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Před oponou není Eman 
Eman Bosák (87) marod, zastupuje 
Brďan (J. Všetečka - 78).  Dobrý nápad 
zpovídat zajímavé lidi, vzpomínat. P. 
Krupka v Srdíčku dobře.  
Eman profesor, taky ministr po 68. Vedl 
olympioniky do Mexika, vdával a ženil 
tu Věru Čáslavskou a Josefa Odložila. 
Ať se dá do pořádku, má o čem 
vyprávět. Taky soukromá vzpomínka na 
bratra Hasana (Vladislav Bosák). Jak 
kamarádům radil s bolavým kolenem: 
„Dej si to na Vápenka, nejdřív pomaleji 
a pak zrychluj.“ Jak taky řekl, že dnešní 
sportovci jsou novodobí gladiátoři.  
Ale teď tady Brďan. S Petrem pečlivě 

probírají jednotlivé sporty a lidi. Zajímavé, 
že zůstávají přezdívky, ale ani na jevišti, ani 
lidi v sále si u některých nedovedou vybavit 
příjmení. A tak  přetrvávají legendy ze 
sportovní slávy Jičína v podobě přezdívek. U 
některých jednoduché – sport i přízvisko se 
dědí.  
Pozoruhodností Jičína je výraz 
VŠESPORTOVEC. V létě lezení, kolo, 
fotbal, později i orienťák. Na podzim 
přespoláky. V zimě lyže, po rovině i z kopce, 
lyžařský orienťák, biatlon (dříve se mu říkalo 
Sokolovák. Nebo Dukelák?), a další. To 
všechno jeden člověk.  Pravda, žádná 
republiková špička (i když výjimky byly), 
ale veliké potěšení. A harmonie. Rozhodně 
radost z pohybu větší.  
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Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana Kubína  
rozhodli jsme se již  šestnáctým rokem udělit 
 

Jivínského Štefana 
za pozoruhodný kulturní počin roku 2011 a  za  dlouholetou kulturní 

činnost 
Nechceme, aby žádné z bohulibých konání zůstalo nepovšimnuto. Rádi pozveme 
všechny navržené k  popovídání, rádi všem poděkujeme. Těšíme se, že čtenáři naší 
výzvy zavzpomínají na to, co hezkého se v roce 2011 v kultuře na okrese událo a 
přispějí k nominaci. Návrh na Štefana může provést každý, stačí uvést jméno a adresu 
nominovaného (jednotlivce či skupiny) a stručné zdůvodnění, kategorii, jméno a  
adresu navrhovatele.  Své návrhy zasílejte do 31.12.2011 na adresu koordinátora 
Štefanské komise Bohumíra Procházky, Sokolovská 367, Jičín. E mail : 
prochor.jc@tiscali.cz , tel. 493 523 492 V nominaci je třeba uvést, zda se jedná o 
dlouhodobé zásluhy (za nejméně 5 let činnosti), nebo kulturní počin za rok 2011.            
 

Štefanská komise & Nadační fond Jičín město pohádky &  
Knihovna Václava Čtvrtka Jičín & Obec Slatiny & Prochoroviny 
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The Tap- Tap 
Petruška Šustrová s nadšením píše 
v Lidovkách, jak se jí líbilo ve Varšavě 
vystoupení kapely The Tap- Tap, kde  
hrají studenti pražského Jedličkova 
ústavu.  Raduje se z toho, jak jsou ti 
postižení bezvadní, jak si muziky a 
dobré nálady užívají. Ale tuhle kapelu 
jsme přece viděli na náměstí při JMP. A 
takhle jsme to o nich i psali. To byla 
středa, Den pro Světlušku.  
Proč to říkám? Ne proto, že jsme tu 
myšlenku měli před paní Šustrovou, 
kterou v Lidovkách čtu rád. Ale chci 
připomenout jeden z mnoha skvělých 
přínosů JMP. A těch je samozřejmě 
mnoho. Zdalipak je ti pánové 
v kravatách, kteří se nesmyslně hádají o 
peníze, vidí? Nebo o nich ani nechtějí 
vědět? 
 

