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Tradiční předvánoční 
Pozval mne pan starosta na Tradiční 
předvánoční setkání do Porotního sálu. 
Součástí programu připomenutí 20. 
výročí svobodných voleb. Tedy ne jako 
loni udělení Ceny města Jičína. Tak o 
tom nejdříve: Nepřišla žádná nominace. 
Ale to není proto, že nemáme v Jičíně 
lidi, kteří si ocenění zaslouží. To je pro 
zamyšlení nad tím, zda jsme občany 
dostatečně vybídli k tomu, aby se víc 
dívali na svět, aby vnímali jaké zajímavé 
lidi okolo sebe mají. Neboť dobrý 
příklad inspiruje. A v dnešní době 
rozháraného světa je balzámem na duši.  
Hrála Novákova skupina, moderoval P. 
Nožička, tancovali T. Morávková a M. 
Šolc, E. Bílková předala napsanou 
kroniku. Ale hlavně, všichni radní, kteří 
prošli radnicí, dostali pamětní glejt.  
Václav a jeho lidi hráli tak, jak se od 
nich očekávalo – evergreeny. Pavel byl 
nevtíravě vtipný (a město prý ušetřilo 
100 000 za to, že nemuselo zvát Leoše 
Mareše). Tereza měla krásné červené 
šaty a profesionální úsměv. A byly tam 
štafle, protože světlo muselo být na 
tanečníky shora. Pan starosta řekl Evě, 
že kronika je v nejlepších rukou a Eva na 
to řekla něco skromného. A Město Jičín 
dostalo  pamětní medaili za utužení 
česko – slovenských vztahů za naše 
partnerství s Martinem.  Asi málokdo ví, 

že ono partnerství má i praktický dopad. Dík 
návštěvám našel jičínský básník P. Herbrych 
zalíbení v Zuzce a ona už teďka je 
Herbrychová, Pavel občanem Martina a mají 
dvě československé děti. 
Pak si přítomní pánové se skleničkou v ruce 
povídali o zajisté důležitých věcech. 
Nepovídali si s půllitrem v ruce, protože 
půllitry tam nebyly a piva málo. Asi se to 
nehodí, k události patří spíš víno. Dámy 
předváděly své večerní šaty a hovořily taky. 
Všichni pánové měli saka, jen jeden ne. Ale 
neřeknu, kdo to byl, on by řekl, že o něm 
pořád píšu. 
Nu a byla žranice raut. Akorát, že cukroví 
bylo jen v omezeném sortimentu a tak mi 
nezbývalo, než obcházet nové zastupitele a 
ptát se jich, jak vidí první týdny svého 
zastupitelování. Snad to vyjde v Jičínském 
deníku. 
 

Apropo na sv. Mikuláše 
Do Apropa na Mikuláše pěšky, na smekavé 
silnice si netroufám. A tak objevuju kouzlo 
pěškování. Zvláště lípami. Je pěkné 
pozorovat divadelníky, když se chystají. Jak 
mají zadní stranu kulis oblepenou texty, jak 
si říkají své role. Když je to premiéra, jako 
třeba v Káčku, tak to je ještě vidět nervozita. 
Ale Bodi z Jaroměře, kteří hrajou 120 (nebo 
říkali 150?) představení do roka, tak ti jsou 
ostřílení. Loutkový muzikál o třech 
prasátkách. Nádhera. Děti to bavilo. 
Pak Mikuláš a dárky a …, nu, jak bývá. Pak 
se děti mydlí v takové ohrádce s balónky, 
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některé odpočívají (na vozíku bolí záda) 
a já s maminkami kafečaj. Jedna řekla – 
Apropo je pro ně druhý domov. Jiná by 
ráda, kdyby stacionář mohl někdy být i 
celodenní, přes noc. Výjimečně, ale kdo 
nemá hlídání a třeba chce někam (do 
divadla, či tancovat a tak), přivítal by to. 
A vzorových bytů víc. Klienti dospívají 
a pokus oddělit se na chvíli od vlastní 
rodiny je potřebný. Pro všechny strany. 
V lipách v pět nádherně na té od silnice 
odvrácené cestě. Vzpomínám, jak mi 
jedna maminka na stůl vedle cukroví 
nakreslila, že musí okolo třech stran 
baráku odházet sníh, pak teprve po 
rampě s vozíkem k autu, dojet do 
Apropa a spěchat do práce. Odpoledne 
opačně. Ale neříkala to ufňukaně. To jen 
my občas fňukáme zbytečně. 
 

