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Závěr státních maturit 

v Jitčině městě 
Předávání maturitních vysvědčení 20. 6. 
v Porotním sále. Prv na nádvoří hlouček, 
dívky v mini i maxi, pánové kvádra. Zní 
věta: „Hlaste se, kdo bude bílé a kdo 
červené.“ Pak dovnitř, Soňa je řadí. 
Čekáme. Pan starosta má deset minut 
zpoždění. Prý pan ministr. Asi 70 žáků, 
učitelů, rodičů počká. Na tuhle chvíli 
čekali 4 roky. Slzy (přiznávám i já), 
projevy. Říká se, co se sluší a co se 
obvykle říká. Jen pan učitel Pour 
z průmky víc k věci. Varoval před 
nezdravým sebevědomím. A na závěr: 
„Buďte tvrdí k sobě. Bude-li třeba, 
nebojte se bouchnout do stolu. Nebo i 
jinam.“ 
Při slavnostním podepisování nikdo 
žádné pero neukradl.   
 

Co vy na to? 

Koncert trochu jinak. Dvě dámy 
s nástroji. (Housle, klavír), dva pánové 
bez a ještě do toho těm holkám kecají. I 
když taky umějí (housle, soprán). Řeč je 
o Smetanovi, Foersterovi a dalších. 
Vtipně, možná v určitých chvílích dalo 
by se mírně krátit. Když zmlknou, dámy 
hrají. Tenhle koncert pro malé i velké 
(výchovný i večerní) je novým nápadem 
Ondřeje Koláčného. Konal se 1. června 
v Káčku a přítomno bylo lidí 
dvaadvacet. To je hodně? Málo? A vadí 
to? 

Druhá půlka byla pestřejší, měla větší spád a 
smích ze sálu byl hlasitý. Zejména, když 
sopranista zpíval za jízdy na rotopedu. Tak 
prý se rozcvičují světově proslulí pěvci. Inu, 
muzika dělí se na vážnou a ještě vážnější. A 
někdy u toho může být i sranda.  

 
To bylo pěkné,  

jak pan Linhart, fotograf, přinesl do muzea 
kousek své sbírky aparátů a jiného 
fotonářadí a posluchači brali ty kousky 
opatrně a s úctou do ruky, protože tenkrát 
(sto, snad i víc roků dozadu) bylo ještě 
řemeslo radost pohledět. Žádné igelity a 
plasty a fleškarty. Krásně opracované a na 
hochglanc vyleštěné dřevo, kůže, mosaz 
s parádně vyrytou firmou. Objektivy dělal 
Carl Zeiss v Jeně a ostatní věci jiné tradiční 
firmy. 
Pan Linhart to samozřejmě nemůže 
pamatovat, ale hezky vypráví a používá při 
tom taková slova jako jeptiška, vizírka, 
srágora, či břinknout. Což znamená černý 
hadr, matnice, vývojka, exponovat. 
Když ještě mistr Sudek nosil po Praze těžký 
dřevěný stativ a v tašce fotografické desky, 
musel si každý záběr pořádně rozmyslet. My 
teď sekáme klidně stovku i víc záběrů za 
odpoledne a podle toho to vypadá. Téměř 
jsme se odnaučili přemejšlet. Nejen při 
fotografování. A chce se to vůbec? 
 

Zlaté české ručičky 

Jsou ještě? Kde jsou ty časy, kdy sehnat 
kloudný spacák za přijatelnou cenu bylo 
nemožné. A tak se horolezci naučili, co je 
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studený a teplý šev a šili sami. Podobně 
jako teplé oblečení z larisy, či jinou 
výstroj. Pravda, někteří vyučil život tak 
důkladně, že se tím teď živí 
profesionálně. On ten socialismus měl i 
své výhody.  
Ale nejlíp je to vidět v galerii v zámku 
na výstavě Udělej si sám. To snad může 
vymyslet jen český člověk – kolečko (to 
stavební, nebo zahrádkové) s motorovým 
pohonem. Nebo dva nerezové plíšky 
v kelímku na čištění zubů. Když se tam 
přivede elektrika, je rychlovarná 
konvice. Když tam někdo začne míchat 
lžičkou, je vůl. Protože nezná fyziku. 
Hlavně, když někdo okolo umí první 
pomoc. 
To by byla disertace, kdyby někdo 
posoudil samodělné výrobky z hlediska 
bezpečnosti práce. Už nikdo nespočítá, 
kolik sekaček, udělaných z kočárku, 
posekalo nejen trávu.   
Inu, česká vynalézavost je úžasná. 
Škoda, že nám ji ten kapitalismus 
narušil. Vlastně – nasměroval někam 
jinam. Ale tady, jinde,  se věru nemáme 
čím chlubit. 
 

