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Tereza a holokaust 
Tereza Dubinová je důkladný člověk a 
když něco dělá, tedy s velkým nasazení a 
maximální snahou o pravdivost. Knížka, 
kterou napsala se jmenuje Jak učit o 
holokaustu a vydala ji Synagoga Turnov 
a Město Turnov za pomocí rozličných 
grantů. Knihu možno stáhnout zdarma 
na http://www.synagoga-
turnov.cz/cs/nabidka-pro-skoly.html . 
Věru nevěnovali bychom knížce tolik 
pozornosti, kdyby šlo o běžnou učební 
pomůcku,  kterou dostaneme zadara, 
možná prolistujeme, možná ve škole 
využijeme.  Není to tuctová brožura 
pořízena  z nějakého grantu, z velké části 
opsaná. Tereza předkládá zodpovědně 
napsanou odbornou práci, k jejímuž 
vzniku musela nastudovat velké 
množství pramenů. Knih, novinových 
článků, či jiných archivních materiálů. 
Ty pečlivě zpracovala, utřídila a mnohé 
a mnohé tu cituje. Citace jsou díky 
internetu barevně rozlišeny dle toho, za 
jde o odkaz na knížku, film, lidské slovo, 
článek z novin a další. To je skvělé pro 
učitele, ale zajímavé i pro běžného 
čtenáře v nepedagogickém procesu. Na 
tento způsob není zvyklý, upoutá jej, 
učiní pro něj knížku dobře čitelnou.  
Na svých stránkách 
(http://www.oheladom.cz/2011/prectete-
si/holokaust-moje-nova-kniha/) 
vysvětluje autorka jak kniha vznikla. To 
občas bývá, někteří autoři tuto 

marketingovou fintu obratně využívají.  Kdo 
trochu Terezu zná, kdo zná  její zaujetí pro 
židovskou tematiku, tak ví, že tohle jí není 
zapotřebí.  
Věřím, že musela své pocity takto sdělit. 
Jsou vlastně součástí knihy, protože jde o 
vyjádření jednoho člověka, kterého téma 
hluboce zasáhlo.  
 
 

Dernisáž 
Protože na vernisáži Miloš Šedivý 
nepředvedl vše, svolal na neděli 6. listopadu 
dernisáž, kde konečně, kromě Vavřineckého, 
byl jeho neodolatelný rybí salát a to 
s pečivem bílým i tmavým. Ano, umělec má 
se představit v celistvosti. Takže vedle 
keramiky i … . Na výstavě byl přítomen i 
Vladimír Komárek, protože tihle dva už 
nepoprvé vystavují spolu.  
Mistr K samozřejmě neodpustil si své peprné 
komentáře, toliko, že shora nebyly slyšet. 
Ale jeho velké obrazy tu byly, včetně 
komárkovských berev, které zájemci mohou 
spatřit, když si venku vychutnají svítání  a 
stmívání na obloze. A v jičínské galerii na 
výstavě. Kdo si chce udělat inventuru 
komárkovských námětů, uvědomí si jejich 
skromnost. Vezmeme-li třeba zvířata, není 
jich mnoho. Ptáci, ovce, ryby (těch méně) …  
. Labutí je nejvíc. Proč? Inu, zkuste se 
posléze mistra zeptat, pokud se jednou 
sejdete. I proč motivů tak střídmě. Ale si tu 
spolu můžeme obdivně povědět, jak moc tím 
málem mistr poví.  
Zřejmé, že mistr Šedivý raději dolejvá a 
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domazává, než by svou keramiku 
vysvětloval. Na to, proč třeba takový 
jemný skleněný pohár a pod ním už 
méně jemný, možná i trochu neforemný 
keramický podstavec, jsem se ani 
nezeptal. Nebo cosi jemného, snad do 
rokokova a k tomu jakési nožičky 
šmajdavé, které to stavějí do jiného 
světla. 
Málo věcí je oblých, vždycky tam něco 
trčí. Hrubé keramické talíře jsou jakoby  
rozbité a jakoby dosti hrubě sešité, či 
jinak spravené. Naivní divák naivně se 
zeptá. A mistr stručně odpoví. Klíčové 
slovo té věty bylo „podvědomí.“ 
A dolejval a domazával dál. Sotva 
znatelně se při tom usmíval. 
 

Tiskovka utnutá (21 11 
2011) 
toto není komplexní zpravodajství 
z tiskovky, jen vytržené některé body. 