Vydej si sám 
Nářek nad tím, jak obtížné je dnes 
vydávat svá díla, je bezpředmětný. Když 
ti nevydá nakladatelství či jiná instituce, 
buď svépomocný. Uděláš si to tak, jak ty 
chceš, kdy chceš, ještě si i distribuci 
zorganizuješ podle svého. Že je to 
pracné? Že je to drahé? Možná, ale je to 
bohulibé. A občas se i mecenáš najde. A 
Jičín má propracované granty na kulturu 
a pro příští rok mají být zachovány, ne-li 
posíleny. Poslyšme příklady: 
Pan spisovatel V. Franc vydává už 10 let 
každý měsíc Kulturní občasník 
regionálních autorů KOBRA. Je tu o 
knížkách, autorech, akcích. I recenze a 
fejetony. Vydává i ČAJ, časopis autorů 
Jičínska, kde ovšem tiskne i díla kolegů 
z celých Čech. Oboje k sehnání v KVČ 
zdarma. 
Jeho kolega ze Sobotky Josef Jindra 
udělal si i  nám radost dvěma 
skvostnými sbírkami První se jmenuje 
BĚLENÍ PRÁDLA, druhá STŘÍPKY. 
Poezie mnoha žánrů  je tu doplněna 
nápaditými ilustracemi místních malířek.  

Toto přímo dárkové balení je i milým 
výtvarným dílem. 
Z jiného soudku je publikace 100 LET 
MĚSTSKÉ ELEKTRÁRNY V NOVÉ 
PACE od Z. Burkerta, J. Hlubučka a  J. 
Vagenknechta, kterou si vydalo město. Milé 
počtení o historii nejen elektrárny. Hodně 
fotek a dokumentů. 
Pan kronikář J. Vích vydal si  LUŽANSKÉ 
CHALUPY A SELSKÉ GRUNTY. Fotky, 
obrázky, popis. Hlavně ale práce 
dlouholetého kronikáře a badatele. A radost 
při čtení nejen pro Lužanské. 
Tohle není zdaleka úplná bibliografie. Jen 
zmínka o tom, co právě na stole. A důkaz, 
že to jde a jak to jde.  
 

Jičína a jeho radnice teď 
Tak se jmenoval článek, který uveřejnil 
Jičínský deník 15. 12. 2010. Vzhledem 
k tomu, že z  článku vypustil některé 
odstavce, otiskujeme je nyní: 
Jedna paní na zastupitelstvu mluvila 
důrazně. Mluví pěkně. Výchovně.: „Pane 
učiteli Hamáčku, neumíte se chovat. Kdo 
vás volil, tak ať se za vás stydí.“ To je ale 
takový politický folklor, kdo zná paní 
Jandurovou, ví, o co jde.  
Pan starosta na závěr setkání s občany dne 
8. prosince řekl, že v minulosti taková 
diskuse (o dění v Jičíně a návrhy) nebyla, 
protože neměli partnera. A že námětů moc 
nebylo. Vnímaví občané si udělají názor o 
pravdivosti tohoto tvrzení. A jak dopadali ti, 
kdož s nějakým jiným názorem přišli. Tohle 
konstatování si mohl odpustit, protože není 
pravdivé. My mu taky nepřipomínáme,  jak 
dvakrát před novináři tvrdil, že Global 
Resources, která chtěla koupit kasárna a 
nekoupila, je pro něj důvěryhodná 
společnost.   
 
 

