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Slepice devátá  
Když se řekne Řehečská slepice – vybaví 
se jméno Václav Franc. Teď už i Řehečské 
kvarteto. Taky vybaví se teorie o úloze 
osobnosti v dějinách a o vzájemné 
souvislosti jevů, jak jsme se učili 
v marxismu.  
Pravda je, že kdyby nebyl Václav, jeho 
rozvětvená rodina a jeho přátelé, nebyla by 
už devátým rokem literární soutěž 
Řehečská slepice. A nebylo by ani 
Řehečské kvarteto, které díky Slepici 
vzniklo.  
Když se dělá literární soutěž, musí se: 
vymyslet a rozeslat propozice. Přijímat 
soutěžní  práce, „zporotcovat“ je. Nejdříve 
ale sehnat porotce, kteří tohle všechno 
budou dělat zadarmo. Pak třeba připravit 
udílení, program na to udílení a zasejc 
pozvat lidi. K udílení napsat, namnožit 
různé tiskoviny, jako je sborníček a 
Řehečské noviny. A také napéct cukroví a 
obložit chlebíčky. Neboť kuloáry jsou na 
každém setkání tím nejdůležitějším. A na 
Slepici jezdí lidi taky pro to, aby si tu 
popovídali. 
Letošní Řehečská slepice měla téma 
Chovatel – pěstitel – kutil. Práce poslalo 
26 autorů a  autorek. Vyhodnocení konalo 
se v sobotu 10. dubna v Knihovně Václava 
France Čtvrtka v Jičíně. Hrálo a zpívalo 
Řehečské kvarteto. Potěšilo tím, že většina 
písní byla z vlastní dílny, zejména od 
manželů Dany (slova) a Hynka (hudba)  

 
Beranových. Scénky připravil a sehrál 
Václav Franc se synovcem Pavle 
Honcem. Všechno neslo se v humorném 
duchu a kupříkladu bleší cirkus, či 
povídání generála Gumy o zahrádkaření, 
to byla skvělé silvestrovské kousky.  
Přijeli autoři z celé republiky. 
První cenu získali Daniel Pískovský 
z Odolene Vody a Ilona Pluhařová 
z Valdic. Druhou Jiří Šandera 
z moravských Milonic. Třetí Jan 
Řehounek z Nymburka. Cenu 
řehečského čtenáře si odnesl Jiří Frank 
z Kralovic. 
 

Panna Maria Rušánská 
D řekla: „Pavel se na to skvěle ustrojil.“ 
Měl takové černé sako až ke krku, pod 
ním bílou košili, možná bez límečku. Na 
saku byly lesklé, možná zlaté knoflíky. 
Ženské jsou na tohle všímavější. Prý 
trochu uniforma, trochu černé, jakoby 
řeholní, oblečení. Prostě se to hodilo 
k přednášce.  To nebývá. 
Pavel rozumí se Kracík, jeho přednáška 
byla o Jičínské Madoně, neboli Panně 
Marii Rušánské. Konalo se v pátek 9. 
dubna v místě, kde Madona už staletí 
zdobí mariánský oltář, v kostele sv. 
Ignáce. Pointa – Obraz velký 17 x 21 
centimetrů na dřevěné desce, o které se 
ani neví, zda je to lípa, nebo oliva. Na 
obrazu je Madona s dítětem vytvořená 
kdesi na Ukrajině podle slavné 
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Vladimírské ikony. Ani se neví kdo 
namaloval, ani kdy. Snad v polovině 
šestnáctého století.  
Příliš mnoho tajemství. Přičteme-li k tomu, 
že obraz má zázračnou moc, uzdravoval i 
napravoval lidi. Taky se mu prokazovala 
veliká úcta – nosil se v průvodu na 
čestném místě. Úžasné téma. Výzva. 
Magistr Pavel Kracík, vzděláním 
archeolog, funkcí šéf Jičínské besedy, 
skvěle se na svou přednášku připravil. 
Mluvil poutavě, věcně, dokládal citacemi. 
I když H říkal, že má trému, nebylo to 
k poznání. 
Je to úžasné, kolik lidí chodí na přednášky 
Jičínské besedy. V levé části Ignáce 
napočítal jsem jich šedesát. Takže celkově 
přes  stovku jistě.  
Panna Maria Rušánská nachází se ne 
levém oltáři kostela sv. Ignáce, dosti 
nahoře, tuze zdobně rámována. Takže je 
její vlastní podoba v těch ornamentech 
obtížněji vnímatelná. Nebylo by od věci 
vyzkoušet, zda její čarovná moc trvá. 
Třeba ano, jen má jinčí podobu. Jistě ano, 
jen o tom ti, kterých se to týká, nemají 
potřebu mluvit. Má i svou mladší 
kamennou podobu – uprostřed 
Komenského náměstí. 
 

