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Jedinečný Zdeněk Mrkáček 
V KVČ spojil 9. 3. pan přírodovědný 
doktor Mrkáček křest své knihy 
Jedinečný Český ráj s výstavou a 
samozřejmě promítáním fotek. Vystoupil 
v perfektním kvádru, košile asi i ladila 
s kravatou. Hlavně ale je ve Zdeňkovi 
krásně sladěno focení s tou 
přírodovědou. Kdybych napsal s láskou 
k přírodě, byla by to fráze. A to ještě 
mnozí nevědí, že zpívá v turnovském 
Dvořákovi a že jsem ho kdysi  viděl 
v libuňské faře v kroji, protože zpívá 
s partnerkou i lidové písničky.  
Jen mezi řečí objevila se slova – Na tom 
motivu pracuji několik let. Nebo úlevné 
– Mám to. Tahle slova zněla, když se mu 
podařila jeho slavná fotka Páření sokolů 
stěhovavých.  
Ale na křtu, a vlastně i na vernisáži,  
byla i  praktická  slova. Třeba  o  tom, že 
pan  
fotograf se vyhýbá práci s bleskem, že je 

raději v přírodě, než by seděl u počítače a 
upravoval fotky. A že zvířata se stěhují do 
měst a ztrácejí plachost. A že Janáček 
přepisoval ptačí zpěv do not.  
Jen ten, kdo o focení ptáků alespoň trochu 
zavadil, pochopí jeho větu, která má i širší, 
metaforický význam: „Jde o to si jen trochu 
přivstat.“  
Však pozor, závěr povedeného večera udělal 
Mrkáčkův fotografický kolega, Jičíňák 
Otakar Hrdlička, který nostalgicky oddělil 
dvě fotografické éry: „Kodak už přestal 
vyrábět filmový citlivý materiál.“ 

 

Fotografický Pravoslav Prokeš. 
Bylo to kouzelné, kolik fotografů se sešlo na 
vernisáži Chvála bloudění. Dívali, ptali se, 
nebo jen si tiše, pro sebe srovnávali. A 
koumali, jakož i ostatní návštěvníci, odkud 
foceno, kde se berou ty barvy, jak fotka 
vznikla. A mnozí jsme dumali nad 
technickými fintami u počítače. Což pan 
FotoProkeš vyvrátil.  Žádná dvojexpozice, či 
velké úpravy při zpracování. Většina fotek 
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Výstavka o kulturním dění v Jičíně a okolí 
Spolu s KZMJ a Jivínským Štefanem pořádají Prochoroviny o májové neděli 
výstavku o tom, co hezkého a zajímavého se děje v kultuře. Spolky, OS, 
školy i další instituce mají možnost 1. května na nádvoří zámku vystavit 
dokumenty o svém konání. Vítány jsou fotografie, plakáty, kroniky, vydávané 
knihy, noviny i další materiály. Zájem o účast sdělte zároveň na adresy: 
nozicka@kzmj.cz a prochor.jc@tiscali.cz. Předměty k vystavení (nejlépe 
připravené na panelech) přineste v pátek 29. 4. do KZMJ, nebo přímo v 8 
hodin 1. května na arkádové nádvoří zámku.   
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vznikla na místě foceném. Vhodným 
nastavením aparátu. A trpělivostí. 
Přiznal autor i čtyřhodinovou expozici. 
A nápadem. Hlavně Nápadem. Ty autor 
při svém focení má. Ať je to ve skalách, 
na louce pod Prachovem, na věži 
Valdické brány. Ve dne, či v noci. 
Jeden příklad: Čarodějnice na Zebíně. 
Konají se ještě za světla. Takže oheň a 
za ním Lodžie a letící čarodějnice ve 
vzduchu, než do ohně dopadne, to je 
fotografická výzva. A mnozí ji 
přijímáme a myslíme bůhvíco. Ale horký 
vzduch, tetelící se nad ohněm, který 
rozvlní obrysy Lodžie? Tak tohle jsou 
Prokešovy fotky. Nebo noční lezení ve 
skalách. Lidi a chvíle, jedinečná. Člověk 
tančící, člověk nad talířem. Detail listu, 
pomník.  
Pravoslav Prokeš je taky kolista, 
překladatel, tlumočník. Název výstavy 
pochází z knížky, na které pracuje, 
překládá. Jeho dcera na vernisáži 
přednesla ukázky. Ne přečetla, téměř 
celou pasáž zpaměti. Důkladnost? 
Propojení obrazu a slova. Slova, které 
opravdu něco říká. Tak, jako fotky otce 
Pravoslava.  
 