Quido konfrontační 
Jiří Quido Valter dodržuje svůj slib, že 
nakonec pověsí sebe a opravdu  poslední 
výstavou v Bukvici v galerii Na 
Špejcharu jsou jeho akvarely a kvaše. 
Vždy nad sebou visí dva jeho obrázky. 
Jeden barevný, druhý … (jak je 
správně?) hnědočerný. Ale možná by 
autor  tu barvu pojmenoval jinak.  
Stejné a jiné. Malováno z jednoho místa, 
tentýž motiv, tentýž autor. A výsledek – 
jak odlišný.  Díváme se na tentýž dům, 
zákoutí, krajinu a vidíme rozličně. Ne, 
zachytíme rozličně. Přesněji – zachytí 
pan malíř. A nám je dáno srovnání. 
Uvědomění si skutečnosti, že onu 
skutečnost můžeme vnímat všelijak. A 
nebo vůbec. Jen si třeba na základě 
hmatu nebo paměti představovat. Nebo 
své fantazie.  
 

Pařez 

Jičínská beseda - 14. října - Porotní sál -  
archeolog Mgr. Martin Nechvíle, specialista 
na problematiku středověkých panských 
sídel – historie hradu Pařez – opět plno. Pan 
archeolog mluvil bez papíru a dlouho a 
nikomu to nevadilo, protože poutavě. 
Naznačil, jak to není jednoduché. Kromě 
Pařezu je nedaleko ještě Pařízek. A že 
vlastně téměř na každém skalním ostrohu byl 
hrad, hrádek, či tvrz. Zvláště tam 
v Podtroseckých údolích a okolí. Nu to 
přeháníme, že na každém, ale je pravda, že 
existují hrady dosud neobjevené. Ale taky, že 
hrady postupně i zanikají. V současnosti je 
jich v Čechách na 640.  
Věru nejsou archeologové jen ti páni, co 
v detektivkách balí pěkné holky. Nebo 
obráceně. To byla archeoložka a detektiv? 
Každopádně je ta práce tuze zajímavá a pan 
Nechvíle umí vyprávět. Třeba, že o Pařezu 
vědělo by se jistě více, ale nebyla možná 
dendrochronologie, protože se žádné staré 
dřevo nenašlo. Poutavě mluvil o dobývání 
hradu a jak daleko donesly ty středověké 
obrovské praky. A že na hradě mívali husy, 
protože ty poznaly, že se blíží nepřítel a 
začaly kejhat.  
Listopadová přednáška bude o velišském 
kostele. Stránky Jičínské besedy se jmenují 
http://www.jicinskabeseda.cz/. 
 

Pozor na recenze! 
Radnice si kvůli Národní kronice N. V. 
Palatajkova objednala dvě recenze. M. 
Pecháč tu byl ve čtvrtek a pátek, M. Otterová 
v sobotu a v neděli. Na šesti, či sedmi 
stránkách pochopitelně nebylo možné 
zhodnotit všechny složky festivalu a zdaleka 
podat vyčerpávající pohled. Tak je třeba se 
na tato hodnocení dívat a nepřeceňovat je. 
Ostatně byla vypracována  pro účely Národní 
kroniky.  
Jako příklad možno uvést přísný odsudek 
Pohádkových novin. Zdali autoři vědí, že 
noviny dělají samy děti? Že veškerý výtěžek 
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jde na dobročinné účely přímo. 
Recenzent Pecháč píše o „palbě do 
vlastních řad“ a o „neprofesionálním 
přístupu“.  Ale oni opravdu nejsou 
profesionálové, za své probdělé noci 
opravdu nedostanou nic. Škoda, že si to 
profesionální recenzent nezjistí. Že by 
ani moc nevěděl o funkci a účelu novin? 
Ony by se neměly vyjadřovat kriticky?  
Ještě píše pan Pecháč: „. Jakási 
vzdělávací složka programu byla 
zastoupena slabě.“  Ale ona tam byla, 
dokonce pro všechny generace. A 
profesionál by ji měl najít. Například 
písmena Hádankářské království měřila 
téměř půl metru.   
Škoda, že si recenzenti nedali práci 
s tím, aby například pojednali více o 
organizaci, jejich složkách, rozvržení 
pohádky po Jičíně, začlenění jičínských 
škol a spolků, podíl místního a 
dovezeného, amatérského a 
profesionálního.   
Ano, na těch nemnoha stránkách nedá se 
pojednat celý festival. Proto jejich vliv 
nepřeceňujme. Zajisté by se měly doplnit 
osobním zodpovědným pohledem těch, 
kteří o věci rozhodují.  
 