Taneční svět. 
Jičínská hudebka se zase ukázala. A zase 
v dobrém. Na devadesát dětí tanečního 
oddělení paní učitelky Evy Černochové 
předvedlo ve středu 14. dubna svůj pořad 
Svět v tanci, tanec ve světě. Někdy je 
užitečné se ve svém konání zastavit, udělat 
inventůru, a předvést se lidstvu. A to 
tanečnice udělaly. Říkám tanečnice, od 
předškolaček, po vysokoškolačky, protože 
mužských se moc do tanečního oboru ZUŠ 
nehlásí. 
Pořad v Masarykově divadle  předvedl 16 
rozličných tanečních čísel a mapoval tak 
všechny světadíly. Že v Antarktidě nemá 
kdo tančit? Vždyť tam jsou přece tuňáci. I 

jejich kostýmy byly skvělé – nápadité, 
navrhla paní učitelka. Vystoupení vůbec 
bylo rodinnou záležitostí. Jednotlivé 
země byly vždy představeny 
promítáním, které připravil syn paní 
učitelky Michal. Mezi silné momenty 
patřilo poetické, barevně  poutavé 
provedení tance starších žákyň, právě 
tak, jako hravé vystoupení menších 
(tygříci, tučňáci, motýlci). Ťukání 
kamínky do rytmu při Finské polce bylo 
důkazem, jak důležitý je nápad. Pokud 
ten je, pak ani netřeba nákladných 
rekvizit.  
Kouzelné na celém večeru bylo, jak si 
všichni to svoje tancování užívali. 
Úsměv, a to nejen při impozantní 
děkovačce, kdy přišli na scénu všichni, 
byl krásně upřímný, jak se říká, ze srdce. 
 

MASka LEADR 
Komu z obyčejných lidí tahle slova něco 
říkají? MAS znamená místní akční 
skupinu a LEADR je metoda práce, na 
které se scházejí obce, neziskový sektor 
a podniky.  A cíl tohohle snažení? Ano, 
peníze ustaví se orgán. Najde se vhodný 
dotační titul, napíše projekt, čeká se, zda 
to vyjde. A když vyjde, může se dostat 
až devadesát procent.  
Tahle MASka má pětatřicet obcí, 
jmenuje se Brána do Českého ráje a 
táhne se od Rovenska po Borovnici. A 
ten projet se jmenuje Místní dědictví – 
bohatství, na které zapomínáme. Jde o 
lidové barokní stavby, kterých je tu tolik, 
že nám je mnozí závidějí. Tak na území 
MASky vytypuje se padesát staveb 
(většinou roubenky), ty se zaměří 
zdokumentují, nafotografují a z noho 
vznikne reprezentační knížka 
s anglickým a německým stručným 
souhrnem. Neprodejná, darovací.  
Proč to všechno? Inu, o památkách se 
bude mluvit, pořídí se soupis, pro 
vybrané bude k dispozici dokumentace, 
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kdyby třeba chtěli opravovat. Všemu tomu 
konání budou předcházet (a už 
předcházejí) setkání, diskuse, exkurze. 
Jedno takové setkání zvané workschop   
bylo 15. a 16 v Libuni a docela se povedlo. 
Pan Luniaczek promítal svůj veliký 
přehled roubenek a soch a nebyl 
k zasatavení a jelo se přes čáru. Ale bylo 
zajímavo. A přijeli z Pošumaví a zase naši 
pojedou tam. Shlédnout, jak je jinde. 
Akorát škoda, že nebylo víc lidí.  
  