Štefanská opravenka 
V článku Příjemný až líbezný Jivínský 
Štefan (Jičínský deník 2. března 2011), 
který byl podepsaný Jaroslav Veselý, 
objevila se chyba. Cenu pro OS Stezka 
Češov – Veselí nepřevzala paní Marie 
Kulhánková, ale paní Eliška Hvězdová. 
Svědčí zajisté o originalitě pisatelově, že 
stejná chyba vyskytla se už dříve z pera 
autora profesionálního.  
Nebo ještě jinak: Slávku, netrap se s tím, 
nám senilním starcům už lidstvo ledacos 
promine. Hlavně, že jsme aktivní. 
 

Jiná tiskovka 
Strany, které nejsou zastoupeny 
v koalici, pozvaly 24. února novináře na 

setkání. Taky by se dalo říci -  tiskovka 
opozice. Bylo by to výstižné a pravdivé. 
Jedná se o Volbu pro město, Sdružení 
KDU-ČSL, NK a Věci veřejné.  
Ale strany ten výraz nechtěly použít – proč 
se vymezovat jen negativně? A tak se 
otvíraly problémy, které hýbou městem, 
mluvily k tomu obě strany,  novináři i 
zastupitelé. Vlastně šlo o vzájemné 
informování, vyslovení názorů. Co nejvíce 
zaujalo, byla pohoda. Nikdo nikoho 
neurážel, ani přítomné, ani nepřítomné.  
Pravda, nebyli přítomni všichni novináři. 
Nikdo tu neuplatňoval právo silnějšího, aby 
ovládl prostor hlavně pro sebe.  Prostě – 
pohoda. Proč? Že tu nebyli někteří lidé? Že 
vlastně tam moc o nic nešlo? Předvést se. 
Ukázat se, svou moc. Že já jsem nejlepší? 
Že si můžu na někom smlsnout?  
Více takových tiskovek. 
PS. Tiskovka nezůstala stranou pozornosti. 
Asi týden po objevilo se prohlášení 
nejmenovaného jičínského politika, že má 
ze sezení nahrávku a že bylo vedeno s 
„nesmírným diletantismem“, a že zvažuje 
odstoupení ze své funkce.  
To pochopitelně vyvolalo zájem médií, 
která politika kontaktovala s dotazem, kdy 
tedy odstoupí. Politik si na své prohlášení 
už nemohl vzpomenout a řekl doslova. 
„Teď už nevím, myslím, že jsem žádnou 
nahrávku nedostal. Naší prioritou teď je 
vytvoření Jednotného vizuálního stylu 
města.“ 
 

Václav Franc:  
Svědek neposkvrněného početí  
Když jsem se zeptal Václava France, 
kolikátá že to je jeho knížka, říkal, že to 
vlastně ani přesně neví, že prý možná 
čtrnáctá.  Ale taky to mohlo být skromné 
vyjádření zavedeného autora. Protože se 
v povídkách mluví o psaní a o ženách, byl 
další dotaz logicky, jak moc je knížka 
autobiografická. Tady byly odpovědi taky 
na úrovni věhlasného spisovatele. Některé 
prvky prožil, ale nic tu není autobiografické. 
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A tak čtenářům nezbývá, než ono 
sebedohadování o tom, jak pestrý je 
spisovatelský život a jaké slasti a strasti 
přináší. My je tu nebudeme 
vyjmenovávat, jen zopakujeme, že 
pestrý. Pestré čtení je to zejména pro 
členy jičínského Literárního spolku, kteří 
s autorem už mnohé prožili, kteří se tam 
(částečně) najdou, jakož i tam najdou své 
známé. Anebo alespoň budou dumat nad 
jmény rafinovaně pozměněnými. 
Kupříkladu, kdo že je ona Vladana, se 
kterou všichni chtějí spát. Proč to neříct, 
dalším dohadováním je, kdo ze známých 
s ní spal. 
Zajisté čtenář pochopí, že shora řečené je 
nadsázkou, ale i důkazem toho, jakým je 
literatura úžasným dobrodružstvím. A 
Václav si ho ve svých povídkách 
náležitě užívá, i s tím, že v některých se 
dostává do fantaskna, že decentně vnáší 
prvek tajemství. 
Ale my se držme na zemi. V poslední 
povídce zavede hrdinka svého muže do 
Levných knih a říká: „Tak vidíš, tolik 
knih, skoro zadarmo, nikdo to nechce. 
Tak proč pořád blbneš a chceš psát 
nějaké další knihy.“ 
Knížku vydalo nakladatelství Akcent  
Třebíč,  má 171 stránek a byla 
slavnostně pokřtěna 23. 3. v KVČ v 
Jičíně. 
 