Oznámeno, že recenze na JMP ve 
Zpravodaji nebudou i když na minulé 
tiskovce to pan starosta slíbil. Prý že by 
bylo moc reakcí a ty se tam nevejdou.  

 Dlouhá debata o tom, jak na 
zastupitelstvu přišel pan tajemník 
k zastupitelovi Smolíkovi a upozornil 
ho, že pokud bude hlasovat ve věci 
finančního vypořádání JMP a města, 
bude to střet zájmu, že je v nadačním 
fondu JMP.  Další debata o tom, proč 
si radnice tiskovku nahrává. Přítomným 
novinářům to nikdo neoznámil, ani 
nepožádal o souhlas.   Vysvětlil pan 
starosta, že je to pro jejich účely, aby se 
poučili a vystupovali profesionálně. 
Novináři požádali vedení radnice, aby si 
k střetu zájmů a ke kamerování opatřili 
nezávislé právnické stanovisko.   
Další debata o skládce Zebín a zimním 
stadionu. Hlavně o výběrovém řízení a 
nákladech. Problém stále složitější.  

Toužil jsem být jako Kníže a na tu dobu si 
usnout.  Rozhovor o ozdobení vánočního 
stromu na náměstí. Novináři zjistily firmy, 
které by věc pořídily daleko levněji, než 
město zadalo. Argumenty s výpočtem 
nákladů byly moderátorkou utnuty.  Věta 
pana redaktora z ČT: „Zase se to dovídáte od 
nás.“  Věta novinářky: „Vy jste mě 
účelově ignoroval.“   Věta novináře: 
„Město má finanční problémy, tak  vám 
chceme pomoci.“  Na nových webových 
stránkách města bude diskusi moderovat 
tisková mluvčí. Diskusní příspěvky budou 
smět být jen podepsané. Každý diskutující se 
musí registrovat.  Čtyři novináři prohlásili, 
že představitelé města neodpovídají na 
písemné či elektronické dotazy novinářů.   
Po 11. hodině byl tiskovka ukončena, 
hovořícímu novinářovi nebylo  umožněno 
dokončit větu.  Osobní pocit: v průběhu 
jednání povšiml jsem si podivného úsměvu 
jednoho představitele. Ale spíš to byl škleb. 
Jednomu představiteli zrudla hlava 
v místech, kde většina populace má vlasy.  
 

Tiskovka opozice (15 11 2011) 
Kdosi tam říkal, že to není nejlepší označení. 
Že nechtějí být jen v opozici.  Jak se tyhle 
dvě tiskovky liší? (TK koalice a TK 
opozice)? Atmosférou. Tady není žádné 
napětí plynoucí z nesmyslné představy, že 
novinář je nepřítel, který chce nám, kteří se 
tak staráme ublížit, protože se ptá. Tady není 
potřeba složitě si ujasňovat, na co mají 
novináři právo. Z nikoho tu nečiší 
neomylnost, či vědomí moci. Tady si chceme 
povídat o tom, co se děje a informovat se. 
Navzájem. Protože, a to bylo přímo 
vysloveno, je velký rozdíl v mezi radním a 
zastupitelem v přístupu k informacím. A tak 
se radní od novinářů ledacos dozví. 
A taky si nás tady nikdo nenahrává. Kameru 
jsme neobjevili. 
Ale zase na „velké tiskovce“ si novinář může 
vybrat, jestli chce kafe nebo čaj. Tady čaj 
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nebyl. Ale když jsou teď ta úsporná 
opatření … . 
Několik postřehů: 
Na TKop chodí jen někteří novináři a to 
většinou ženy. Dovídají se tu, že některé 
věci jsou trochu  jinak, než se dozvěděli 
na TKko, třeba jak to bylo s to výzdobou 
vánočního stromu za víc než sto. Nebo 
jak těsně před hlasováním ve věci peněz 
JMP přišli úředníci za zastupitelem a 
pověděli mu o střetu zájmů, on se na 
základě toho zdržel hlasování, ale střet 
zájmů to asi nebyl. Jak se stále zakládají 
pracovní skupiny a čím jich je víc, tím 
déle se rozhodování táhne (JMP, 
spolupráce nadačního fondu a města). Že 
vlastně podle hlasování má Jičín 
svéráznou koalici: ODS, ČSSD, KSČM. 
Ideologie, volební programy? Pchááá. A 
že by nebylo od věci, kdyby Jičínský 
zpravodaj byl i místem pro diskuzi, 
prostorem k vyjádření názorů. 
Zastupitelé přiznali, že by se měli víc 
snažit a psát. 
Tak, jako jsme se za socialismu učili, že 
nejvyšším orgánem je sjezd, budujeme 
v Jičíně lepší zítřky za pomocí 
nejvyššího orgánu – zastupitelstva. 
Nebylo by dobré ustavit „pracovní 
skupinu“, když už jich tolik máme, na 
zefektivnění jednání zastupitelstva? Tam 
by se radili jak zlepšit informovanost, 
přípravu zastupitelů na jednání, co dělat, 
aby se neděly některé nekalé věci a další 
a další. 
 