Akty Severýn 
KVČ obměnila žánr, když pozvala na 
duben do své Galerie Radosti Lukáše 
Severýna. Ten uvedl svou výstavu aktů: 
„Neznám motiv se silnějším vyzněním, 
než je figura ženského těla.“ Inu, Každý to 
své. Lukášovi je, tuším 34 ostatně soudit 
krásu ženského těla, to není otázka věku. 
Že, pánové mého věku.  
Pan fotograf často zdvojuje. Dvě ženy, 
nebo jedna posunutá, upravená. Třeba i 
zamlžená. Jakoby nebylo úplně jisté, že 
tam má být. A vůbec není jasné, proč tam 
je. Dnešní technika dovede mnohé. Ale 
člověk se svým vnímáním, fantazií, 
nazíráním estetickým, či jiným, ten se 
nemění. Může si viděné interpretovat 
podle svého. I kvůli tomu chodíme na 
výstavy. 
Snad jen – grafické provedení, kupříkladu 
orámování, asi by se hodilo jednotné. 
Prostě téhle stránce díla věnovat větší 
pozornost. 
 

Ještě akty 
Galerie J. B. Spektrum ve Vokšicích je 
jich plná. Namalovala je paní malířka 
Pavlína Gardianová, která vypadá jako 
Filmařka Olga Sommerová. OS je 
feministka. PG maluje ženy. Říká, že 
v nich je krása. Má pěkného fousatého 
manžela, ale na výstavě mnoho mužských 
motivů není. Jen jako součást milenecké 
dvojice. Záměrně nepříliš prokreslených. 

Zato žen … . V světlých jásavých 
barvách, ale spíše v tmavších odstínech.  
Jeden mužský tam ale byl výrazně, i 
když už není. Vladimír Komárek. Na 
jednom obraze dají se najít jeho motivy. 
Ale ty ať si je každý hledá sám. proč 
Komárek? Protože on velkou měrou 
může za to, že paní malířka maluje a 
vystavuje. Zajímavé. Je mnoho kumštýřů 
tady v kraji, kteří se na VK odvolávají.  
Po vernisáži (vína obou barev, koláčky 
výborné) má to pan galerista Bucek tak 
zařízeno, že bývá slunečno. Taky bývá 
pár lidí, kterým se nechce domů. Tak 
tam venku na kládách posedávají a 
zažívají viděné. Paní malířka tu zažívala 
i uvolnění z prožitého. Než se lidi 
rozešli, ještě v sále, řekla: „Malíř by 
neměl mluvit – abych tady něco 
nenakecala. V ničem se neomezujte.“  
Protože tyto noviny jsou bulvár, 
prozradím, že malířka Gardianová si na 
těch kládách s úlevou zula střevíčky.  
 

Všech svatých – kostel pod 
Zebínem.  
Roubená osmiboká zvonice, jedna 
z nejpěknějších široko daleko, pod 
Zebínem se opravuje. Zato kostel … . 
Kdo se dostane na půdu (ale tam se 
nesmí, žebřík z kůru vedoucí by mohl 
prasknout) pozná, jak moc je střecha 
děravá. Je toho však potřeba opravit víc. 
OS Jičínská beseda, spolu s jičínskou 
farností, pořádala tu  25. dubna už druhý 
Den otevřených dveří. Aby všichni 
viděli. Aby i zvěděli, jak dopadl 
stavebně historický průzkum, a hlavně, 
co se chystá. Zapsání kostela do 
seznamu kulturních památek. Ale 
hlavně, že je určitá šance sehnat peníze 
na začátek oprav. Nejdůležitější je 
střecha. Mohlo by to být  ve spolupráci 
s MAS Otevřené zahrady Jičínska 
v rámci Programu rozvoje venkova. Jen 
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je potřeba napsat grant a doložit 
patřičnými dokumenty. A včas podat.  
OS Jičínská beseda nemluvívá do větru. 
Takže když se spojí všichni potřební, je tu 
dost reálná šance.    
  