Akty dnes 
V Lodžii byla po celý červen výstava 
fotografických aktů Lukáše Severýna. 
Zaznělo tam spousta názorů, ale nikdo si 
nepoložil otázku, co by na to vévoda. 
Inu, bývaly ty barokní holky udělanější. 
Taky modelky musely trochu déle 
postát, než si pan malíř barvu namíchal.  
Zajisté byli i mazalové, kteří 
přemalovávali, sezení se protáhlo a 
kamenné domy byly studené. Žádná 
sranda.  
Ale ani Lukáš to nemá lehké – na 
výstavě přiznal, že nemá modelky a že 
shání. Soudě pak podle výstavy, nemají 
to lehké ani modelky. Lukáš všechno 
pořizuje v plenéru, žádná dodatečná 
kouzla doma, v komoře. Ano, pan 
fotograf pracuje klasicky, mokrým 
procesem, na tradiční film. Takže když 

je na fotce ženský půvab zdvojený, pořídí se 
opravdovou dvouexpozicí. Jistě si každý 
před fotkou představíme, jak by se pořídila 
v nějakém Fotoshopu, nebo Zoneru. Tak 
tohle tady ne. 
Ne, netřeba chodit kamsi do skal. Členité 
drsné pozadí bývá blízko domů. Jen ho umět 
objevit. Ale jen na něm vynikne půvab 
popředí. Severýnovy dívky jsou 
melancholické, až smutné. To asi k aktu 
patří. Nebo je to jen specifikum fotografova 
výrazu? 
Otázky. Dobře tak. Kumšt, který otázky 
neklade, ten není hluboký. 
 

Břeťa vystavuje 
Je pátým v pořadí, kdo smí v moderní době 
v Porotním sále. Pilař – Ščigol – Heber – 
Volf – Kužel.  Žádný z předchůdců nebyl 
orientační běžec, i když by to někteří podle 
současného malířova tělesného profilu 
neřekli. Ale třeba se právě tam někdy  někde 
mistr naučil dívat, pamatovat si, zaznamenat.  
Poněkud jiné obrazy, než jsme zvyklí. Jsou 
na nich nápisy, Jičín jaký býval, jaký bude 
(možná), ale hlavně jaký vidí Břeťa. 
Záznamník, ve  kterém časová posloupnost 
neplatí. Barvy pestré, tvary plné až 
přeplněné. (M se ptala, kde vzal Břeťa ty 
kozaté ženské. Neví, že svou otázkou 
definovala podstatu umění.) 
Do nekonečna dalo by se objevovat, co 
všechno svými obrazy chtěl mistr říct. Při 
další návštěvě se objeví další otázka. Můžete 
taky. Celé prázdniny a kousek září. 
V Porotním sále je výstava, jedna z mála 
výstav na tomhle světě, kde se neplatí.    
 

Pan profesor Erazim (Kohák) 

v Jičíně 
Řekl: „Být člověk je úkol.“ A požádal o 
dovolení, zda si smí sundat sako. Člověk ze 
staré školy? * 1933. Filozof  levnějšího 
zaměření, evangelík, eurooptimista, zástance 
trvale udržitelného života.  
Život je podle něj stálým bojem všech proti 
všem. Hlavně ale hovořil o národě. Národ 
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není věrnost rase, ale idei.  … To 
všechno je v knížkách. Jeho, 
Masarykových, které vzývá. 
Dobře se poslouchá, dobře se pozoruje. 
Neusedí. Mává rukama. Při výkladu se 
mu do jeho linie často připletou další 
témata. Hned se ale ukázní a vrací se. To 
vysvětlil: „Chci posluchačům nasadit 
brouka do hlavy.“ Má rád diskusi, snaží 
se k ní vyprovokovat. Úspěšně.  Vzývá 
klasické autory: Němcovou, Jiráska. 
„Přeložit Babičku? To je održková 
záležitost. … Jirásek? Líbí F. L. Věk. 
Nelíbí jeho válečné romány.“  
Pan profesor o Valdštejnovi jinak, než 
jsou Jičíňáci zvyklí: „Valdštejn mi 
zrovna nevoní.  … Nevidím u něj jasnou 
myšlenku.  Jen touhu po moci a po 
penězích. Dnes by byl úspěšným 
podnikatelem.“  
Stalo se na přednášce v Porotním sále 
22. 06. Asi 55 posluchačů. 
 