Rumcajs má pětačtyřicet let. 
V roce založení  12 studentů jičínské 
průmyslovky a dva kantoři, v roce 1982 
přes 10 000 pochodníků, letos 3364. 
Tenkrát, v tom roce 0, jsme všichni došli 
do Hradce, někteří ještě kousek zpátky, 
jiní celou stovku až do Jičína. Tonda 
Šubrt v teplákách, plátěnkách, 
s deštníkem v ruce.  
Svět se mění. Kdo trochu nahlídnul, 
viděl, jaká to byla letos makačka pro 
pořadatele v té zimě. Nebyla marná. 
Například děti si na kontrole u 
skautského srubu užívaly. Taky tam byla 

hra gorodky. Pamatujete, někteří? V pionýru 
se hrála. Tuším import ze SSSR. Svět se 
mění.  
V Lodžii dělali Lhotákovi větrníky. Zase tu 
nával. Zněla tu věta: „Vždyť je to 
jednoduché, to si přece můžeš udělat doma 
taky.“ Vida, objev. K takovým věcem je 
třeba se vracet. Dětská zábava byla i 
v Řáholečku. 
Turistickou sezónu zahájil v zámku pan radní 
pro kulturu J. K. Čeliš.  Ano, právem. I 
Rumcajs je kulturní a společenská událost. 
Dík všem zmrzlým bafuňářům. Včetně 
skautů, OS Lodžie a dalším. 

 
Kousky z deníku 
24 02 2011 Vedlejší Štefanský produkt. 
 (Vedlejší produkty má veškeré naše konání, 
ale my si je nemáme čas uvědomit. Nebo 
nechceme?) Při shánění adres lidí 
nominovaných, lidí, kteří konají, dostal jsem 
se emailově až do Lukavce k panu Zdeňkovi 
Prchalovi. Knihovník, sbormistr, autor a 
člověk mnoha dalších aktivit. Kdysi i kantor. 
Tuším 78 let. A nakonec jsme se domluvili, 
že se známe, že jsme se viděli na konci roku 
89, či začátku 90. Na okres byli na chlebíček 
a kávu pozváni kdysi vyhození kantoři. 
Třeba malíř Oskar Teimer. Nebo průvodce 
po Prachově - pan učitel  Dzučinský. Když 
jsem mu pomáhal do kabátu, byl to takový 
strašně těžký burnus, v kapse cosi dlouhého. 
„Pumpička,“ vysvětlil. „Nějak mi utíká 
kolo.“ Nevím už, kolik mu bylo. Ale hodně.  
PS: Na Štefana přivezli Hořičtí 4. číslo 
časopisu Pod Zvíčinou z roku 2010. Celé je 
věnováno českému malířovi a sympatickému 
vousáčovi Oskarovi Teimerovi z Černína.  
25 02 2011 asi 19:45 Nirvána 
Když jsem byl ve dveřích bytu po návratu ze 
Štefana, ještě jsem ani neměl sundanej svůj 
horolezecký kletr, zazvonil mně v něm 
mobil. Došlo mi, že volá Vlaďka. Že 
potřebuje výsledky do rádia, jak jsme se 
domluvili. Hledal jsem mobil. Pak štefanské 
tabulky, abych jí nadiktoval jména přesně. 
Postupně jsem hrabal a vysejpal na zem 
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takovej ten nutnej štefanskej bordýlek – 
nominace, noviny, kroniku, provázky, 
vysypané špendlíky. Pak obrátil bágl 
vzhůru nohama. Tabulky byly na dně.   
Seděl jsem na zemi v parádní košili, 
kterou nosím jen 25. února a pak to 
přišlo: Máme to za sebou. A dostavila se 
Nirvána. Nirvána totiž není něco od 
Pánaboha zadarmo. Nirvánu si totiž 
musíme zasloužit. A tak jsem si ji na tý 
podlaze v tom bordýlku užíval. A prvně 
v životě požádal Há, aby mne vyfotila. 
Tak vyfotila. 
26 02 2011 Nejlepší fotka mého života 
Promítám si fotky štefanské. Když už 
se všechno chýlilo ke konci, hrál Erben, 
divadelní soubor místní. Tak jsem si 
uvolněně seděl na schůdkách na jevišti 
a cvakal. A protože můj Canon má to 
zpoždění, tak sázka do loterie. A 
najednou otevřená pusa herce, 
Hlavatého tuším, a tam krásně vidět 
celoplášťová kovová korunka (posléze 
pojmenoval zubař). Canon umí. 
Tak při tom prvním prohlížení začal 
jsem si myslet kdo ví co. Že snad třeba 
nejen Canon umí. Ale kdeže. Takhle 
jsem si myslíval kolikrát. A jak ty fotky 
upadly v zapomnění. A kolikrát si budu 
ještě myslet… . Tu poslední větu 
škrtám vědomě. Neboť se mi v poslední 
době stále častěji vybavuje číslo 74. To 
je průměrný věk, jakého se v tomhle 
státě dožíváme my muži. Bum. 
27 02 2011 U Šuků 
Rozvážím noviny a štefanské kartičky a 
dokončuju. Téměř vše poškrtáno. 
Splněno. Tak to škrtání, ten dobrý pocit 
hotova zažívám si U Šuků.  Tam mají 
Broučka (= 10° Nová Paka) a vzadu 
takovou klidnější místnost. Sedám si 
k radiátoru, zouvám se a škrtám si. 
Příjemno. Vstupují dva. On takovej 
ohůnek vlasů vzadu svázanej, ona, tuším 
brejle. Jde dozadu, tam mají polštářky, 
bere dva, dává na jejich židle. Chválím 
ho za péči a těším se, že teď to vím a 
příště si dojdu taky. Ve které hospodě, 