Vánočka v Káčku 

Všem vánočním hrám v K klubu říká se 
vánočka Je to přiléhavé. Těšíme se na ně, 
nesmí být a nejsou přeslazené, každý si tam 
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může vydloubat své rozinky a dají dost 
práce.  
Komedii vánoční sestavil z lidových 
textů Josef Lédl, který už dal 
dohromady, přeložil, či napsal nemálo 
divadel. Říká se o něm, že na premiéry 
zásadně nechodí. I když tuhle hru podle 
pozvánky zrežíroval. Produkovala  a 
svítila H. Krásenská, kostýmy Lenka 
Vacková, hudebně spolupracoval P. 
Krčmárik. S členy studentského divadla 
si s potěšením zahrál Martin Zajíček.  
Tahle komedie, která zas tak moc 
komedií není, (vraždějí se tam 
neviňátka), hrála se už před dvěma léty a 
Toníček, který tenkrát hrál čerstvě 
narozeného Ježíška, přišel se dnes 
představit jako velký kluk.   Vyplatilo se 
přeobsadit, znovu nastudovat, kapelu 
sestavit. Proč ta úmorná práce, která 
znamenala nejen přípravu činoherní, ale 
mnozí se i ve zpěvu museli vypracovat?  
Ptejte se divadelníka, proč hraje. 
Kloudně vám to nevysvětlí, ale přijde 
zas.  
Kdyby měl divák vyjádřit své pocity, 
hovořil by asi o své radosti z podívání a 
poslouchání. Krásná mluva, jak se kdysi 
mluvívalo. Příjemné melodie, jak se 
zpívávalo. Příběh, který všichni známe,  
podaný s jemným humorem. Časté 
převleky, z muzikanta stane se rázem 
herec a naopak … . Skvělá kapela pro 
tenhle účel sestavená. Ale hlavně – 
radost mladých hereček a herců. Může 
být příjemnější oslava adventu a Vánoc? 
 

Koledy v Lodžii v pátek 
Sraz nás, chystatelů, až ve tři, prý to 
stihneme. V salla tereně už Ježíšek byl, 
přinesl krásný ustrojený stromek. 
Jmenoval se Petr, asi i Lucka (= 
kastelánové). Taky ale to Valdštejn 
postavil tak, že tam fouká a sněží. A 
bylo asi mínus deset. Tak jsme ten 
stromek přetahovali, kde není led. Led 
byl všude. Petr přinesl popel. A sypeme 

ty ledy. Taky na chvilku přivedl živou kozu, 
aby ten stromek viděla, ale ona chtěla zpátky 
do tepla. 
Stavěli jsme betlém, seno bylo z  Hubojed. 
Lucerničky nechtěly hořet. Ale jsme zapálili 
všechny, ať si je vítr sfoukne. Renata řekla: 
„ProChore, za rok nebudeš roznášet po Jičíně 
plakáty, ale papírky, tam bude napsáno: 
Letos se zpívání nekoná.“ Martin neřekl nic. 
Moudří mužové nechávají mluvit ženy. Já 
taky nic, ale jsem se zastyděl, že jsem fňukal 
nad roznášením.  
Přišel Honza, přinesl dudy, ňiněru a flétnu. 
Jaromír kytaru a rytmické nástroje. Jaromír 
řekl – to jsou dudy irské. Honza řekl, že je 
jim zima (dudám, nebo dudům?) a neladí. 
Najednou tu byli lidi a tma a začali jsme 
zpívat. Odzpívali jsme poctivě všech dvacet 
koled ze zpěvníku, který před asi patnácti 
lety sestavila Broňa. Zdálo se mi, že z toho 
rohu, kam jsme strom dotáhli, je akustika 
nejlepší. Protože mi to připadalo takové 
znělé. Ajka napočítala lidí 55 až 60. 
Když jsme si podávali nakonec ruce, ujasnil 
jsem si, že ta cyklistická přilba patří panu 
řediteli ze dvojky. V pět večer v té tmě a po 
ledové silnici pak odjel do Jilemnice. O 
takových lidech napsal A. Stašek, že jsou 
blouznivci. Ještě žijí.  
Martina řekla, že její syn má už 12 roků a že 
by mohl pomoci třeba s  roznášením 
pozvánek. Jen ten, kdo se okolo takových 
věcí točí, pozná, jak taková věc potěší. 
Jmenuje se to zachování kontinuity.    
 