O zpívání sborovém a  … 

Karel Chutný sedí ve své ředitelsko-
archivní pracovně a já si přesedám, 
abych nefotil proti oknu. Můžu to 
napsat, je po pracovní době. Jak začne 
mluvit,objevuji a znovu si stvrzuji, jak 
lidé tvůrčí s potěšením hovoří o své 
práci. Asi jo. Novinářský rozhovor klade 
otázky, otvírá  problémy, které by někdy 
ani toho zpovídaného nenapadly. 
Nejdřív o koncertu Foerstera u sv. 
Ignáce, jaká je tam skvělá akustika i 
atmosféra. A o těch hostech, hlavně ale o 
vzpomínání na pana doktora Ročka. Na 
to, jak pana sbormistra učil základům 
hudební harmonie, intonace a zpěvu na 
tehdejší Lidušce, ale i na jeho Ave 
Maria, které složil a které sbor dovede 
ocenit. Připomínám, že my máme pana 
doktora v galerii laureátů Jivínského 
Štefana. 
Pak o předávání taktovky, což není 
přesné, oba, Ivana Hanzlová i Karel 
Chutný, dirigují bez taktovky. Přichází 
další vzpomínka, na narozeninový a 

rozlučovací koncert paní Ivany. To bylo dva 
roky zpátky. Pamatuju na její větu: "Zase 
budu cabit." Cabila. Pracují spolu. Probírají 
dramaturgii, v dirigování se střídají. A 
budou, po skončení její zdravotní dovolené. 
Teď k těm rukám sbormistrovým s deseti 
prsty.  „Zvuk smíšeného sboru je neobyčejně 
a nádherně bohatý, pestrý. Je v něm obsažena 
spousta výrazových možností, barev, odstínů. 
Pro jejich vystižení a dotažení do zamýšlené 
podoby mi při dirigování kolikrát ani ruce 
nestačí, tak musí přijít na pomoc i jejich 
prsty.“ 
Tak nějak s úsměvem vysvětluje pan 
sbormistr. Pak přichází otázka o tom … nu, 
uspokojení, nebo zda se projeví  i určitá 
euforie, když se dílo daří. "Příprava, 
nastudování, tohle všechno je nejen časově 
náročné. Ale při koncertních vystoupeních se 
to úsilí navrátí. To pak mám pocit, že  ani 
nediriguji, ale že hraji na úžasný lidský 
hudební nástroj." 
Nejbližší plány: "Začneme připravovat 
vánoční koncert." 
 

Ze společnosti 
Ještě Noc kostelů: 
Dana R., která u sv. Jakuba obstarávala 
mluvené slovo, takto vyjádřila své dojmy: 
„     Osobní dojmy jsou silné. … Byla jsem 
velice zaskočena. Přítomní  postupně během 
večera přicházeli s dotazy, odkud texty jsou, 
věřící prosili o kopie. Skutečně mne to 
dojmulo.  
Lidé poslouchali tak, jako by zkameněli. I 
když jsem ji od mikrofonu neviděla do tváří, 
ani vzadu ze stojících se nikdo nepohnul. 
Dívala jsem se do tmy na strnule zaujaté 
postavy. - Krásné pocity.“ 
Potkal v Jičíně jaro.  
Seděli na Husovce na lavičce. Rande. On 
předčítal, ona poslouchala. Nikde žádný 
mobil ani empétrojka. Lidský hlas a … . Ani 
nevím, co četl. Měl jsem se zeptat? Ale 
nebylo nutné. Oba znám jako divadelníky.  
Bosý muzikant.  
V minulém čísle psal jsem, že perkusista 
Vladimír Třebický hrál na májovém koncertu 
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bosky. Krásný májový symbol. Teprve 
s odstupem se dovídám, že si prostě boty 
ve svém moravském domově zapomněl. 
A v sandálech koncertovat nelze. 
Inu – někdy nás osud sám poučí, co se 
hodí.  
Redakční (výčitka, omluva) 
Věru námětů pro články by bylo: * Jak 
v Káčku připravili nápaditou městskou 
hru a odpoledne se přihlásily jen 4 
dětské hlídky. Ale večer, kdy startovali 
dospělí, přišlo šest. A jak tedy, nejen 
tady, lépe s propagací. *  Jak  na Jičínsku 
funguje Rotary klub a jak se snaží 
přispívat potřebným. *Jakou mají 
v Železnici pěknou výstavu (Pokorná, 
Novotná) a jak ty dámy umí nejen 
keramiku a šperky, ale dobré cukroví a 
jak jsme se tam téměř přejedli. * Jak 
sborník Od Ještěda k Troskám přinesl 
článek o Jivínském Štefanovi a zase se 
tam psalo o proChorově nemístné  
tlachavosti *Jaký máme krásný barevný 
Jičínský zpravodaj č. 3, ve kterém se 
píše, že budou prázdniny a že jsme na 
jedné lodi a že zastupitelstvo tu je 
PŘEDEVŠÍM pro nás občany. Ale 
nevíme, pro co je tu ještě. * Že OS 
Lodžie ve spolupráci s radnicí vybíralo 
v pátek 24. 6. kastelána do Lodžie, že se 
přihlásilo celkem 19 zájemců. *Atd.  
Výčitka je zejména proto, že o tomhle 
všem a mnohém jiném nepíšeme více. 
Není místo, kapacita, síly.  Tak pardon. 
 