kde mají desítku za 18, je takovej komfort? 
Taková menší vlídná servírka nese jim 
každému pivo a velkého panáka čehosi 
průhledného. Já si dávám zuté nohy na 
radiátor a vytahuju sešit, tohle musím 
zapsat. Nemyslím tu pohodu, ta se musí 
prožít, tu umí zapsat jen Hrabal. Uměl. 
Zapisuju si.  M. seděla před barákem, 
kouřila a povídá: Všimnul jste si mých 
vlasů? Sundává kulicha, má je černé, to 
měla, ale takhle krátké ne. Neptám se, 
vysvětluje sama. Musí o tom někomu 
povědět: Kdysi nějaký její známý 
onemocněl. Asi dost vážně. Tak se ona, 
zdravá, dala ostříhat dohola. Pěkná holka 
dohola. A několik hodin postála před tím 
špitálem. Jen tak. Stála, přecházela. Ten 
dotyčný se uzdravil.  
Nu a teď zas jedna známá. Ta je zase 
v blázinci. Tak to zatím zkouší jen přikrátit, 
jestli se ta známá neuzdraví.  
Pak jsme povídali o jiných věcech, ale já 
pospíchal na toho Broučka to sepsat.  A dát 
si předsevzetí, zeptat se, jak to dopadlo. 
Protože každý máme svého blázna. Jen 
někteří to obstaráváme svépomocí.  
Můj blázen je zatím Pošťák. Když jde po 
Vimperku a potkáme pána, Pošťák řekne: 
„Novák, nebo Nováček, to už si  
nepamatuju, ale určitě Klostrmannova 86.“ 
Ale není mu to nic platné, poštu už nenosí. 
Jak by mohl, když je v blázinci. 
08 03 2011 Masopust v Jičíně 
Dobře připravený, dobře promyšlený, lidi 
dost, ale. Literácy se snaží, zpívají, tancují. 
Mnozí se připojují. Ale těch mnohých je 
málo, tuze málo. Za to nemůžou pořadatelé. 
To je naše nátura. Přijít a říct – tak mne 
bavte, já jsem si zaplatil. Ale tady se 
neplatilo. Tím hůř. Proč lidi spíš pasivní? 
14 03 2011 Literatura v b 
Trochu za to může Roman a Pošťák (přátelé 
ze Šumavy). Pošťák ocitl se ve Lnářích a tak 
pozval Romana a ostatní na autorské čtení. 
Četli poezii. Pak jsem se setkal v knihovně 
s pacienty jičínské psychiatrie, kteří tam 
vystavovali své obrazy. A tak jsme se 
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domluvili, že přijdu. M se těšila, ale 
měla 39 a tak čtu sám, ona příště. 
Stoly do čtverce, čaj, koláč. Většina 
pacientek, než pacientů. Věk přibližně 
střední. Zdá se, že pozornost ano. 
Nejdříve vážnější povídku, pak chvilku 
povídání. Dál drobnější věci. Po každé 
pokus o rozhovor. Taky kousek o 
povodních. I se dařilo. Mluvějí spíš 
muži. Ženám se snažím dávat přímé 
otázky. Loučím se po 70 minutách, 
dostávám kuře – patrně produkt pracovní 
nebo umělecké terapie. Líbí, bude 
ozdobou na Velikonoce. 
Jednu pacientku potkávám záhy 
v knihovně. Chce, abych ji poradil 
nějaké čtení. 
16 03 2011 Přístup 
Obcházíme spolky a instituce, zda se 
nechtějí zapojit do výstavky o kulturním 
dění. Všude vlídné přijetí. Vlastně skoro 
všude. Jen na jednom místě věta: 
„Nemám čas.“ Aniž by vyslechl, o co 
jde. U člověka, který je za kulturní 
konání placený.  
Jak se má k tomu přístupu zachovat 
občan? Jak novinář? Přece bychom 
neměli ty nekalé věci nechávat bez 
povšimnutí.   
18 03 2011 Dětská divadla v Káčku 
Přehlídka, ne soutěž, ale dvě představení 
ze sedmi postupují do kraje. Úroveň 
rozličná, porota nebude mít těžkou práci. 
Paní učitelka Havrdová z Hořic, která 
vypadá jako starší žákyně, zaslechla 
pozvání, dala dohromady tři žáky, 
vlastně možná i oni sami se ozvali. 
Nastudovali Nerudu. Tuším ze šestky 
žáci. Když  recitují, musí jim Romance o 
Karlu IV. něco říkat. Z Libáně přivezl 
pan učitel Stránský pásmo poezie. Na 
scéně mají i promítání, spoustu režijních 
nápadů.  Z Dětenic hned dva soubory. 
Dětenice jsou divadelní vesnice. Vlastně 
i kopidlenský soubor vede paní učitelka 
Vališková z Dětenic. Lada Blažejová 
vede Studio Šrámkova domu ze 

