit? 
Čtu si v Lidovkách, že Josef Jungmann za dvacet let sám napsal pětidílný Slovník česko – německý. Celkem 4 
689 stran, 176 000 hesel, 400 000 dokladů. Každý den musel napsat 23 slovníkových hesel. Dokázal by to 
dneska někdo?  
Co my dneska umíme? Kdo se dneska bere za hrdinu? Proč tu vedu tohle fňukání? 
05 11 2009 V márnici 
Dnes ráno jsem se probudil a bylo mi jasné, že bych měl napsat povídku o tom, jak jsem se probudil v márnici, 
protože mne tam dali jako mrtvého po autohavárii. A jak jsem se nemohl dobouchat ven a byla mi zima, tak jsem 
začal z ostatních mrtvol stahovat prostěradla, abych se jimi zabalil.  ... 
Asi jsem v noci i tu povídku napsal, některé věty jsem si zapamatoval. Ale jen některé. Tak jsem tu povídku 
hledal. V posteli, než ji zastelu. Pod postelí taky. Nenašel. Tak je to se vším.  Budu ji muset napsat znovu.  
06 11 2009 Mapy staré 
Další večer Jičínské besedy. Malá Eva (Bílková) o historických mapách Jičína. Standardní účast přes šedesát 
posluchačů. Eva, někdy pro rozlišení Evelína, umí. Přinesla staré knihy – průvodce, i některé mapy posílala mezi 
lidmi. Pak výstavka. Hlavně ale přednes. Bohatě dokumentovaný. Tihle mladí umí připravit prezentaci v Outloku. 
Předvádějí třeba, jak se ze staré mapy, pro našince ne moc poutavé, dá udělat trojrozměrná. Jak se vykreslí 
terén. Nádhera. Nebo jak se na mapě objeví další poznání, když se zobrazí inverzně. Černé je bílé a naopak. 
Poutavé bylo, jak vojáci kdysi popisovali cestu písemně, místo map, které byly nedokonalé. A stejně by jim 
nerozuměli. Taky malá Eva mluvila o vydání regulačního plánu města Jičína z roku 1935, jehož autorem je Ing. 
arch. Čeněk Musil. Jde o edici, na které se podílela Eva Chodějovská (Bílková za svobodna) a Milan Kudyn.   
07 11 2009 paní Olga 
Na benefici Apropo jezdí už řadu let předsedkyně Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové, Dr. Milena Černá. 
K vystoupení řekla: „Smyslem je vytvářet pevné společenství, které je otevřené pro veřejnost. Hlavním cílem 
nejen pro rodiče, ale i děti je, aby mohly užívat lidskou pospolitost.“ 
Společně vzpomínáme, jak byla v Jičíně s paní Olgou, patrně v roce 1996.  Tenkrát měla Olga Havlová zlomenou 
ruku. Dotaz, který začínal větou: „Život první dámy přináší své pozitivní i negativní stránky ... „ rázně přerušila: 
„Ukažte mi nějaké pozitivní“.  
„To byla celá Olga,“ říká paní Černá.  
11 11 2009 Připomínka Listopadu 
Chodím po školách, v rámci projektu „Zpátky ni krok“ učí se tak, jako před dvaceti lety. V hodinách hudebky zpívá 
se internacionála, ale i nějaká taneční píseň. Paní učitelka řekla: „Kdopak to tady čmárá na tabuli, když celá naše 
vlast slaví (VŘSR)?  V dějepise zase: „Přestaňte dělat opičky, když hovořím o velikánovi dvacátého století.“  
Hovořila o Leninovi a já zjišťuju, že tohle všechno znám. Je to dobře? Na „trojce“ děti nalepily na zem symbol 
srpu a kladiva. Je to zároveň stopová cesta, která vede do historicky vyzdobených tříd a zároveň se po tomhle 
symbolu šlape. Na gymnáziu na besedu do auly pozvali tři generace pamětníků.  
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V poledne na náměstí pódium, písně, vystoupení škol: branná výchova, pionýrský slib, spartakiáda ...  . 
Vystupující děti se baví. Připravily si kostýmy svépomocí. Nejen pionýrské kroje, byl tu i svářeč a dojička.  Vůbec, 
dobrý pocit, že děti se chytly. Pracovaly i po vyučování. Spartakiádní skladba „Poupata“ byla originální. 
Badatelské listy, které sepsaly o tom, jak se tenkrát žilo,  budou v archivu. Po vystoupení na nádvoří zámku 
výstava na panelech. Žáci sami vysvětlují. Jediná chyba, že není zvučení. Projev pana Zettla, pamětníka, bylo 
špatně slyšet. A při tom pro něho bylo tohle vystoupení životní satisfakcí.  