Kousky z deníku 
27 05 2011 Třeťáci 
V knihovně soutěžili v umělecké 
činnosti žáci dvou jičínských škol. 
Trochu přehlídka, čím se děti okolo 9. 
roku věku zabývají. Předně – více dívky, 
než kluci. Flétna, zpěv, tanec. I břišní, i 
skupinový.  Moudré kantorky do toho 
dětem moc nemluvily, i choreografii 
nechaly na nich. Jistě, flétna je, zejména 
u dívek, první nástroj. Některé už i 
střídaly sopránku s altkou. Potěšitelné, 
že ve výběru písniček objevila se lidová. 

A že se i zpívalo slovensky. Do 
skupinového tancování zapojili se i kluci. 
Byli tam, na okrajích formace … no, spíš 
pro obveselení. Ale odvaha se cení. 
30 05 2011 Jedna tiskovka 
Nebudu faktograficky (kolik, kde, co), to si 
„užívají“ jiní. Zkusím o atmosféře, o 
smyslu, jestli se povede.  
Nejdřív Rotariáni předali MŠ Větrov 35. 
tisíc – na hračky pro handicapované. 
Výtěžek z plesu. Byl fotograf, byli novináři. 
Teď se to tak dělá. Věta, že pravá 
dobročinnost je neokázalá, platívala kdysi. 
Ale důležitých je těch 35. S panem 
fotografem Knapem si stačíme připomenout, 
jak fotil Váchala.   
Kolekce propagačních materiálů Brána do 
pohádky z Jičína vyhrála celostátní soutěž. 
Otcové města si marně vybavují, kdo jsou 
tvůrci. Novináři napovídají.  
Svazek obcí Valdštejnova zahrada (Jičín, 
Valdice, Železnice) asi skončí. Svazek byl 
vytvořen kvůli získání dotace. Další 
možnost se nerýsuje, tak ztrácí význam.  
Atd. Až hlavní novinářské táhlo – spor 
Města s BusLine. Novinář: „Tady někdo za 
vašimi zády vybírá miliony … „. Radnice: 
„Tak nám poraďte, co máme … .   Vy jste 
chytřejší… .“ 
Brr. Už mne to nebaví, o tom psát. Jsou 
zajímavější věci, než tiskovky. A pro lidstvo 
důležitější. Třeba, jak četli v rádiu na 
pokračování vyprávění D. Šimkové 
z komunistického vězení (Byly jsme tam 
taky). A jak je škoda, že se o tomhle málo 
ví.  Tak o tiskovkách příště.   Možná. 
30 06 2011 Přijel pan spisovatel 
z odjinud. Jmenuje se Petr Kukal. Sedíme 
v Lucii, vypráví. Jaké je to být spisovatelem 
v Brandýse. Že třeba, když chtějí udělat 
autorské čtení, tak každý, kdo chce číst, 
musí jako podmínku přivést dva posluchače. 
Takové je to v Česku s poezií. Ale nevadí. 
Přinesl svoje knížky, čte z nich. Jedna se 
jmenuje Služský hřbitov. O každém z hrobů 
napsal jedno čtyřverší. Je to pěkné. 
Povídáme si. Je to zajímavé.  
Říká, že Bohéma je mrtvá. Říká, že soutěží 
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už se neúčastní, že už všechny vyhrál. 
Teď přepustil místo mladým a jen 
porotcuje. První knížku vydal nákladem 
1000 výtisků. Má je doma. Těch 
neprodaných knih je tolik, že by s nimi 
Labe zastavil. Usmívá se. Ještě říká, že 
když je člověku šestadvacet, má tendenci 
psát servírkám básně. A že jednou potkal 
opilého básníka, řekl si, že takhle to 
s ním bude po letech. A pak 6 let nic 
nenapsal. Poezie je úžasná věc.  
02 06 2011 Čtou je,  
Prochoroviny. Ve ST koncert Smetany, 
V PÁ koncert Foerstera. O Smetanovi 
jsem psal, Foerstera nezvládl. Prostě 
došly síly, já seděl doma u své Há. A 
hned záhy telefon. Proč? A že mohou 
vzniknout řeči atd.  
Marně vysvětluji, že noviny nejsou 
jakýsi chválící orgán, který musí všem 
rozdělovat stejně. A nikoho 
neopomenout.  
Sjednávám rozhovor. Sejdu se jen se 
sbormistrem K. Chutným. Paní Ivana 
ještě na zdravotní dovolené.  Prostě 
takové  věci si musíme v redakci 
pohlídat. Tedy já s já. Tak se omlouvám 
a pokouším se napravovat, viz nahoře. 
09 06 2011 Lekce Mediální výchovy 