Sobotky. Jedno představení napsali si sami 
členové souboru. 
Kromě jedné činohry vše zdramatizovaná 
poezie. Mnoho režijních nápadů vymýšleli 
sami mladí herci. Jistě, úroveň rozličná, ale 
je to podstatné?  
Do kraje postoupila obě sobotecká 
představení. 
 

Kačenka  
- Má ráda dárky. Když přijdeme na návštěvu, 
vezme fixy a maluje. Domů si pak odnášíme 
krásně barevné sluníčko. V Češově zase 
sebere tátovi pod pilou špalíček, nakreslí na 
něj tužkou srdíčka a jiné ozdoby, doprostřed 
natluče hřebík a řekne: Vezmi to dědovi 
k Velikonocům. Dva měsíce před 
Velikonocemi.  
- Kromě plavání a tancování v ZUŠce chodí 
ještě do kreslení ve škole a do počítačů.  Tak 
jsem se zeptal, co tam v těch počítačích 
dělají. Prý hrajou hry. Zklamání. 
- Ale o koních tuze se rozpovídala, když 
jsem se zeptal, co tam dělá, pravila, že 
hlavně uklízí hovna. A vysvětlila mi, jak se 
zachází s lopatou a koštětem. Tak to jsem ji 
uvěřil. Taky hřebelcuje, ale to jsem vyslovil 
podezření, že na koňský hřbet nemůže dostat. 
Přiznala, že se na něco postaví. A  
vytahovala se, že už se taky svezla – a líčila, 
jak ona, malá, nasedá. Když jsem 
provokoval, zda tam nenasmrádne, řekla: 
„Některá zvířata smrdí, ale koňové ne.“ Nu, 
rodiče pověděli, že ji musejí každý den, co je 
u koní, důkladně osprchovat. 
- Ale je mi jí líto v plaváni. Až z druhé strany 
bazénu vidím, jak se klepe, když vyleze 
z vody. Běží ke trenérovi, zda smí do páry. A 
pak na ní stejně dlouho čekám. „Já jsem se 
musela ještě doohřát pod horkou sprchou.“ 
- Rád s ní chodím. Když má náladu, vypráví 
mi. Ale to ženské občas nemívají. A každého 
zdraví. Zeptám se – kdo to je? Odpoví – ale 
to je jeden kluk. Nejradši zdraví policajty. A 
svou zubařku. Pozdraví a pak jí řekne: 
„Čistím si zuby každý den.“   
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Z cest – Bedřichov 
 