Umřel Magor 
Pro neznalé I. M. Jirous. Vzpomínám jak 
byl ve Valdicích na odhalení sochy – 
památníku před kriminálem. Svoje si tu 
odseděl. Možná si při tom malém 
mejdanu při tom odhalení potom 
vzpomněl, jak když chtěl psát v klidu, 
tak nešel na film. Cela byla na ty dvě 
hodiny prázdná. Zvláštní vzácná chvíle 

klidu. Píše o tom v Magorových dopisech.  
ještě se vybavuje, jak četl v rádiu (nebo to 
bylo v televizi?), verše Bohuslava Reynka. 
Jen s Magorovým drsným hlasem to bylo 
ono.  
Naposledy jsem ho, tuším, viděl v Chotěboři 
na Literární Vysočině. Když četl, tak ten svůj 
klobouk nesundal. U nohou měl na podiu 
lahváče. Ale v jednu chvíli přestal číst, 
založil si ten list v knížce  prstem a řekl: 
„Povídali, že se tu dává rum.“ Saša vystřelil 
a přines mu na to jeviště velkého panáka.  
Roman vyprávěl, jak se Magor na Bítově 
koupal v kašně. Bez oblečení. Taky, jak se 
tam svlékal, protože byl přítomen jeden 
komunistický básník. V pátek Aleš tvrdil: 
„Nemysli, on když se svlíká, vůbec nemusel 
být opitý. To je jeho protest.“   
Nechce se mi rozmýšlet, kde teď stojí frontu 
na přijetí. Ale kdyby tam nefasoval ty 
panáky, to by pro něj byl velký trest. 
Nezasloužený. 
 

Benefice 
V sobotu 12. listopadu dopoledne má Apropo 
v divadle zkoušku na odpolední benefici. 
Právě nacvičovali přebírání sponzorských 
darů. Jak přijde ten „sponzor“, kdo od něj 
převezme „šek“ , poděkuje a tak. Dopr. 
Promiň Jitko, Vlasto a další. To není nic 
proti Apropu. To stále chválím za to, jak 
benefici připravuje z vlastních zdrojů, včetně 
výpravy a jen minimálně spoléhá na „umělce 
z Prahy“. To je proti nám, k jakým 
šaškárnám jsme dospěli.  
Objevuje se vzpomínka na paní Olgu. Jak tu 
byla kdysi se zlomenou rukou v Šindlarově 
galerii u brány. Tam taky sponzoři cosi … 
ale ona úplně v pozadí, jen vysvětlila o co 
jde v její nadaci. A pak dotaz novináře, který 
začínal větou: „Úloha první dámy má své 
příjemné a nepříjemné stránky …“ rázem 
přerušila: „Ukažte mi ty příjemné!“ 
PS1 Vybralo se, hlavně dík drobným 
dárcům, občanům 458 968 korun, roční 
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rozpočet Apropa je přes 6 milionů. 
Jičínský starosta, i když se akce konala 
pod jeho patronátem, nepřišel. (Na 
zimním stadionu byl prý televizní štáb). 
PS2 Šeky přebírali klienti Apropa, tedy 
žádné „ukázkové“ děti. Byli přirození, 
nedivadelní, neformální. Moderátor M. 
Kovařík z ČR vše skvěle zvládl. Přijel na 
celý den, nevzal si ani za cesťák. Asi by 
ani nebyl rád, že to píšeme.  
 