Plenér Milovzorov, Ščigol, 
Šedivý 
Nejspíš byl to spontánní nápad, ty bývají 
nejlepší. Páni malíři si řekli, že budou 
týden malovat Jičín a okolí a pak to na 
den vystaví. V sobotu 15. října stalo se 
v zasedačce na radnici.  
Přidala se ještě Věra Jenšovská obrazem 
Za Jičín veselejší. Paní keramička 
vybrala si jednu hlavu - reliéf na fasádě 
jičínského domu - a zobrazila ji jako 
hlavu klauna. Namalovaný kamenný 
klaun. Ale co jich je tu, v Jičíně, živých.  
Ukrajinského mistra Sašu M. známe 
z Vokšic. Vousáč omotaný šálou, 

hadrový klobouk. Asi v tom týdnu byl 
nejplodnější. Neopomněl Lodžii i s vévodou. 
„On tam byl?“ Ptám se. Mistr vysvětluje, že 
je to přece jeho stavba. A pak, že i kdyby 
v tu chvíli nebyl, tak pro malíře ano.  
S Michailem Š. povídáme si u jeho 
šedofialového pohledu na roh jičínského 
náměstí. Pohled z výšku na roh zámku, je 
tam Ignác i brána. Ale pohled odkud? Z jaké 
výšky, když v těch místech žádná vysoká 
stavba není? „Pro malíře žádný problém se 
povznést bez letadla. Vidět prostor najednou,  
ze všech stran nebo i pod zem. … Ale tam 
jsem nebyl, vysvětluje mistr. A dodává, že je 
to záležitost genetická. Nechápu, ptám se, 
zda u něho malířští předci. Usmívá se 
shovívavě. „Třeba jsem to zdědil po 
ptácích.“ 
 A s tím pod zemí dostáváme se 
k Vladimírovi Komárkovi. Po kolikáté už, 
v poslední době? 
Pocit, že Miloš Š. se stále usmívá. A to má 
v jednom městě najednou dvě výstavy, 
vzdálené jen 123 metrů. Obrazů sem přinesl 
pět. První jeho plátna po 14 letech.  V zámku 
má keramiku, ve Vokšicích měl dost 
nedávno taky keramiku a fotky. Ale jeho 
povolání je vymýšlet domy. Architekt jako 
Michail.  Popírá, že by malování bylo 
záležitostí místa. Ale připouští, že záleží na 
lidech, společnosti. Říká, jak je důležité 
s lidmi mluvit. Ale i s domy, šikovně 
kormidluje řeč ke svému. „Dům má duši. 
Když ho rozzlobíme, tak se mstí.“ A vypráví, 
jak v jednom domě slyšel různé zvuky, 
vrzání, skřípání… . 
Tohle byl kousek jedné vernisáže. Akorát, že 
tu nebylo víno, jak na vernisáži bývá. Ale 
třeba na těch plenérových ne.  
 

Čtvrtkovo povedené vzkázání 
Skvělá konference tím, že tam bylo všechno, 
tedy nejen referáty litvědní. Například i  
zajímavé povídání o vodě. Jak znečištěná 
voda, když se na ní kápne, vytvoří úplně jiný 
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Prochoroviny 
kulturní (skoro) měsíčník 

založeno roku 1998 
Vydává B. Procházka, Sokolovská 

367, Jičín,  
 tel.:  493 523 492, 723 128 942 
Evidenční číslo MK ČR E 13158 

e-mail: prochor.jc@tiscali.cz 
Noviny  vznikly  s  laskavou  

pomocí Města Jičín,   
APEL s. r. o. Jičín, 

GENERALI POJIŠŤOVNA  a.s. 
Denisova 504, Jičín,  
tel, fax: 493 523 024 

obrazec než čistá. Tohle nemohl pan 
spisovatel vědět. Ale přesto kdesi napsal: 
„Voda má trápení – nevlní se.  Nebo že 
orel mořský, který sídlí na stejném 
rybníku jako Volšoveček, má rozpětí 
křídel 2,6 m. Nebo bylo skvělé, jak 
studentky PF HK zinscenovaly 
Šejtročka. Zajisté bylo skvělých všech 
40 referátů.  
Jen kuloáry byly jaksi krátké. 
 