 
- jestli je někde léčivý les, tak okolo 
Bedřichova zajisté. Les ve spojení 
s bílou glajzou, šínou, stopou. Po 
sezóně nebo na hranici sezóny. 
Úplně po sezóně není sníh, a v plné 
sezóně blázinec – moc lidí. Ale okolo 
začátku jara ve stopě hlavně takoví ti 
… no, kterým je samozřejmé se 
pozdravit. Pohovořit. Sounáležití. 
- Na Šámalce v rohu u stolu divnej 
patron. Nevraživej na pingla, kterej 
vtipnej. Nesnědl jídlo, které tu dobré. 
Zul se, pije pivo a vejrá. Když dopil, 
šel si k výčepu pro další. Bos. Tedy 
v ponožkách bez bot. Mám chuť 
otevřít okno a boty mu hodit do 
sněhu. Ukrajuju smažák a 
přemýšlím, co by dělal. Za časů 
Saturnina by se mu to mohlo stát. 
Mělo. 
- Vedle u stolu dva pražští 
intelektuálové. Přestárlí lyžařští 
dravci v tom ustrojení, co se teď 
nosí. Ale venku by se okolo mne jen 
přehnali. Houby. Honza T, se kterým 
jsem jel sedmdesátku před sto lety. 
Stydím se, že jsem ho nepoznal. Ale 
před dvaceti léty fakt vypadal jinak. 
Dyk já taky. Nojo. Fňuká. Že on, 
v dvaasedmdesáti, za sezónu na 
lyžích jen 1000 km. Vůl. Spousta 
kamarádů už nejezdí vůbec. Tam 
nahoře nejsou tak udržované stopy, 
jako tady okolo Nové louky. 
- Jdeme od Královky po 
silnici. Blahodárná rovina, lesejčky, 
vpravo louky, výhled do kraje. Jedno 
auto za hodinu. Jen pár posezónních 
fajnšmekrů. Turisty poznáš, že mají 
holá lýtka, kalhoty pod kolena.  

 

 
 

 
Starcové se stařenami s lyžařskými 
 holemi. Pán se psem. Paní  - my jsme 
Pražáci, ale na důchod jsme tady. 
Dojdeme až k vyhlídce na Severák. Na 
sjezdovce krouží asi 5 lidí. Nádhera. 
Dokud Há nezačala hledat Trosky, jak ta 
paní řekla, že jsou vidět. Pořád se 
zastavovala. Pak tvrdila, že je vidí. A 
ukazovala mi je. Řekl jsem, že jo, ale 
neviděl. Vlastně viděl. Viděl jsem se už 
na prezidentské chatě. Dočkal. Boršč a 
černej Kozel. Ta první pochoutka by 
nebylo ono, kdyby nebyla tahle druhá. 
Jak se některé věci potencují. 
- Weberovka. 823 mnm. Budvar a 
malinový koláč. Ten kopec, na kterém 
chata stojí, je Malinový vrch. Cítíte to 
potencování. Ale ono to je na třetí. Přímo 
od toho piva a koláče je výhled na 
kousek Liberce, Ještěd a celý ten 
Ještědský hřeben. Určujeme si 
sjezdovky, můstek, lanovku, vleky. Ze 
sedu. Z hospody. Nojo, pravda, na ten 
kopec se musí nejdřív vylézt. V chodbě 
mají skleněného třpytivého sněhuláka. 
- Konec sezóny. Nostalgie. Ještě tři dny 
po prvním jarním dobrá stopa. Jen na 
jediném místě už hlína. Znamená: 
Pomni, člověče, čas nezastavíš. 
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