U kašny  
zněl ve čtvrtek 17. v 17. hodin potlesk. 
To proto, že Vlaďka s Jirkou přinesli 
tradiční svařák. Oslava listopadových 
událostí v Jičíně koná se bez plakátů, 
papalášů a bez projevů. Akorát proChor 
to nevydržel a připil na to, že by mohlo 
být ještě hůř, ale chválabohu není. Víc 
než 30 lidí ve věku od pěti měsíců do 78 
let se docela bavilo. Probrali jsme 
poslední jičínské drby. Třeba jak je to se 
zbytečně drahou výzdobou na vánočním 
stromě. Že nový šéf  jičínského Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových je zasloužilý důchodce. 
Dosazený nejvyšším šéfem ÚZSVM 
Vaňkem jen v poslední době prošel prý 
čtyřmi místy a na žádném se mu nelíbilo, 
tak zase odešel.  Jestli v Jičíně dostal 
kytku se neví.  
Na jičínskou defenestraci zase nedošlo. 
Ale měli jsme hosty. Televizní 
moderátor Petr Jančařík se svými přáteli 
se nejdříve zdráhal, ale pak si s námi 
připil. A potěšilo nás, jak se jim líbilo 
v Jičíně. Mimo jiné chválil hotel Prahu a 
zejména jičínské muzeum, jak „je hodná 
paní provedla i po zavírací době a jak se 
jim líbila interaktivní expozice.“ 
Pak jsme uklidili kelímky, vyhořelé 
svíčky a šli do Ševcovny. Vláďa Šoltys 
vyprávěl o Kanadě.  

  

Ze společnosti 
Pobočka knihovny V. Čtvrtka na 
Komenského náměstí se ruší. Prý se 
nevyplatí. Petice proti zrušení má 121 
podpisů. Kdyby se na radnici lépe 
hospodařilo, třeba výzdoba vánočního 
stromu se dá pořídit levněji, peníze na 
provoz by se našly.  
Umřel pan Klomfart. Nejrychlejší a 
nejlevnější švec v zemích EU, bytem 
Vitiněves. Nedržel žádnou sobotu, neděli, jen 
modré pondělky, ty jo. Museli si taky jet 
s paní nakoupit. Dělal zpravidla do druhého 
dne, svátek nesvátek. Řemeslník ze staré 
školy. Tedy, na estetiku moc nedal. Když 
měl navlečenou modrou niť, tak šil modrou. 
Ale boty držely, chodit se v nich dalo, hlavně 
že tam neteklo. V dílně měl televizi, 
dlaždičky v chodbě byla tak lesklé, že jsem 
se na ně vždycky bál šlápnout.  
Bylo mu osmdesát. A ševcoval furt. Zadipak 
tam nahoře mají verpánky? 
Potkávám  pana docenta Š. 92 let. Říká o  
svém bývalém pracovišti: Taky jsem se tam 
byl podívat. Jako pacient. Teď jsem hlavně  
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nákupčí.“ Mává taškou s nákupem. Je 
zřejmé, jak rád zavzpomíná. Z generace 
jičínských doktorů je nejstarší. Jestli 
ještě praktikuje? „Ve středu se tam 
chodím podívat. Abych se udržel na 
internetu.“  
Najednou na mne i v té mlze přišlo 
takové příjemno. 
 
 

Kousky z deníku 
30 10 2011 Ohařická maličkost 
Když jdete od Trojice přes les a pak 
polní cestou do Ohařic, tak na kopci 
najdete lavičku a u ní rozcestník. Vlastně 
rozcestníček, amatérsky udělaný ze 
zbytku prkýnek. Dozvíte se jak jste 
vysoko nad mořem, kde je Dubolka. 
Sednete si a koukáte.  
Werich o takových místech napsal, že 
„tady se scházely generace. A vznikaly.“ 
Na takovéhle věci není potřeba  ani 
povolení úřadů, ani grant. Jen nápad a 
dobrá vůle. 
 
31 10 2011 Poznávám  
na sobě, že v poslední době nechodím na 
akce, nejezdím na festivaly, ale chodím a 
jezdím za námětem. Bum. Je to dobře? 
Je to už projev zblbnutí totálního? Nebo 
jen profesionální přístup?  
A zase se objeví ta věta: Chudák lidstvo. 
Chudák čtenáři.  
 
01 11 2011 Volá spolužák 
Láda. Že v sobotu je setkání absolventů 
a že bych měl jet. protože některé 
spolustudenty už třeba za rok neuvidím.  
Podle statistiky našemu ročníku zbývají 
dva roky. Brrr. Žertujeme.  
A pak, po položení, zase návrat k tomu 
přemejšlení, co často teď přichází: Mám 
tolik bot a trik, že mi vydrží do konce 
života. … Další volby už … , no tak 
tyhle jo, ale ty další už ne. Zase na 

druhou stranu: ještě bych chtěl se dožít 
promoce O a A.  … 
Snad radši vzít za nějakou práci.    
 