ještě 
Staroslavné Lepařovo gymnázium.  
Odstraňujeme lavice dozadu, abychom 
ze židliček mohli udělat kruh. 
Překvapuje mne množství papírů na 
zemi. Pak povídám dle své písemné 
přípravy. Zjišťuji, že když mluvím, 
pozornost je jakžtakž. Podvědomě 
nechce se mi organizovat skupiny a 
zadat jim samostatnou práci, bojím se  
ztráty  koncentrace. Pak mi to Bára 
vytkla – právem.  Snaží se směrovat 
povídání k aktuálním problémům 
ve třídě. K jejich novinám. K zavedení 
kamerového systému ve škole.  
Udržet pozornost v posledních hodinách 
dne a ještě v červnu vyžaduje 
pedagogickou genialitu. Tu nemám. 
Zapojit studenty, vyhecovat je, aby se 

vyjadřovali, spolupracovali, to je další věc, 
kterou neumím.  
Uvědomuju si, že mi dochází věci, které mne 
před 37 lety, kdy jsem přestal učit, 
nenapadaly. I třeba to, jak je  pedagogování 
náročné konání, kolik má odstínů. Ale taky, 
bohužel, to, jak vypadá dnešní třída. Přístup 
a postavení žáků. A učitelů. Brrr.  
Ví tohle pan školský ministr? Chce to vůbec 
někdo vědět? Přiznat si to?  Že ten úpadek 
společnosti projevuje se ve škole snad 
nejmarkantněji? Bojím se, že si s tím nikdo 
neví rady.  
Asi je docela důležité, aby nějak lidi zvenčí 
nahlídli do školy. Aby se žáci i kantoři 
setkávali s vnějším světem. 
Za minulého režimu vyhlásili zásadu sepětí 
školy se životem.  Zdali ono na tom něco 
nebylo.  
23 06 2011 Sekáme 
Tráva do pasu, tohle první seč letos. B (86, 
dům, zahrada, sama) má uprostřed té vysoké 
trávy pár okurek, rajčata nepřivázaná. 
Pracuje tak, že dovleče židli a z ní sází, 
okopává. Pak posune židli a pokračuje. Před 
domem nádherné voňavé růže. Značkové.  
Na některé práce měla brigádníka z vedlejší 
země. Už za sto nechce dělat, že chce, jako 
se dává našim.  
B se stačila odbelhat, připravila úžasné 
chlebíčky. Jíme pod meruňkou. Vypráví o 
malíři a malířce. O tom, jak se teď kšeftuje 
s jejich obrázky. Když žili, rozdávali je za 
drobné úsluhy.   
25 06 2011 Nostalgie zvítězila 
Procházím poněkud klášterními chodbami 
strojní průmyslovky, bývalé reálky. 
Nakukuju do jednotlivých učeben. VOŠ a 
SPŠ má svou oslavu 140 let dobře 
zorganizovanou. Ve třídách sedí mladé 
pěkné kantorky a procházejí tu staří vousatí 
kdysižáci. Dnes otcové i dědové. Vzpomínky 
je dostávají. Slyším jména jako Dr. Houdek 
(Oldi), profesorka Houdková (Oldice). Dole 
v tělocvičně kraloval Olda Soldán, Sváťa 
Korel. Tohle je jen kousíček historie. Šéf 
dílen Sobotka (jeho syn dnes významný 
spisovatel), Mirek Švarc zvaný Dobytek 
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(proč asi?). Ale nad vším kraloval 
obávaný školník Felcman – Hoša. 
Zajímavé, kdo vskutku píše historii 
města. Jsou to politici? A nebo třeba 
generace nezapomenutelných kantorů? A 
to nemluvím jen o průmce. Podobně je u 
lékařů.  
K čemu všemu ty vzpomínky … ? Třeba 
i toto: Odmaturoval náš Ondřej. 
Ondřejovým skvělým třídním byl pan 
učitel Pour. Žák Pour maturoval ve třídě, 
kde jsem učil před … asistolety já.  
Ta pěkná holka (tmavý kostýmek, 
červená šála), která pietně postála 
v prázdné tělocvičně, už asi bude 
babičkou. Pan profesor Soldán měl 
zajisté obdivovatelky i mezi 
studentkami. 