Lodžie jinak 
Slavnost stromů měla všechno: 
stromodílnu (zvířátka ze dřeva, 
lucerničky s motivy stromů), dílnu 
kamenickou, ateliér grafický (K klub) 
divadlo, poetický biograf o sázení 
stromů ve sklepě Lodžie, oživování 
stromů za pomocí člověčího pohybu,  
světla a hudby, i písničkářku Janu 
Vébrovou. Ano, byla i čajovna i 
Domeček plný dobrot.   
Nový kastelán Jirka tam pobíhal 
s prodlužovačkami a vůbec na něm 
nebylo vidět, že je ze své premiéry 
nervózní.        
 

Ze společnosti 
Drb z Vokšic.  
Úspěšný galerista Josef Bucek objevil 
kouzlo internetu a učí se na počítači. Je 
úžasné sledovat všestranného umělce, 
jak se raduje z každé objevené finty, 
kterou mu Word umožňuje.  To Vladimír 
U. už na počítači umí dávno. Ale oba 
významní Jičíňáci začali kolem 
osmdesátky. 
V Lodžii už se topí 
Zabydlování kastelána v romantickém 
bytě úspěšně pokračuje, i když poněkud 
opožděně proti plánu. Po výbuchu 
žáruvzdorného skla krbových kamen, 
které patrně bylo málo žáruvzdorné,  
objevily se další zádrhele, které postupně 

odstraňovány.  Ale všichni návštěvníci jsou 
mile přivítáni, Slavnost stromů na 22. 10. 
pečlivě chystána. 
Nahoře že oplatí 
Včera pokusil jsem se zprostředkovat jeden 
článek, nepovedlo se, tak jsem se omluvil. 
Dnes ráno D napsala: „Vím, že jsi chtěl 
pomoci dobré věci a vědí to i ti nahoře a věř, 
že Ti to oplatí ... “ 
Tím ale uvedla mne do velikého rozpaku – 
kdo že jsou ti nahoře?  Že by to byla jičínská 
radnice, která Prochorovinám udělila grant 
v hodnotě 41 minut práce za měsíc? Počítáno 
dle průměrné mzdy.   
Na dotaz, jak hodnotí JMP, 
odpověděl pan radní takto: „Přeji Ti hezký 
den, prosím Tě, já si netroufnu letošní 
pohádku hodnotit. Samozřejmě svůj názor 
mám, ale nerad bych ho zveřejňoval. 
Neříkám ho nikde a nikomu. Nerad bych 
vypadal jako nepřítel JMP. Měj se, Míla.“ 
Brigáda v Lodžii 
Jak jsme při trhání kopřiv schůzovali, 
napadlo nás, že by se vůbec měly schůze 
konat formou brigády. Nikdo by nespal a  
ještě by se udělala spousta práce, která je 
vidět. Někdo pak povídá, že městská rada by 
schůzovala na plovárně.  Otevřené, ne kryté. 
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A teď, na podzim. (Namouduši opravdu 
tu plovárnu nevymyslela redakce.) 
Dlažba 
Při vstupu do galerie u Lodžie vždycky  
bývalo bláto. Jeho odstranění bylo pro 
majitele problém neřešitelný. Pak přišla 
parta dobrovolníků a za dva půldny bylo 
vydlážděno. Zadara.  
Kontrolní otázka: Kdo je majitelem 
Lodžie?  
 