02 11 2011 Nerostou 
Vzal jsem si svoji novou drahou cyklistickou  
bundu (Lidl 350, hned vyprodáno) a jel jsem 
na zurčení. Hned za Jičínem fouknul vítr a 
padalo na mne listí. Bylo to jako sněžení, 
akorát že žluté. Básník by řekl, že zlaté.  
V tu chvíli zjevil se mi včerejší LIS. 
Rozebírali jsme Čtvrtkovskou konferenci, 
řekl jsem, že tam Čtvrtek vyzněl až příliš 
kladně, přece nejsou lidé bez chyb. I o tom 
tam mělo být. O člověku živém, reálném. Ne 
dovedeném do jakéhosi ideálu. Narazil jsem. 
Trochu i chápu. I já se nerad vzdávám 
některých svých představ o svých 
oblíbencích. Ale odborná konference?  
To je blbost, tyhle úvahy v padajícím listí. 
Ale cožpak to jde, umlčet ten nápor, co se na 
člověka valí?   
Zurčení se najde, když jdete lesem od 
Homole směrem jihozápadním. Nejdřív tu je 
pramen, potřeboval by vyčistit. A pak 
příjemný potůček a ten se na některých 
místech takhle ozývá. Když jdete proti vodě, 
tak stejně nic nenajdete. Radoval jsem se, 
alespoń mi nebude Há nadávat, že musí vařit 
houby. Nebo smažit. Neboco.  
Právě když jsem ten fejeton v hlavě dopsal 
až sem tak tam byl. Někdo říká babka, někdo 
podoubník. Pak tam byly ještě václavky, ale 
ty jsem nebral, abych tenhle fejeton nemusel 
přepisovat. Když jsem odemykal kolo, 
všimnul jsem si, že botasky, co jsem si 
zalepil držejí. Zachránil jsem je, protože je 
Há chtěla vyhodit, že jsou staré.  
Uprostřed Lhoťáku stál čáp. Mohl si tam stát, 
protože Lhoťák vypuštěný, jen taková kaluž. 
Aby mohli mít výlov. Ale ten čáp jim to 
vylovoval. Docela jsem mu to přál.  
Sluníčko trochu svítí, vítr fouká proti. 
Nevadí, když mám tu neprofoukavou bundu. 
S potěšením si šlapu, zatím co naši pracující 
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pracují a poslanci poslancují. I v noci. 
Ale my, nepolitičtí důchodcové, my se 
máme.  
 
 
03 11 2011 Malujou 
Dovídám  se, zase další dívka maluje. 
Z Jičína, přibližně stejného věku znám 
už třetí. Proč ony to? Holky okolo 
třicítky zatouží vyjadřovat se barvami. 
Nekonkrétně – abstraktně. Přemýšlím, 
co mají společného. Možná že ne 
jednoduché pořízení s mužskými. 
Vesměs dívky přemýšlivé, kulturní.  
Kde se to v člověku bere, ta touha 
olejem na plátně? Touha – potřeba 
vyjádřit se. Své pocity přeměnit v barvy. 
Nedostatek sebekritičnosti? Přetlak? 
Nedostatek seberealizace jiné? Ne. 
Všechny mají aktivit dost. Nemluvím o 
umělecké úrovni. Tu neznám.  
Stejně bylo by zajímavé přibrat další, 
uspořátat výstavu. Na vernisáži by se o 
těch motivacích mohla vést řeč.  
 
04 11 2011 Recenzent? 
Paní Markéta Hejkalová dala mi 
recenzní výtisk poslední Stránského 
knížky Tóny. Bez rozmýšlení jsem 
přijal. Rozmýšlení přišlo později. Sem 
vůl nekritickej. Byla první myšlenka, 
když jsem začal číst. Nesebekritickej. 
Cožpak já smím o starém pánovi, který 
vůbec nevypadá staře?  
Tóny, to není jednoduše dějové 
vyprávění. Analýza. Postupné 
rozkrývání osudů a vztahů. Zakázal jsem 
si dumat nad tím, kolik je tu 
autobiografie. Jistě, kriminálů se pan 
autor nezbaví do konce života. Jako 
Lustig a další. Ani té spousty osudů, 
kterou poznal. Včetně osudu svého. 
Tady je ještě rodina. Spletitost vztahů 
minulých, postupně vnučce 
rozkrývaných. 