Kačenka 
- Kača naložila do kolečka zbylá jablka a 
vezla je koním. Pěkný pohled na těch 16 
kilo a 130 centimetrů. No, do kopce jí 
otec pomohl. Ptám se pak otce, jak to 
zvládá, on říká: „Jo, ona je zvyklá s tím 
hnojem … .“ 
- Děláme spolu úkol. Nu, vlastně ona 
sama, jen jsme se domluvili, že spočítá 
příklad a zeptá se na správnost výsledku. 
Už po třetím příkladu říká  výsledky 
špatně. Že by byla tak špatný počtář? 
Ale ne, ona si mě testuje, říká to 
schválně. Pozoruju, jak se usmívá. Ale 
stejně nevím, co si o mé matematice 
myslí.  
- Jenom cestou lipami do bazénu 
předvedla nejméně pět sprostých slov, 
které se i já stydím opakovat. Důvodem 
bylo to, že jsme se domlouvali, jak ke 
kamarádce, a ona že autem, já na kole. Je 
dobře připravena na tvrdosti života. 
Akorát, že takto ne od  rodičů, ale 
kamarádů, spíš kamarádek. Brrr.  
- Všímám si jejího oblečení: Dlouhá 
sukně, bílá halena, na hlavě uvázaný 
šátek. (Protože takový nosí Natálka.). 
Malá velká slečna. Ano, tohle oblečení 
za našich časů nosily až osmnáctileté 
slečny. Prvňačky jako Kačka měly 

štrykované punčocháče. „Je jiná doba.“ 
Řekla mi. 
- Vyjde ze dveří, hrne se, že přivolá výtah. 
„Ty půjdeš pěšky, máš zdravé nožičky,“ 
řekne její bratr. Kača něco bručí. „Pěšky,“ 
zvýšeným hlasem Ondřej, „chceš jet na 
skautský tábor, nebo ne?“  Kača poslušně 
kluše ze schodů. Zajímavé, že Ondřeje z celé 
rodiny poslouchá nejvíc. 
- Už nemá zdravé nožičky. Tedy jednu. Cosi 
cvičila na zahradě a večer museli na 
chirurgii. Rentgen, sádra. Kačenka má malé 
berličky a celá třída jí je závidí. Akorát, když 
je na přechodu, vezme berle do ruky a po 
zdravé noze rychle přeskáče. 
Je na ně pěkný pohled, na Kaču a babičku, 
když jdou na zmrzlinu. Obě berle. Kača 
kotník, babička koleno. Akorát, že už nemají 
volné ruce na tu zmrzlinu.  
- Střelená babička. Likvidujeme ořezaný keř. 
Z toho by byl luk. Byl. Kača luk neumí. Zato 
zná Hannu Montanu (jakási vřeštící zpěvačka 
odkudsi). Raduju se, že ji luk zaujal. Plete si 
ruce, tětivu a šíp. Vysvětluju, že šíp musí být 
na Kvapilově straně a opírat se o druhý prst. 
Ptá se, kde bydlejí Kvapilovi. A otočí se. 
Dlouhé další vysvětlování o levu a pravu. 
Bere nůž a zahrocuje šíp. Takhle ničemná 
může být jen ženská. Ale ořezala, prý to 
bude na skautském táboře potřebovat. 
Nemáme terč. Terč je babička. To vymyslela 
Kača. Babička se nemusí bát, Kača neumí 
trefovat.  
Babička má na zádech červený flek. Hurá, 
Kača umí s lukem. 
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