 
 

Kousky z deníku 
02 10 2011 Josef Palivec 
Spíš náhodou, na Vltavě pořad. Jeho 
básně, dopisy z kriminálu. Vše pouštím, 
poslouchám. Odboj za války, Pankrác. 
Za komunistů si odseděl 10 let. Dovedli 
trestat. Nemohl číst, nemohl psát. Jen si 
pamatovat své básně. I když ho pustili, 
tak byl vymazán z literatury. Úžasné, jak 
uklidňoval v dopisech z krimu ženu. Jak 
ji přemlouval, aby na návštěvu za ním 
nejezdila.  Proč asi? Listuju ve 
vězeňském řádu, který mi kdysi poslal 
pan doktor Kýr po „Valdické“ 
konferenci. Četnost návštěv nenacházím. 
Možná půl roku.  
V jednom dopise píše Palivec o Čapkovi. 
O jeho díle. Nemohl se zvednout, zajít 
ke knihovně, vytáhnout svazek, 
zalistovat. Je zřejmé, jak by rád  
pracoval … . I tohle patří k jejich trestu.  
Co my víme o lidech, jako je on? Bylo 
by to tolik poučné. 
 
03 10 2011 Galerie J. B. Spektrum 
S potěšením nechávám se pozvat do 
Vokšic. Josef hýří nápady, výstavní plán 
pro příští rok postaven. Vedle šesti 
výstav vejde se prvomájové odpoledne 
Hany Kofránkové a letní festival A. 
Strejčka, Štěpána a j. M. Raka. 
 

06 10 2011 Lodžie 
Sloužím za kastelána, ten na památkové 
konferenci. Zima, čaj. Nedopíjím, přicházejí 
lidé. Z Prahy, z Budějic. Povídám zejména o 
novodobé historii. Ptají se. Jsem rád.  
Nakonec sedím na obrubni studně, oni na 
trávě. Poučný rozhovor. Nelíbí se jim 
umístění desky K. H. M. Organicky sem 
nepatří. Prý lépe jinde. Prý bychom měli dát 
desku Dr. Klingerovi. To byl ten, který chtěl 
vybudovat Valdštejnaland. Jak se lidi 
postavili proti a vzniklo z toho OS Lodžie, 
které koná. Líbí se jim, co všechno se v Jc 
děje, jak si o tom povídáme.  
Ještě jednou jdeme do salla tereny. „Tady, 
tady je to místo,“ řekne Budějičák a dál 
nevysvětluje. Pak udělá tři kroky a dá najevo, 
že tady už to není ono. Když odešli, jdu tam 
znova. Na tom jeho místě je v dlažbě vyrytý 
kříž. Průsečík onoho kříže, na kterém byla 
komponována ta barokní krajina.  
Ano, provádění v Lodžii, to není jako 
Karlštejny, vlevovidíte vpravovidíte Sem 
opravdoví zájemci. Návštěva oboustranně 
prospěšná.   
 
14 10 201 Den bláznivý 
Rozvážení plakátů na Den stromů v Lodžii. 
Rozesílání pozvánek emailem. Přemýšlení 
nad situací v Jc, na tu zbytečnou a 
nesmyslnou rozhádanost. Vztah radnice a 
JMP, recenze do toho. Novináři versus 
zastupitelé. Problémy s bytem pro kastelána 
stavebního i jiného rázu. A do toho kohoutek 
pořád kape a  jablka třeba uklidit před 
mrazem a brambory přebrat… . A nemám 
sepsáno všechno o Martinu a jiné články. 
Brr. 
Ale do toho najednou Petruška Šustrová, aj., 
vozíčkáři z kapely The Tap- Tap se ti 
usmívají, přesně tak, jako na jičínském 
náměstí o pohádce. Tak, co je, dopr na 
tomhle světe nejdůležitější? 
 