06 11 2011 Na psaní 
je nejkrásnější to, že se vám chce psát úplně 
něco jiného, než co je v tu chvíli potřeba 
psát. Článek v termínu, uzávěra novin a tak. 
Co s tím? Jsou machři, kteří stačí oboje.  
Asi by se mělo ctít to skvělé pravidlo, že 
tomu nutkaní by se mělo vyhovět, kvůli 
lidstvu. Lidstvo přece nesmí být ochuzeno o 
naše moudra. Protože … , protože když 
přijde to nutkání, tak v té chvíli v nás jsou ty 
nejlepší věci.  
A tak se seberu, a jdu mejt nádobí, nebo 
přebírat brambory. 
 
10 11 2011 Přivezl jsem si 
z Havlbrodu Literárky z remitendy, že byly 
zadara. Tak listuju. Zdá se, že tahle současná 
Bílkova varianta je dobrá. Těší, že nacházím 
B.  Reynka, i jiné věci. Najednou vypadne ze 
štůčku zelená Knižní revue, tahle věnovaná 
německé literatuře. Čtu si ukázku z Zwei 
schwarze JÄger: „Byla úplně v tranzu z toho, 
že právě ji spadl najednou z nebe tak 
neodolatelně, hříšně a hlavně nezaslouženě 
přitažlivý milenec. …“ Vedle je fotka  
autorky Brigitte Kronauerové a životopis. 
Narodila se v roce 1940. Bum. Na polostrově 
Usedom byli jsme do sebe zamilovaní někdy 
asi v roce 60 s pěknou holkou. Jmenovala se 
Brigita. Věk by souhlasil, ale z podoby si 
pamatuju jen ty dlouhé vlasy.   
 
 
11 11 2011  Marodím 
Uživám si slasti nemusení. Dokonce mi Há 
udělalal čaj proti nachlazení. Mám tu onu 
hromádku novin které neznám: Literárky, 
Babylon, Tvar. Dokonce Slovan. Kdosi 
vytahal nějaké Havlíčkovy články z roku 46 
až 51. Nádhera. K tomu ostatnímu se vrátím, 
ale teď K. H. B.: „Byrokracie jest ten 
nepřirozený způsob vlády, při kterém se 
úřady do všeho občanského života míchají, 
všechno občanům předepisují, žádnou 
svobodnou vůli a samosprávu jim 
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nenechávají.“ Napsal před 161 lety. Jak 
trefné na dnes. I o občanské společnosti 
tu je řeč. Dával jim to.  
A my? Stále vrací se mi ten výraz 
předposranost, kvůli které už jsem si 
dost znepřátelil lidi, na kterých mi 
záleží. Důvod byl v tom, že se mi nelíbí 
určovat své konání podle toho, co by 
tomu řekli lidi, zejména lidi – šéfové. 
Zejména ti, kteří rozhodují. Jejichž 
přízeň neměl bych ztratit.   
Naposledy byla řeč o Čtvrtkovské 
konferenci. Byla úspěšná, zejména Eva a 
Jana odevzdaly skvělý kus práce. Řekl 
jsem, že Čtvrtek tam vyzněl jako ideál. 
Mínil jsem, že byl člověkem se svými 
chybami. I o nich měla být řeč. Sklidil 
jsem nelibost. Že nesouhlasím s nikým. 
Co s tím? Proč toto? Proč se chceme 
pohybovat jen v tom jednoduchém světě 
bezproblémovém? Právo nesouhlasu je 
jedním ze základních demokratických 
principů. Podkladem k diskusi. Hledání 
řešení. 
Ano, nemělo by nám jít o nás, naši 
ješitnost. 
A jak je se zásadami, principy? Dva 
příklady z velké jičínské politiky. Pan 
profesor Jan Sokol byl při jedné volbě 
kandidátem na prezidenta. Když tu byl 
v Jičíně, došla na to řeč. Ptal jsem se, jak 
obcházel jednotlivé strany, jak se rovna 
s komunisty. „Já jsem tam nešel,“ řekl 
Jan Sokol. A taky není prezidentem.  
Když tu v Jičíně byl onehdy Vladimír 
Železný, kdysi ředitel Novy, posléze náš 
reprezentant v Bruselu (europoslanec), 
nehrnulo se mnoho lidí, aby se s ním 
setkalo, či mu dělalo společnost. Soudní 
lidé měli na paměti jeho práci v Nově, 
kulturní úroveň pořadů. Ale někteří 
s ním mluvili. Poté MŠ vystavoval 
v Bruselu, což je zajisté pocta.  
12 11 2011 Tvar 