Deset kilo kultury  
Sbalil jsem promítačku, počítač, raději i 
knížku a papíry. Musel jsem z pod postele 
vytáhnout velkej bágl, aby se vešlo. Deset 
kilo kultury. Národní buditel. Pan 
autobusák netušil, co mezi Jičínem a LB 
veze.  
Hanča přišla s kytarou i s tím svým 
uhrančivým pohledem po kterém vždycky 
zapomenu jak se jmenuju. Ve velkém sále 
jsme propojili techniku, stáhli rolety a 
zjistili, že nevidíme ani sebe, ani do 
papírů. Tak Honza přinesl lampu. A pivo. 
Václav (pan spisovatel Franc) by z nás měl 
radost, před představením se podle něj 
vždycky má pít pivo. Obrázky chválabohu 
skákaly na plátně na jedno cvaknutí. 
Akorát, že já jsem nemohl nají brejle.  
Hanča měla svůj text pečlivě připravený, 
ona četla výklad, já ukázky z deníku, 
knížek. Mezi tím pár tónů na harmoniku 
(já), nebo kytaru (H). K tomu obrázky ze 
života Josefa Kocourka. Akorát, že jsem ty 
brejle opravdu nenašel. Tak jsem si ty 
papíry dal k lampě blízko a každé druhé 
slovo přečetl. To první jsem si 
dovymyslel.  
Když jsem přišel na řadu já s Josefem 
Váchalem, bylo to horší. Jednak ten můj 
text byl poněkud neuspořádanej a jednak 
jsem se ho moc nedržel. A tak Hanča 
zběsile listovala, ale byla statečná a i dosti 
úspěšná. Jedna paní z publika mne občas 
opravila. Nojo. Při mé stařecké 
důkladnosti měl bych být poněkud 
důkladnější. Šlo o barák a Mackův statek.  
Když jsme skončili, tak lidi zatleskali. 
Protože nejsem kabaretní umělec, 
nepoznal jsem, jakej to byl potlesk. Tleská 
se přece vždycky. I některým politikům. 

Brejle byly tam, kde mají být – ve 
futrálu. Anna Macková kdysi Váchalovi 
napsala, že je „Starej a blbej.“ 
Balili jsme rychle, ve 20:50 jel vlak. 
Program „Zapadlí umělci?“ přednesli 

H. Runčíková a B. Procházka dne 31. 3. 

2010 v Anenských slatinných lázní 

v Lázních Bělohrad. Byl o životě 

studeňanského malíře, dřevorytce Josefa 

Váchala a novopackého spisovatele 

Josefa Kocourka.  

 

Křížová cesta MŠ 
U sv. Jiljí v Železnici jsou vzadu kostela 
takové laťě. To je galerie pana faráře 
Kordíka. Na Velký pátek (och, kolika 
z nás ta symbolika doška opožděně, nebo 
vůbec) se tam otvírá Křížová cesta, 
kterou Michail Ščigol namaloval pro 
Brada. To není typických čtrnáct 
zastavení.  je tam kůň (oblíbené 
Michailovo téma), je tam komárek se 
svými ptáky. Vlastně jen ti ptáci. Ale 
všichni vědí, že je tam Komárek. Je tam 
spousta dalších věcí, které na Křížových 
cestách nebejvají.  
Michail řekl: „Při malování té Cesty 
jsem poznal sám sebe.“ 
Pan farář řekl: „Láska nesmí chodit, ta 
musí létat. Viz Chagal. 
Michail dostal kytky, jak se dostávají. 
Ale dostal taky hřebík. 25 cm dlouhý 
hřeb. 
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Kačenka 
- Kača v chodbě zpívá, protože pozná, že v naší chodbě je nejlepší akustika. 
Černé oči, Já husárek malý. Zpívá hezky čistě. Beru harmoniku, potichu se 
přidávám, abych ji nevyplašil. Kupodivu to ladí. mám radost, i Kača řekne jak to 
jde. „Ještě si to zkusíme jednou a budeme spolu vystupovat,“ řeknu já. Kača 
jako když utne. pak: „Neééé, já nikde vystupovat nebudu já už jsem 
navystupovaná dost.“ 
- Při ranním mytí mluvím Kačce o potřebě otužování. Namítá, že je otužilá dost. 
Že se otužila v zimě, když se pod ní prolomil led. Teprve s odstupem to z ní 
leze. Přiznává, že tam byla skoro celá. „Ale já jsem se držela ledu, ani vlasy 
jsem si nenamočila. Byl takhle tlustej,“ ukazuje. To až při vhodné příležitosti a 
po čase, dozvídáme se … co bychme snad ani vědět neměli.  
- Když jde Kača ráno do školky, nezapomene svůj deníček a malý barevný 
časopis. Do deníčku píše si občas své jednoslovné záznamy, slov umí asi tři. 
Hlavně ale kreslí. Nu a v časopise má své  idoly: Hannu Montanu a jakousi 
Majlí. Jednu z nich má i na triku. Žádného Julia Fučíka, ani Timura (a jeho 
partu). Hannu Montanu umí i napsat, dokonce správně se dvěma N. 
Z rodinných příslušníků, tuším, umí jen sebe.   Je to tak dobře? Není dobře? 
Snad pořád lepší,  než kdyby tam měla Jiřího Paroubka. Doufejme, že to 
nebezpečí nehrozí a dlouho hrozit nebude.                                                                                                                                                                                                                                                        
- Zajímavé, přímo lahůdkové jsou rozhovory Kačenky s jejím o mnoho starším 
bratrem. Čeština tu slaví triumf. Slovní ping – pong má svůj rytmus (Ta sš …, 
taseš zase … , Atd). Je škoda, že jazykovědci nevěnují dětské řeči  
dostatečnou pozornost. Nejen pro mistrovství dialogů. Vznikají tu nová, velmi 
trefná slova. Dialog byl zakončen: „Ty seš Hovnosračkostroj.“ Všichni uznáme, 
že tento výraz z úst šestileté dívenky má váhu.  
Nu, Kačenčina sestřenice napsala z Belgicka: „… tak dneska jsme byli v 
Antverpach:) bylo to zajimavy- mesto bylo krasny....cokoladovna byla 
husta..akorad nam nedali ochutnat:/ “   
 