17 10 2011 Ráno 
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Píšu. Došla mi písmena. Tak kouknu 
z okna. Vrch borovice, za ní jakejsi 
Agrostroj, nad ním konecchlumský 
hřeben a nad ním … ať někdo pojmenuje 
tu barvu. Nad kopcem sytě oranžová, 
pak míň a míň. Najednou modrá. 
Oranžová pomalu přechází v modrou. 
Zase vzpomínka na VK. Tohle uměl 
namalovat jen on.  
Dávám si  nohy na radiátor, beru baterku 
s kličkou a natáčím si do ní elektriku. Při 
tom si říkám, jestli je to stejná oranžová, 
jako byla, když slunce vycházelo nad 
Váhem.  Hledám v počítačí tu fotku 
z Martina. Tam už je nad Fatrou slunce.  
A barvy? Cožpak může nějaká technika 
fotografická a počítačová udělat ty barvy 
věrně?   
Tak je: Třeba prožít. Vidět svejma 
očima. A pak si to promítat ve své hlavě, 
s očima zavřenýma. Kéž mi to ten 
nahoře ještě nějakej čas dovolí. Teď jsou 
v pravém dolním rohu PC čísla 6:47. Až 
tam budou jiná čísla, budou už barvy 
náležitě změněné. Pantha Rhei! 
 
23  10 Brigáda v Lodžii 
Vlastně mimo jiné likvidujeme 
nepořádek, jak našemu občanskému 
sdružení  město Lodžii předalo. Úklid 
místností, pálení nepotřebného a tak. Ale 
někdo to nerad slyší. Samozřejmě i 
likvidace i po včerejší Slavnosti stromů. 
Přišla dobrá parta, i dva úředníci a jeden 
ředitel. Taky trháme kopřivy okolo 
dvora a při tom schůzujeme. Ledacos si 
povíme, ledacos se vyřeší.  
Při tahání židlí a jiných věcí ve sklepení 
si uvědomujeme, jaké jsou to krásné 
prostory a co všechno pěkného dá se tam 
dělat. Nakonec v tomhle období ani tam 
není taková zima. Nejen kvůli sklepu má 
Lodžie úžasný potenciál. 
V lipách cestou domů krásný podzim, 
v podvečer trochu studený. Satisfakce. 

Dva na rande. Drží se za ruku a na kolenou 
mají KNÍŽKU. Vrtá mi v hlavě, co čtou. Ale 
ptát se v této situaci je nevhodné.  
 
 
Kačenka 
- Měla narozky. Nebo to byl svátek? 
Babička – že něco spolu nakoupí. Na 
sebe. Na náměstí dohadování, jak 
ženské dovedou. Vysoké boty. „Ale tvoje 
maminka říkala, že kozačky máš, že 
kozačky ne.“ Ale já potřebuju dvoje, víš, 
jedny abych měla na koně. Na koni se 
musí s vysokými botami.“  Koupily 
kozačky. 
Doma bylo zle. Matka Kačce facku. 
Kačka slzy. Kačka mezi slzami omluvy a: 
„Snad by se to dalo nějak napravit… .“ 
Tenhle moment plačící Kačenky znám 
jen z vypravování. Vidím ty její slzy, 
smutek. Ne kvůli už botám, ale že se 
maminka zlobí. Představuju si, jak pláče, 
je smutná. Je mi jí líto.  
Smí se vůbec osmileté slečny fackovat? 
Není na to nějaký zákon? Ale hlavně 
mne dojaly ty slzy. Ta upřímná lítost. 
-  Zvoním u Kačky doma. Slyším něco 
jako: „Kačka je na stromě.“ Ale špatně 
rozumím. Až na dětském hřišti u baráku 
mi dochází. Na stromě několik takových 
holek, pod stromem kluk a ty holky ho 
sekýrujou: „Eště přines támhle ten 
klacek! Podej ten kámen! „  A kluk 
ukázněně kmitá.  Chtěly sekýrovat i  
mne. Tak to tedy ne. Toho mám dost 
doma. 
- Kačka má takové to triko, co z něj 
kouká jedno rameno a na něm ramínko. 
Ramínko od čeho? No od podprsenky 
snad ne? Ale vypadá to hezky. Akorát – 
zdali se to na takovou malou holku hodí?  
Malá slečna absolutní kopie velké 
slečny, jen ve zmenšeném měřítku. Ale, 
možná, hezčí.  
Nehraničí to moje hledění s pedofilií?
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DODĚLÁVKA 
 