Jeden jičínský den 
06 12 2010  
10:30 Tiskovka. Přesunuta do malé 
zasedačky, do starostenské kanceláře už se 
nevejdeme. Trochu jiný průběh než 
z minulého období. Tenkrát proti novinářům 
seděli tři (star a místostar) stejného názoru. 
Vzájemně se podporovali. Teď se občas 
stane, že  pan starosta něco řekne a Tomáš 
oznámí, že lze i jinak. Klíčový problém už 
podruhé jsou kasárna. Tomáš (a TOP) 
navrhuje, aby se tím investorem stalo město. 
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Obstaralo bourání, sítě a samo 
rozprodávalo parcely.  Prý místo 7 
milionů by město mohlo vydělat i 30. 
Ale přesně spočítané to není. Atd.  
Ještě debata o kině (Digi technologie, 
přestavba budovy …), Busnádraží 
(Semily chtějí prostor do pronájmu), 
úspory na radnici (8 lidí pryč …), že stát 
dá o 17 % méně peněz, ale práci od 
úřadu chce stejnou. Město se k  JMP 
bude chovat tržněji (pronájem prostoru 
na trhy). Granty na kulturu, sport se prý 
snižovat nebudou. 
16:00 Hovory. Napočítal jsem 27 lidí. 
Proti nim všichni radní. Představení, 
vysvětlení, kdo za co zodpovídá. Lidi si 
pomalu můžou srovnávat, co od koho 
možno čekat. Někteří věcní, konkrétní. 
Od některých cítíš prázdno slov. J. K. Č. 
si stanovil sedm bodů k odfajfkování. 
Bude pít kafe se zástupci všech spolků.  
Dotazů hodně. Paní Jandurová mluvila 
třikrát. „ … takže jenom tak … vidím 
krásný obrázek Jičína … “. Všem na 
procentech vysvětlila, jak to ODS 
vyhrála (volby). Prostě TOPce to své 
nezvolení nedaruje.  Je to vidět i na panu 
Jiranovi. Některé dotazy věcné, jiné 
svědčí o neinformovanosti lidí. Třeba, 
když někdo říká, že na 1. a 3. ZŠ je slabá 
výuka matematiky. Za to opravdu 
radnice nemůže a jí to nepřísluší. Nebo 
je třeba vysvětlovat, jak je to se státní 
správou a samosprávou a s 
financováním. A tady je téma pro 
plánované oddělení pro styk s veřejností. 
Všemi prostředky zkoumat, jak to lidé 
vidí a na to odpovídat. V médiích, kde se 
dá.  Vysvětlovat, dotazovat,  reagovat. 
Na závěr si pan starosta pochválil 
diskusi a řekl, že v minulosti diskuse 
nebyla, protože jsme neměli partnera. Že 
námětů moc nebylo (mínil koalici?). Inu, 
další námět pro nové oddělení pro styk = 
ty myšlenky, náměty od lidí získat.  
Tiskovka i Hovory jednou větou: 
Pluralita i v Jičíně?  

18:00 Káčko – první pondělí. Nejprve 
vernisáž výstavy kreseb výtvarného kroužku 
pro dospělé v dlouhé chodbě. Rozličná 
úroveň. Za vidění stojí – udělat si názor, jak 
umějí ti, kteří se chtějí učit výtvarno. Proč 
postavy, vysvětluje Lenka: Kreslit postavu, 
to je důležité pro získaní základních návyků 
zručnosti kreslíře. Dobře se tu cvičí 
stínování,  modelace … . Učitel může říci, co 
se mu jeví dobře, co špatně. Ale žáci jsou 
sví. Mají svůj rukopis.“  
Pak byl film Zemřít ukamenováním, který se 
promítá na základě spolupráce s festivalem 
Jeden svět. Bude se promítat i pro školy. 
19:00 Bláznovy zápisky. V Srdíčku hraje 
Závěsné divadlo (V. Matějková, J. Wilda, J. 
Machula). Na premiéře hlavně příznivci, 
jičínští herci. Josef Lédl zdramatizoval 
Gogola do množství dílčích obrazů. Mezi 
nimi tma, zvony. Ostatní děj jen v náznacích, 
ale Jirka W. nesleze ze scény. Postupný 
přerod úředníka v  blázna. V mimice, 
kostýmech, variabilitě scény, muzice. 
Všechno tohle skvěle sladěné dohromady. 
Můj pocit: Gradace. Finále (blázen v dlouhé 
košili s rozpuštěnými vlasy) nejsilnějším 
místem hry. 
Tleskalo se a tleskalo, až někdo řekl: „Už je 
pusťte.“ A šli na šampus. 
J. Novotný: „To je zatím nejlepší, co 
Závěsné divadlo mělo.“ 
Záměrně popisuju jedno pondělí pro ty, kdož 
tvrdí, že se v Jičíně nic neděje. A to jsem 
ještě vynechal, že v půl třetí byla exkurze do 
kasáren. 
____________________________________ 
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Kousky z deníku 
 
