
 

1 

 
Vánoční ozdoby nostalgické 
Možná se někomu muzejní výstava 
vánočních ozdob zdá chudá. Jsou přece 
daleko parádnější koule a třípodlažní 
špice, či různá autíčka, kola či jiné věci. 
Ony asi i jsou ve Dvoře v muzeu. Ale se 
o ně bojí. Logicky. Křehká krása se 
neříká nadarmo. Provozoven, kde se 
ozdoby foukaly, bylo tady v okolí 
šestnáct. Nebo osmnáct? Paní 
výtvarnice, která je navrhovala, vykládá, 
jak to bylo. Jedna byla i v Popovicích. 
Jedna na Zdobíně. Zajímavý název, což? 
Kdy se stane, aby se podle řemesla 
pojmenovala vesnice. Ale jo, 
v Krkonoších jsou Skelné Hutě.  
Půvab muzejní výstavy i v tom, že si tu 
člověk začne vzpomínat na mládí. 
Začnou se přesně vybavovat ty ozdoby, 
které se zjevovaly, aby vymezily další 
uplynulý rok.  Možná pro někoho jsou ty 
barevné koule příliš pestré, křiklavé. 
Dnes si mnozí zdobí stromeček slámou, 
dřevem, čímsi prostším. Nojo, když byly 
tyhle koule velké, barevné, velmi 
zdobné, tak toho bývalo pod stromečkem 
méně, přiznejme. Teď děti  roztrhávají 
pečlivě zabalené krabičky a vrhají se na 
další a další. Asi proto je ta prostota v té 
slámě a hoblinách. Jako kompenzace 
přílišné bohatosti.  

 

Tiskovka 05 12 
Vymysleli obranu: „Budeme zodpovídat jen 
dotazy k uplynulému zasedání rady.“  
Že by mohly být i věci jiné, důležitější? No 
právě. Až nakonec. A třeba na ně ani 
nezbude čas. Tak se dělá politika. Ještě takto 
– slovo dostává občas ten, kdo křičí, ne ten, 
který se ukázněně hlásí.   
Ale jistě, je spousta pozitivních věcí. Rada 
projednala 63 bodů. O Tamlovce a hradební 
zdi jednalo se prý dvě hodiny. O tom, aby 
zastupitelé měli stejný přístup k informacím, 
vyznělo hlasování rady na plichtu – 3:3.  
Proti byli Dvořák, Puš, Kůta. Místostarosta 
Dvořák řekl, že problém se zveřejňováním 
materiálů je proto, „abychom nemohli být 
ovlivňováni nějakým tlakem.“ Místostarosta 
Frýba řekl, že příklad Dvořáka je špatný. 
Atd.  Digitalizace kina je v systému 4K, což 
je v současné době nejvyšší možné obrazové 
rozlišení a divákovi poskytne neskutečně 
kvalitní zážitek. Zážitek bude stát 2,6 
milionů. Ale část bude z dotace. Zastupiteli 
Hamáčkovi, který dosud moderoval diskusi 
na stránkách města, nikdo neřekl, že už 
moderovat nebude. Novinář je vyzván, aby 
nepokládal otázky, které se netýkají poslední 
rady. Problém okolo plakátovacích ploch je 
složitý. Atd. Tato zpráva není vyčerpávající, 
ani objektivní. Vyčerpaný byl novinář, který 
se zeptal, proč si pan starosta bere tolik 
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Václav Havel: „Vůbec mi nevadí, že skončím. O tom bez obalu a rád píšu. … 
Co mi však příšerně vadí, je nebezpečí, že po sobě zanechám zmatek. A už 
nikdy mi nebude umožněno na pár minut se vrátit, udělat pořádek a všechno 
příslušně dovysvětlit.“ (Z knížky  Prosím stručně, která vyšla v roce 2006) 
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patronátů, když tam nemá ani čas přijít. 
Šlo o benefici Apropa. M. Puš: „ Oni za 
mnou sami chodí. Sehnal jsem jim 
spoustu sponzorů. Omluvil jsem se jim.“ 
Atd. 
Pan místostarosta Kůta řekl, že na 
benefici chyběli novináři. Na místě se 
ukázalo, že z přítomných médií chybělo 
snad jen jedno. Inu, vidění politiků je … 
jiné. Pan novinář Truhlička navrhnul, že 
by neukázněným novinářům měly být 
udělovány žluté a červené karty.  
Tiskovka byla monitorována kamerou, 
záznamy se archivují rok. Jsou 
zájemcům přístupny podle zákona 106. 
 