Kousky z deníku 
26 03 2010 
Vousatý pan spisovatel podepisuje u Karmelitánů v knihkupectví své knížky. 
Jmenuje se Eduard Petiška a proto, že jeho otec, taky spisovatel, se jmenoval 
stejně, píše si na své knížky příjmení Martin. O svém otci mluví jako o tatínkovi 
a už to samotné řadí ho do kategorie vlídných lidí. Možná trochu z jiného světa. 
Je to potvrzeno. Píše knížky o andělích. O tom, jak se s nimi lidi potkávají. Teď, 
tady, na tomhle světě.  
Pak, v Porotním sále, mluví o řeckých bájí svého tatínka. Celkem vyšlo 750 000 
výtisků. Dávám si to do souvislosti s paní  spisovatelkou Alenou Ježkovou, 
která soudí, že řecké báje by se měly převyprávět do moderního jazyka. A činí 
tak. Ať si každý vybere.   
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Pak říká pan spisovatel další zajímavé věci: Za dvacet let žije ze sta jen jedna 
knížka. Má rád anděly, protože je příjemná představa, že ho někdo hlídá. Miluje 
hudbu psacích strojů. Při ní se probouzel, protože jeho tatínek už pracoval, aby 
dodržel denní penzum, které si stanovil. … 
28 03 2010 Pašije 
Před kostelem Povýšení svatého Kříže v Ostružně stojí lidé, mají v ruce 
kočičky. Pan farář pokropí – posvětí. Pak se všichni seřadí, průvod jde okolo 
kostela. Zpívá se.  
Uvnitř pak pašije. Literátské bratrstvo jičínské zpěvem vypráví známý příběh o 
odsouzení, ukřižování, zmrtvýchvstání. Zpívají na kůru, toliko slyšeni, ne viděni. 
Dialogy dvou, či slova lidu – sboru. Monotónní melodie a děj dávno známý, 
mnohokrát slyšený. A přes mnohé opakování fascinující. Podivné. Pro křesťany 
jsou velikonoce největší svátky roku. A pro ostatní? 
01 04 2010 Do Bělé.  
Ráno doma nula. Po cestě střídavě mlha (hustá) a slunce. Do Klepandy zahřál, 
ale prsty nerozmrzly. Rukavice vlhké. Dole, pod Syřenovem pamatoval jsem si: 
doleva – doprava – doleva. Ten cikcak jsem dodržel, akorát, že jsem začal 
doprava. A byl jsem v p….. . Ale když svítí sluníčko, i tam je dobře. Vzpomínka 
na Váchala. Kdosi ho otravoval, on ho poslal někam (to on uměl). Pak mu to 
došlo a mladíkovi poslal pohled a na něm: „Ctěný pane juniore M! Odvolávám 
své tvrzení, že byste se měl odebrat do míst, kde to smrdí. 
Oleška má dost vody a je kouzelná. Jakož všechny potoky a potůčky te´d, zjara. 
Těmi údolíčky jede se náramně. Akorát že hospoda U Dubu otvírá až ve čtyři.  
Bělá jsou hory v nadmořské výšce 450 mnm. Nádhera. Dostal jsem kyselo 
s omluvou, že sušené houby došly a tak tam jsou kupované žampióny. Nebylo 
třeba, bylo výborné. Malá Maruška dostala oplatku a náramně se zřídila. Mák 
krásnou fotku. To vše na stole vedle notebooku s kvalitním procesorem. nojo. 
Dříve se v takovejch chalupách „kalcovalo“.  Dnes už ani mnozí neví, co to 
slovo znamená.   
02 04 2010 Senioři a kvarteto 
Řehečské kvarteto zpívá důchodcům, dnes se říká seniorům. To je hezčí. 
Václav v pauzách má svůj kabaret, třeba i bleší cirkus. Jedna blecha se mu 
ztrácí, hledá ji mezi lidmi. Někteří to neberou jako legraci, ošívají se. 