08 12 2010 Jak se radnice  
konsoliduje, tak slyšeno tolik věcí, které 
třeba udělat. Nezapomínejme, Jičíňáci, 
na kolej a lodžii. Ty stavby tady budou, 
až my budeme už umřelí a zimní stadion 
dávno spadlej.   
09 12 2010 Rozesílám  
pozvánky na zpívání v Lodži a připojím 
letáček na Štefana. Za chvilku první 
odezvy. Omluvenky a štefanské 
nominace. Dobrej pocit. Hned se zvedá 
nálada, že má člověk okolo sebe lidi, na 
které se může obrátit. Dík, děvčata. 
Pardon, Oldo, i tobě dík.  
10 11 2010 Divný pohřeb 
Umřela Vlasta. Měla muže Milana 
sportovce a kantora – ředitele. Oboje 
dělá dobře. Měla syna Roberta – českého 
scénografa. A mne kolegu. Robert udělal 
v zahradě Pod Koštofrankem takový 
jako oltář, na něm svíčky a nad ním byla 
Vlasty fotka. Trochu padal sníh, trochu 
padalo sem světlo z uličky. Přicházeli 
lidi, zapalovali svíčky, zavzpomínali, 
nebo vzpomínali. Pak šli naproti do 
ševcovny na svařák. Milan tam pořád 
stál a díval na tu fotku. Žádná velká 
slova, žádná hudba. Odešel dobrý 
člověk.   
11 12 2010  
Ráno mi zapálily dvě definice: Advent je 
hlavně světlo svíčky. K tomu už nic 
netřeba. Vánoce jsou vůně. Vůně 
cukroví. Ani se nemusí jíst, stejně je po 
něm pak blbě. Jen ho vnímat skrze čich. 
A fantazii, přání.  
13 12 2010 Zemřít ukamenováním  
Festival jeden svět věnuje CD pro 
všechny, kdož si chtějí promítnout 
zajímavé filmy, které mapují problémy 
našeho světa. A tak se pro osmáky, 
(nebo deváťáky?) hraje dokument, na 
jaký nejsou zvyklí. Zuzka nejdříve poví 
o Iránu, pak startuje CD. Někteří se 
bavějí, jiní s pusou otevřenou sledují, jak 

taky vypadá život. Jiný svět. Kdyby si to jen 
část uvědomila, není káčkovská akce marná.  
14 12 2010 Fotky lidstvu 
Připravuju materiál pro fotografickou 
výstavu na leden do knihovny. Dvě bedýnky 
fotek a z toho vybrat asi 40. Blbej pocit. 
Krásnejch je asi čtyřikrát čtyřicet. Které 
nevejdou, o to bude lidstvo ochuzeno. Ale – 
co se líbí mně, líbilo by se lidstvu? Líbí se 
vůbec lidstvu nějaké proChofotky? My 
umělci to máme těžké. Nebylo by lepší si 
číst?  Nebo plendat cukroví do formiček? On 
si člověk nevybere. Při čtení se kazí oči, po 
cukroví se tloustne. Jak je vlastně člověk 
nejužitečnější? Je vůbec člověk lidstvu nějak 
užitečnej? 
15 12 2010 Je cenzura? 
Dnes vyšel můj článek Jičín a jeho radnice 
teď. Vlastně můžu být rád, že ho Jičínský 
deník otisknul. Ale dva odstavce vynechal. 
Ty, ve kterých se konkrétně kriticky 
vyjadřuju k určitým lidem. Dá se to pochopit, 
nechtějí mít nepříjemnost. Na druhou stranu 
velké noviny celostátní jsou daleko ostřejší 
(Rejžek, Machalická v Lidovkách).  Nevím, 
co s tím. Chce se mi psát, jak to vidím. 
Zejména tam, kde to nikdo jiný nenapíše. To 
zrcadlo považuju za důležité. Aby si někteří 
funkcionáři nemysleli, že můžou vše. 
16 12 2010 V noci rána  
Probuzen. Z police spadnul Štefan, který tam 
už několik let nehybně stojí. Jistě metafora. 
Nemůžu usnout a přemejšlím, jaká. Spadnul 
na brejle, brejle nerozbil. Vidět mám, musím. 
Na co bych se měl podívat nejdřív? Jistě, na 
sebe. To umíme nejmíň. 