JMP s novým dramaturgem. 
Dáma, půvabná, organizátorka festivalů, 
divadelní producentka, na volné noze. Je 
z Plzně, ale kořeny v Úbislavicích. Na 
schůzi vejboru 6. 12. bylo zřejmé, že už 
má spoustu věcí promyšlených, že 
nemluví do větru, na fráze a vznosná 
slova si nepotrpí. Mluvila o propojení se 
školami, možném zeštíhlení. Téma je 
Loutka, tak chce představit loutky ve 
všech podobách. Jednotlivá místa ve 
městě by mohla být specializovaná pro 
určité aktivity. Dále zněla slova herecké 
kapely, - jemné a decentní – dílny 
vedené profesionály – loutky ve všech 
podobách – animace  - Zvážit možnost i 
animovat budovu (jako v Praze orloj) … 
. Tradiční konstanty zachovat. 
Vejborů přítomno celkem 23, zdá se, že 
zájem o práci je. Diskuse. Nápady. 
Peněz moc nebude. Požádat o patronát 
UNESCO.  
Zněla slova hezká, věcná i poněkud  … 
jak to říct? Vyčpělá. Uhlazená.  
Řeč byla o důležitosti pozvání VIPů, 
osobností. (Donuťme ty novináře, ať 
sem přijedou. Kvůli osobnostem. Pak 
bude ta propagace.)  Atd. Na druhou 
stranu o neformálnosti, skromnosti, 
méně komerce. (Když nemusí být 
Michal David, nepotřebujeme tolik 
reklam.). Není tajemství, že lidé, kteří 
zastávají druhý názor, kteří by byli 

velkým přínosem, se do festivalu nezapojují.  
Potřeba svěžího větru stále trvá.     

Večer o radosti 
„Celý večer je o radosti“, řekl pan moderátor 
Stříbrný v úvodu koncertu sboru Eoerster 
v pátek 9. 12 v Porotním sále jičínského 
zámku. Byl. Měl tři části: klasiku, sólisty a 
koledy. Radost od baroka po současnost. 
Radost nejméně ve čtyřech světových 
jazycích, nějak jsme se nemohli dopočítat.  
Radost z toho, jak se neplní předsevzetí. 
Paní sbormistryně Ivana na parádním 
koncertu před časem předala žezlo – a své 
předsevzetí nesplnila. Skvěle si při koncertu 
předávali vedení sboru s K. Chutným. Byl 
v tom nejenom symbol, ale i milé lidské 
gesto.  Jak se liší jejich dirigování, to 
posoudí odborník. Ale pan sbormistr úžasně 
pro ovládání sboru používá dlaň, prsty, je 
zajímavé to pozorovat. Paní Hanzlová asi 
vládne mimikou, ale to z pozice diváka 
nebylo vidět.  
Ale viditelné byly nějaké sympatické vnější 
projevy. Třeba jak všechno bylo barevně 
sladěné. Dámy bílé halenky a červené šály, 
pánové v tmavém a motejly. K tomu sólistka 
I. Záveská v jiném odstínu červeně. Sytě 
červené byly i kaly, které sbor a sólisti na 
závěr dostali. Však to pan Stříbrný ocenil, 
přirovnávaje květinu k srdci.  
Určitým symbolem bylo, jak po přestávce 
sbor nastoupil, začal zpívat koledy a uličkou 
se teprve blížili sbormistři.  Potěšitelné je, že 
si sbor vystačí se zpěváky z vlastních zdrojů. 
I. Záveská ke sboru patří a D. Balatka a S. 
Michálková jsou ze spřáteleného Turnova. 
Právě tak potěšení přineslo, že na programu 
byla čtvrtina skladeb čerstvě nastudovaných.  
 

Smetana u Jakuba 
Kostel plný. Sbor už vymrzlý z Kopidlna 
(taky v kostele), ale na výkonu nebylo to 
vidět. Ale známá věc – ze čtyřiadvaceti 
členů jen 6 mužů. A samozřejmě pan 
sbormistr Čapek. Zdali ženský hlas 
v akustice chrámu lépe zní? Ale ten dívčí byl 
skvělý. Jako host zpívala sólo i se sborem 
Simona Tlustá, žákyně Z. Svobodové z  
jičínské ZUŠ. Bez mikrofonu. A druhým 
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hostem T. Klazar a jeho trubka. Zase 
jiný akustický vjem. Jakoby melodie 
ještě zněla, když už trubka od úst.  
Poctivě připravený koncert. Osm nových 
písní nastudovaných pro předvánoční 
šňůru. Smetanovci umí od klasiky po 
evrgrýny. Ale hlavně – pohlazení na duši 
a chvilka toho, jaký má Advent být. 
 