Další noviny o kterých moc nevím, tak čtu. 
Číslo věnované hodně czeslavu Miloszovi. 
Má Nobelovku, ale svůj život 
charakterizoval takto: „Bylo toho nemnoho. 
Trochu dní a nocí mezi datem narození a 
datem na kameni.“ 
Listuju dál. Frajer ve vestičce s cigaretou na 
fotce. Patrik Linhart. Vyprávěl o něm 
Roman, když jsme šli z Najmanky do 
Vimperka a teď ho konečně vidím a čtu o 
Polsku: „Jen nemluvit rusky. Ale kdo po pěti 
plzních odolá, aby si na wroclavském Rynku 
před fontánou teplických skláren nezazpíval 
Podmoskovskie večerá.“  
Vedle Kuba Vaníček rozebírá šklovského 
Zápisky revolučního komisaře. Píše o zjevení 
formalismu. Kubu znám. V Brodu mi říkal, 
že se posledních čtrnáct stránek PS nedalo 
dočist. Inu bohemista, teoretik. 
Nepřehlédnutelný. O kolik přesahuje svou 
výškou celostátní průměr, o tolik jeho hezké 
ženě do něj chybí. Jsou skvělý pár.  
Pak je tu úravek z čehosi, dost drný a D. Ž 
Bora deníkové záznamy zajímavé a drsný 
opět Příběh narkomana sepsaný P. Motýlem. 
Atd. Čtení zajímavé. Akorát si nemůžu 
vzpomenout, kdo je D. Ž. Bor.Baví, akorát 
čas, čas, čas.   
 
17 11 2011 Kanada v Rumcajsově 
ševcovně 
Štrůdl i bábovka byly výborné, červené mělo 
skvěle zajímavou jakoby kořeněnou chuť, ale 
Vláďa Šoltys byl nejzajímavější.  Než se lidi 
sešli, tak promítal fotky z odchytu ptáků na 
Zrcadle (rybník u Kopidlna).  Za týden 
dokázali vylovit ze sítí na 40 ptáků, nafotit, 
popsat, jinak zdokumentovat a pak pustit.  
Pak řekla Vlaďka tu frázi, že si pan doktor 
přes  zvířata splnil svůj dětský sen – vypravil 
se do Kanady. Tam si s Bobrem půjčili auto, 
jezdili, fotili. Přírodu. = hory, lesy, jezera, 
řeky, zvěř.  Z šedesáti gigabajtů fotek 
dokázal tak vybrat, že opravdu jen příroda. 
Pár domů. lidi ne, kvůli těm tam nejeli. 
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Medvědi chodějí  až na zahrádky. 
„Medvěd je dobrý běžec, plavec, lezec. 
Tomu neutečeš. Nejbližší fotka je z 6 
metrů. Ale k vylrybám se nesmí blíž, než 
na 100 m. Tenhle předpis se dodržuje. 
S kůrovcem si v národních parcích nikdo 
hlavu neláme. …“ Neviděli tam jediného 
ochránce ke stromu přivázaného.  
Pak byla řeč o tom, jak jsou tu lidé 
přívětiví, jak se pozdravíte, oni se vás 
zeptají jak se máte. Taky o životní 
úrovni. Ale co to je, proti těm krásným 
fotkám z přírody.  
 
19 11 2011 Revolucionáři po internetu 
Už mne štvou, všelijaké ty zprávy, petice 
o tom, co je všude okolo všechno špatné. 
Teď jsem například  dostal vyúčtování 
Sportovec roku. Podepsán František. Ani 
se neumí podepsat. Hrdina. Dopr. Výčet 
všelijakých špatností v naší společnosti 
je dlouhý, dlouhý. Ale on nestačí.  Kdy 
už konečně někdo napíše, co s tím 
učinil? Kam došel, komu co řekl – 
osobně a  adresně. Jaké kam na koho 
podal trestní oznámení. Který právník je 
ochoten věcí se zabývat. Jakou ostudu 
udělal kde těm lidem, kteří ty nekalosti 
pášou. … A tak.  
To si ten každý rozesílatel o sobě myslí, 
jak JIM to nandal. A sám sobě stoupl 
v očích. Je mi trapné znovu opakovat: 
Fňukat u piva nám nepomůže. 
 

22 11 2011 Osudy 
Vltava 11:30 Jaroslav Šedivý. Historik, myč 
oken, velvyslanec, ministr … . Úžasné 
vyprávění. V roce 1989 odevzdal umývací 
nářadí, a šel rovnou na ministerstvo 
zahraničí. Pan ministr Diensbier (dříve 
kotelník) ho pověřil jednáním o odchodu 
sovětských vojsk.  
Skvělé poslouchání. Až neuvěřitelné. 
Moudrý člověk. Bože, kolik všelijakého 
plkání je všude okolo nás. A tady takové 
moudro. A novodobá historie v poutavém 
podání.  
Srovnej s dnešními „vládci“. I u nás v jičíně 
– brrrr.  
 