Víkend prodloužený 20. – 23. 10. nabitý. Dojmy se vracejí, objevují, napadají 
stále nové: 
Čtvrtkovo vzkázání 
Konference zajisté úspěšná, Eva nenašla vážnější zádrhel. Čtvrtek tu oslavován 
v mnoha ohledech. V první den, kdy jsem byl, nenašel jsem …, nenašel jsem 
jedinou výhradu. Něco, co neudělal dobře, nějakou výtku. Kritický přístup. Nebo 
alespoň kritičtější. Že se to na takovouhle událost nehodí? 
Památník ho odhalil. Na výstavce je Čtvrtkovo maturitní vysvědčení. Z jazyka 
českého má známku dostatečnou (po ústní zkoušce). Tak napsáno. Vida, čtyřka 
a to ještě po reparátu. Světový autor. K čemu ta škola je?  
Kuloáry. Kdo přišel do odpočinkové místnosti, kde usměvavé knihovnice plnily 
každé přání, tedy hlavně ohledně kafe-čaje, volil kam sednout. Z hlediska 
zajímavých lidí, kteří tu seděli, i tácu se sladkostmi. (Nejlepší byly ty zákusky 
hodně nadité, ale ty posypané měly zajímavou chuť, takovou trochu tajemnou). 
Bych se támhleté paní doktorky rád zeptal…, nebo o té vodě promluvil … . Ale už 
tu byla Eva, nebo Jana se zvonečkem, že jsme v časové tísni a že bude hůř.  
Třeba P. Vypráví, jak pracuje na pátrání po legendách a pověstech našeho kraje. 
Nejen objevit, sebrat, ale okomentovat z mnoha hledisek. Každý týden si uložil 
dvě, aby se dílo, zajisté mnohasetstránkové,  dotáhlo k vydání. Kdo ho vydá (a 
zaplatí), se neví. Ale cítím to nadšení z díla. A taky z toho, že se někdo zeptá – 
co děláš? To je věta v naší společnosti neobvyklá. Ale o sobě, to každý mluví rád. 
A nejradši o tom, jak to druzí dělají špatně. Taky je dost módní fňukání.  P je 
archeolog. Tam by moc nevydělal. Tak prodává … tojejednoco. Ale založením 
vědec. Tak tu vědu dělá po večerech a zadara.    
 
Slavnost stromů 
Když Jirka kastelán zahajoval tu parádu, co připravili, tak mával rukama a asi i 
trochu koktal. Premiéra v Jičíně, v kastelánství. Trochu test, jak bude přijat. 
Zajisté nervák, aby všechno klaplo. Jen kabelů elektrických desítky, snad i stovky 
metrů. Jedno přerušení – a je po programu. Taky pojistky – jsou na tuhle zátěž 
uchystané? Atd. Klika, že nelilo. Klika? Nu, je to tak v tomhle světě naštěstí 
zařízené, že dobrá věc se prosadí. A to, naštěstí, nezařizují nějací (promiňte) 
úředníci, nebo jiní papaláši. Protože kdyby ti … . 
Dobrovolníci. To jsou ti, na kterých to visí. Jmenují se Divozemí a ještě jinak. 
Jirkovi kamarádi. Kamarádky a kamarádi přesně. Ty holky, co pak v neděli jezdily 
s kolečkem a ti kluci, co vydláždili prostor před vchodem, což se za několik let 
městu nepodařilo. Přijeli (z Prahy, Trutnova, Liberce …) , makali, večer si na 
podlaze někde rozbalili spacák. Když v neděli odpoledne odjížděli, řekl jim Jirka: 
„Kdo ještě nedostal na benzin?“ Kdybych teď začal psát o významu občanské 
společnosti, bude to už blbá fráze navíc. 
Knihkupka Bounka od Karmelitánů ukázala, jak vypadá knihkupecká kreativita. 
Přijela do Lodžie s jakýmsi vakem a na obrubni studně zřídila knihkupectví. Jedna 
z knížek je taková větší, černá. Je na ní napsáno Jiří Vydra: Příběh věčného 
studenta. V anotaci se dozvíte, že grafik Jiří Vydra (toho času kastelán v Lodžii) 
vytvořil linorytový komiks na motivy povídky lotyšského spisovatele Kárlise 
Skalbeho. 
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