Na jedné nejmenované škole v nejmenované třídě si klidně kluci v hodině hrají piškvorky. Potěšilo mne to. 
V určitých ohledech se svět nezměnil. 
17 11 2009 
U kašny v 17 bylo lidí 85. Firga přivezl na káře svařák a v ruce bublifuky. Já úvod. Pěkné slovo o svobodě 
Vladimír Ú. Pak se jeden pán zeptal, abych mu jako člen ODS vysvětlil majetkové poměry pana starosty a pana 
senátora. Cosi jsem odpověděl ale měl jsem to říct jinak. Vždycky správně vím, co mám říct. Ale když už je 
pozdě. Tak teď, když to vím, tak to povídám (zestručněně): „Nejlépe vám odpovědí oni. Ale oni tady nejsou. Pan 
senátor chodíval, ale nechodí. Pan starosta nechodíval a nechodí. Za to, že jste mne zařadil do ODS, vás 
vyzývám na souboj.“  
Pak Joska N řekl, že kdyby nebyl Listopad, asi by se pán nemohl takhle zeptat. Pak se Iva ptala, kdo tu byl už 
v roce 1989. Pár lidí se přihlásilo. Iva řekla, že má dojem, že tu byli samí estébáci. Pak jsme šli do kina, pardon 
biografu, Pavel to kino nemá rád. Dávali film Něžná revoluce. Tam pan starosta byl. Četl slohovou práci studentky 
– její názory. Po filmu jsme stáli v hloučku a vzpomínali. Pavel to měl všechno připravené, kafe a tak, že si lidi 
budou povídat. Nepovídali. Ale výstavku dokumentů si mnozí prohlídli.   
19 11 2009 Kytice v knihovně.  
Alena, Dana a nová Lucie hrají v KVČ v dětském oddělení divadlo. Prostě když některé děti moc nečtou, tak ty 
Svatební košile alespoň vidí a slyší. Knihovna rozšiřuje své aktivity. Baví mne, jak děvčata to své hraní prožívají. 
Dana přiznává, že má roli nalepenou na kuchyňské lince a když vaří, tak se ji učí. Taky napsala: „Čím se člověk 
více a více noří do textu a propadá do děje, tím více si uvědomuje směr a nutnost té či oné intonace a obdivuje 
nedostižnou hudební ladnost dokonale zachyceného českého jazyka. Zvuková vytříbenost jednoznačně 
bravurní.“      
 
Kačenka 
 
Naše spory s Kačou začínají překračovat jisté hranice. Když jsem ji ráno po druhém varování při strojení – 
nestrojení fláknul, začala bulet a tvrdit, že jsem ji zmlátil do krve a že mne oznámí policii. Mimochodem to fláknutí 
se moc nepovedlo, protože Kača je samá kost a vlastně není do čeho fláknout. Na schodech mi přitížila, řekla 
taky, že mne oznámí mamince. Ulevilo se mi. Od ní mám povolení, ba přímo výzvu k výprasku. Naštěstí jí to 
vydrželo jen ven na chodník. Tam přišla na to, že nemá čepici. Tak mne pro ni poslala.   
Ráno mi oznámila, že jedou na Jetici a půjdou na Sněžku. Řekl jsem jí, ať se dobře drží tatínka a maminky. Na 
Sněžce fouká vítr, je takové tintítko a mohla by uletět do Polska. Pak jsem si začal představovat, jak Kača 
s roztaženýma rukama plachtí směrem k Jelení Hoře. Záhy mi došlo, jak je ta představa nereálná. Protože nikam 
by neletěla sama, bez Natálky kamarádky. Tyhle dvě holky bez sebe nemohou být. A ještě mi taky došlo, jestli 
v tom Kačenčiném světě nejsem často víc, než v tom našem – blbědospěláckém.  
Řešíme problémy ekonomické. Cestou do ZUŠky řekla, že si musí koupit limonádu. Odporoval jsem, že máme s 
sebou vodu se šťávou.  Držela dlouhou přednášku o tom, že voda se šťávou je jedovatá a že maminka říkala ... . 
Pak vítězoslavně vytáhla z kapsy desetikorunu a zamířila do trafiky, kde její limonádu mají. Byla tam cedulka 17 
Kč.  Byly tam i levnější, ale tvrdila, že ona musí jen tuhle, že to maminka říkala. Vzala sedmnáctikorunovou láhev 
z regálu, donesla na pult a položila vedle svou desetikačku. Čekala, co se bude dít. Čtenář teď jistě netrpělivě 
čeká výchovnou pointu. Ano, uhádli jste. Dědeček doplatil. Lobismus patří k ekonomickým principům tohoto státu. 
A na nějaká morální hlediska už se dávno nekouká. 
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