 

Kačenka 
Zestárla. Má svou první emailovou 
adresu a ráda si dopisuje. Má notýsek 
s kytičkami a v něm všechny adresy a 
hesla. Najde si prstíkem správné 
začáteční písmeno, otevře si notýsek na 
správné straně a pečlivě opíše svou 
adresu, své heslo a pak adresu 
maminky. Pak napíše to svoje 
ahojmamijaksemasjasemamdobre. A 
sdělí že dostala dvojku ze zpěvu, 
nebozčeho. Ale nevysvětlí proč. To by 
bylo dlouhé, ještě písmenka pracně 
hledá. Ani mne nechtěla nechat dojíst 
oběd, jak na tu svou korepondenci 
spěchala. 
Líbí se jí vymýšlet křížovky. Genetický 
křížovkář = babička křížovky luští. Ale tu 
kaččinu by asi nevyluštila. První řádek: 
RBAÁ  znamená Bára. Druhý řádek 
UILEJ prý znamená Jůlinka. Když jsem ji 
upozornil, že tem některá písmenka 
chybí, jiná přebývají, naštvala se – „No a 
co?“ Tak tu křížovku mám nad 
počítačem a koukám se na ní, jaké je to 
s těmi různými šipkami a připisováním 
okének krásné výtvarné dílo.  

Nezapomenout: 
Nominace na Jivínského Štefana 
za kulturní počin se přijímají na 
adrese redakce do konce roku 
2011. 
 

Zpívání koled v Lodžii je v pátek  
23. prosince od 16 hodin.  
 
Advent už začal.   
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POZVÁNKY: 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Přijměte pozvání na netradiční adventní akci pro malé i velké 

v prostorách tajemstvími prostoupené barokní památky. 
Čeká vás neobvyklé pojetí příběhu Marie a Josefa s putováním do 

města Betléma. 
Připraveny jsou pro vás kreativní dílny, vánoční představení a živá 

hudba. 
Vydejte se s námi na místo, kde fantazie vám je průvodcem. Na místo 

zapomenutých snů… 

 

 
DIVOVÁNOCE V LODŽII 

sobota 10. 12. 2011 

 
Valdštejnská lodžie v Jičíně 

 

 

Pořádá o.s. Divozemí a o.s. Lodžie ve spolupráci s K
klubem. 

 

Arkádové nádvoří jičínského zámku 

12.00 DIVOBETLÉM – Netradiční scénické pojetí příběhu o 
narození Ježíška. 

Následovat bude společná hudebně-zábavná cesta alejí do 
Betléma-lodžie. 

Valdštejnská lodžie  

13.00 DIVODÍLNY – Vánoční výtvarné dílny s Divozemím a K-
klubem pro malé i velké. 

13.00 DIVOBETLÉM – Pokračování netradičního scénické pojetí 
příběhu o narození Ježíška. 
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13.30 PŘÍBĚH DĚDKA VŠUDEFOUSE - ANIČKA a LETADÝLKO 
Sváteční mystérium o Štětinatém dědkovi Všudefousovi, Božence 

a Pepikovi. 
14.00 IGNITUS - středověké Vánoce se skočnou hudbou z celého 

světa ve sličném podání. 
15.00 DIVOBETLÉM – Druhé uvedení netradičního scénického 

pojetí příběhu o narození Ježíška. 
15.30 ZIMNÍ POHÁDKA - Divadlo MIMOTAURUS 

loutková pohádka o přátelství ztřeštěného sněhuláka, obyvatele 
Severního pólu na dovolené a štěněte Alíka. 

16.30 BEATA BOCEK - vánoční koncert multiinstrumentalistky a 

výjimečné zpěvačky. 
17.30 HUSO - vánoční show hudebně-zábavní dvojice 
18.30 IRSKÉ VÁNOCE – Hudební jam s Irskou partou. 

 
 
 

Vánoční zvyky, občerstvení, minitrh, Mýdlárna u 
dvou koček, keramika Kaňák, kovářství Skrbek, 

chráněná dílna Domov Harcov... 
Vstupné 80 Kč, děti 40 Kč a do 5ti let zdarma. 

Interiéry budou temperované. 
 
 
 
 
 