 

POVĚSILI MĚ V RADOSTI 
aneb 

Foto Prochoroviny 
 

Výstava reportážních fotografií se 
koná od 3. do 31. ledna 2011  

v galerii Radosti v Knihovně Václava 
Čtvrtka v Jičíně. 
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Kačenka 
 
- gramotnost je úžasná, potřebná a půvabná v jejím nabývání. Jenomže nikam 
nedojdeme. Hlad po sebevzdělání a radost z objevování vede Kaču k tomu, že čte 
všechny nápisy. Nebudu popisovat, jak a co kde přečte. Hned se ale ptá, co to 
znamená. Takže cestou do hudebky se tak zdržuje u všech nápisů po cestě, že 
přicházíme na poslední chvíli a já nemusím běhat v tom bludišti na nádvoří zámku, 
které jsem měl vždycky povinné.  
Doma pak popisuje všechny papíry, které najde. Nejradši už ty trochu popsané. 
Třeba volně ležící lejstra všelijaká nedůležitá. Třeba daňové přiznání, nebo 
vysvědčení. Nejdelší dopis, který jsem od ní zatím dostal je: MÁMEMÁMeTÁTA.  
- „My se zejtra nebudeme učit, my se budeme přesazovat. Pan ředitel to určil,“ řekla 
Kača. A smutně vysvětlila, že už nebude sedět s Natálkou. Bylo mi to jasné, 
dvojnásobná ukecanost obou už musela paní učitelku náležitě obtěžovat. Vždyť už 
táhnou čtvrtý měsíc všeobecného vzdělávání. Ale že bude sedět s klukem? 
Najednou jsem poznal, že jí to ani zas tak moc nevadí. 
- Totální ukecanost. Když v obchodě, kde jsme kupovali tradičního hada za tři 
koruny, začne vykládat o tom, co ráda jí, je to úsměvné. Když ovšem přejde na 
rodinu a co chce mamka a co taťka,  legrace přechází. Úžasná otevřenost v té malé 
hlavičce. Nic netuší o tom, co se smí, co se hodí. Netuší naše holčička nic o tom, co 
se v světě velkých utajuje. Proč? Pokrytectví je až výsadou nás, starých a moudrých. 
Však to vyřešíme – nebudeme před ní o některých věcech mluvit. 
Není to škoda? 
- Občas Kaču něco bolí. Umí si nádherně postěžovat. Dokonce má i některé příznaky 
z nemocí, které vůbec nepříslušejí jejímu věku. Pak jsme na to přišli. Ony si děti ve 
třídě některé nemoci závidí mezi sebou.  Chtěly by je mít a když je nemají, tak si je 
vymejšlejí. 
- Kača stárne a moudří. Poslední její oblíbené téma – sex. Najednou odloží karty a 
řekne: „Sex to není jenom pusinkování. Hned se ptám, co ještě. Kouká, nechce to 
říct. Pak přeci jen řekne: „Stydím se. Já to ukážu.“ Jednou dlaní vytvoří otvor a 
ukazovák druhé ruky tam zasune. Kdo ji takhle poučil, neprozradí. Není to brzo? 
- Kača má své první plavecké závody. Natrénováno má, tak do toho. 50 m znak. 
V šesti drahách vyrazili namakaní sedmiletí plavci. Znak jak má být, jen Kača ruce 
podle těla a maká jen nohama. Stačí jim, dokonce je předstihla. Tuhle rozplavbu 
vyhrála. Takhle byla zvyklá posilovat nohy v tréninku. Nikdo jí neřekl, že má plavat 
celý znak i s rukama. Ale nohy má dobré. Celkově byla na bedně – bronzová. 
- Když přijde z plavání, je zmrzlá, jak může jen dvacetikilové vyžle být. Dá si židli 
k radiátoru a nejradši by se zapasovala mezi žebra. Vypadá kouzelně. Když je 
zmrzlá, připadá mi tvárnější, poslušnější.  
- Ano, karty. V poslední době nejoblíbenější konání. Téměř raději, než televizi. To je 
co říct. Neudrží ten vějířek karet, tak to všelijak přehrabuje a mastí a hádá se. Neumí 
prohrávat, tak si pravidla upravuje podle svého, aby vyhrála.   
 

l i t e r á r n í     P R O C H O R O V I N Y   p ř í l o h a  