Prostoduchost stáří? Dyk jsem na tom stejně. I se stářím, i s prostoduchostí. 
Fotím Václava mezi lidmi, jak se shýbá, jako hledá tu blechu. Až doma, když 
jsem fotku na počítači „vyvolal“, všímám si, že paní na vozíčku nemá nohy. Baví 
se, směje se. Proč by taky ne? 
Uvědomuju si, kolik tam bylo nemobilních. Vozíčkáři, ale i lidé na postelích. 
Prostě je sestry přivezly z pokoje. Na jednom vozíku seděl jičínský básník.  
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Psával krásnou lyriku. Ani tenkrát při své trochu robusní postavě nevypadal, že  
píše takové jemné verše. A teď? Už nepíše, nás snad ani nepoznává. Když 
tleskali ostatní, zatleskal. Občas  si něco povídá pro sebe, bez ohledu na to, co 
se děje okolo. Rukama kreslí do vzduchu podivné obrazce, kterým rozumí jen 
on. Ta hranice mezi „mocí“ a „nemocí“ je tuze úzká. 
Má smysl myslet na to, jak bude jednou s námi? 
14 04 2010 Hádankářské 
království JMP vždycky rodí se náročně. Jakžtakž podaří se sehnat na ten rok 
spolupracovníky. Ale ti se pro příští rok omluví, seznajíc  jaká je to náročná 
práce. A kalvárie sháněcí zase nastane. Letos vsadil jsem na gympl. Na 
Saturnáliích v knihovně odvedli studenti dobrou práci. Nu, nějakej čas nic a tak 
už jsem téměř rezignoval, ale pro jistotu jsem se ohlásil, abych se připomněl. 
Paní profesorka předložila tři listy návrhů hádanek, co studenti vymysleli. 
Potěšilo. Teď ještě realizace. Ale zdá se, že hádankářské království bude 
v dobrých rukou. Soudím, že o tomhle je ten festival hlavně. O tom, jak se lidé 
„chytají“. A když studenti – tím lépe. 
Upřímně řečeno, při výběru vsadil jsem na estetickou stránku. A zase se to 
osvědčilo.  
15 O4 2010 Zažranci 
Pan Luniaczek je učitel, šachista a Jihočech. Má foťák, nemá auto, protože ho 
nepotřebuje – nemá řidičák. A prý nepotřebuje ani mobil. Tak ho nemá. Jezdí 
vlakem, busem, nejradši ale pěšky. Hodně (chodí) protože roubené chalupy 
jsou tu v Českém ráji dost roztroušené a on je má nafocené skoro všechny. I 
sochy. Alespoň tedy ty nejpěknější.  
Ty fotky různě vystavuje, dělá z nich knížky. Ta poslední vyšla právě teď a 
jmenuje se Putování za lidovými stavbami a sochami severovýchodních Čech. 
Když může Petr Luniaczek o svých fotkách mluvit, není k zastavení. Zná 
všechny důležité sochy i roubenky. Sochy podle autorů, roubenky podle čísel 
popisných a i podle majitelů. A potěšením sděluje to dalším, včetně osudů 
baráků i lidí okolo nich. I to druhé dalo by jistě na tuze poutavou knížku. Když 
takhle promítal a hovořil a vzpomínal v Libuni, měl být už dávno další program, 
ale pan fotograf moc nevnímal. Pořadatelé zkusili i přeskočit nějakou fotku, ale 
on má dobrou paměť a vyžádal si ještě čp 67 ve vsi Téaté. 
Zajisté přichází otázka, co s takovými Luniaczky, kteří úplně propadli svému, 
ale musíme říct bohulibému, konání. Inu, radujme se, že je máme. Oni jsou 
opravdoví. Oni jsou kořením naší životní pouti. Oni dělají hodnoty, které třeba 
ocení až naši potomci. Až některé baráky už nebudou.  
16 04 2010 Bulely 
Vernisáž pražských malířů byla poslední akcí Hany Fajstauerové v roli muzejní 
ředitelky. Když odcházel Jaromír, řekl jí, že bude úřadující (zastupující)  
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ředitelkou tak na měsíc. Trvalo  půlrok, než se našel nový ředitel. Nebudeme 
popisovat, jak si paní zastupující své ředitelování užívala, zejména 
v harmonickém setkávání s úřady a úředníky rozličnými. Každý není prostě 
nadšen z funkce.  
A tak na té vernisáži, tři dny před odchodem přinesla Jana Kořínková své paní 
ředitelce (dělaly spolu třeba fotografickou výstavu a knížku fotek) rozlučovací 
kytku. A obě děvčata při tom krásně bulela. Život jde dál a tak si toho třeba 
mnozí nevšimli.   
20 04 2010 Audi 
U Bílého lva v Úlibicích dovídám se, že „taková audina přijde na dva a čtvrt 
litru“, nová. Nadupaná. Jestli jsem si to správně přeložil, tedy dost přes milion. 
Namítám, že škodovka za třista tisíc doveze stejně. Pohrdlivý úsměv. Že je to 
úplně jiné svezení. Už jsem si netroufnul zeptat, jestli má třeba jiná, měkčí 
sedadla, na kterých s lépe jede. Ale dovídám se, že  má šilhavé reflektory. Kam 
se natočí kola, tam svítí světla. Panečku.  
Jednou mi pan ředitel P vyprávěl, že kdyby přijel na jednání do Německa 
škodovkou, že by se s ním bavili jen na chodbě.  
Takový je dnešní svět. A kdo to neví, musí rokovat v chodbě. Leda, leda že by 
ani o to rokování, kde se lidi posuzujou podle auta nestál.  
21 04 2010 Šátky 
Há přinesla do skříně vedle počítače moje vyžehlené triko. Při tom objevila 
všelijaké mikiny, k svátkům a vánocům dostanuté, dosud nenošené. Mám rád 
svoje nanošené mikiny, dosud drží. Pravda, staré, ale dobré. Hlavně ale – 
uvyklé. Přišla vzpomínka na babičku. Každé vánoce dostala šátek. Pečlivě je 
skládala do krabice. Když  umřela, našly jsme jich nenošených pořádný štůs. 
Byly krásné, většinou květované. 
27 04 2010 Bioplynová stanice 
Příšel P O S U D E K o vlivech záměru „Zařízení pro zpracování 
biodegradabilního odpadu Jičín“ na životní prostředí. Praví se v něm: 
„Za předpokladu realizace navržených opatření k ochraně životního prostředí 
a veřejného zdraví rezultujících z procesu posuzování podle zákona č. 
100/2001 Sb., zejména  opatření k potlačení emisí pachových látek a opatření 
souvisejících s organizací dopravní obslužnosti areálu, budou vlivy 
posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelné. 
Realizace a provoz bioplynové stanice prakticky neovlivní, resp. minimálně 
ovlivní, živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, klima, 
krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, ovlivní sice ovzduší 
a akustickou situaci, avšak z hlediska posouzení významnosti vlivů ve vazbě na 
opatření k ochraně životního prostředí nevýznamným způsobem, který se 
promítá i do nevýznamného ovlivnění veřejného zdraví. „ 
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