Jivínský Štefan 
Chodí nominace na ocenění za 
pozoruhodný kulturní počin. Je příjemné 
sledovat, jak se lidi i na těch nejmenších 
vesničkách dívají okolo sebe, jak si 
zakládají na všem, co se svépomocí 
udělalo, připravilo, zorganizovalo.  
Lidový vynálezce pan Šádek vymyslel 
soustruh na dřevo, který se pohání, když 
se šlape na kole. Teď prý i nějakou 
pumpu. Jezdí po jarmarcích, táta šlape, 
syn si může vysoustružit káču. Pan 
Burkert z Paky fotí stromy, aleje. Za pár 
roků budou už jen na jeho fotkách. 
Bohunka od Karmelitánů sbalí knihy do 
kufru a jede za lidmi. O slavnosti stromů 
v lodžii vyložila své knihkupectví na 
obrubě studny. Paní Mečířová přednáší o 
Erbenovi, Mašínové… . Ne proto, že je 
to její povolání, ale proto, že má lidem 
co říct. A další a další. Jedna nominace 
dokonce doplněna o podpisy jako petice. 
Pardon, že tu nejmenuji všechny. 
Tohle je úžasné bohatství. Ta člověčí 
dobrá vůle. Vážíme si ho dostatečně? 
Jen mne trápí, že Štefan není úplným 
přehledem toho, co se na okrese děje. Že 
mnoho zajímavého, dobrého, užitečného, 
zůstane nezaznamenáno. Čím tedy 
Štefan je? Inu – přehledem těch akcí, 
které lidé vnímají a píší o nich.  
 

Fenomén pouličního divadla 
Přichází do Jičína každoročně při JMP. 
Pak tu na podzim byli z Kuksu. A teď 
v lodžii. Bývá to buď malá parta, častěji 
jednotlivci.  

Anička Duchaňová dojídá vánočku, která při 
představení o dědkovi Všudefousovi v lodžii 
hrála a dopíjí z placatice, na které je napsáno 
Whisky, hrabe v kufru, kde má pohádky, aby 
si každý mohl odnést. Vánočka obešla 
diváky, kdo chtěl, kousnul si. Ale placatici 
popíjí sama, třeba by lidi poznali, že tam je 
čaj. Ale barva jako whiska. Má dva kufry. 
Jeden je scéna, v druhém ty pohádky. 
Pohádky napsala ona, scénu a loutky dělala 
s jičínskou Radkou Mizerovou  - 
Smolíkovou. Takhle putuje. To je to pouliční 
divadlo. Ještě řekne: „Nejraději mám 
autorské divadlo.“ To znamená, že si celé 
divadlo od napsání až po sehrání dělá sama. 
Tady jí předlohu dělala šumavská vesnice, 
kam jezdí za svým dědečkem. Však ji taky 
pěkně vystavěla na víku kufru, který 
představuje jeviště. Vesnice je skutečná, 
příběh vymyslela herečka. Na závěr na tom 
víku kufru blikají barevné hvězdičky a na 
stolečku je stromeček, který se otáčí a hraje.  
U pouličního divadla je herec (i divák) 
krásně svobodný.  
 

Cena města Jičína počtvrté     
Ale laureátů už je celkem 6. Tím posledním 
byl v středu 14. 12. jmenován PhDr. Jindřich 
Francek.  Archivář, historik, autor knih o 
Valdštejnovi, Harantovi, mnoha děl o 
zločinech v dějinách a trestech. Loni vyšly 
Dějiny Jičína (600 stran, většinou 
rozebráno).  
Předáno na slavnostním předvánočním  
setkání  - velká paráda, trubači, dívky 
z ZUŠky,  příjemné písničky. V úvodu věcně 
pan starosta charakterizoval dnešní dobu. 
Řekl, že žijeme ve zvláštním světě, že jsme 
zaplavováni senzačními zprávami… , že jsou 
lidé podráždění, že se to přenáší i do rodin. I 
o tom, jak zastupitelé dlouho hledali 
společnou řeč. Pochválil Jičín jako město 
plné patriotů, řekl, že největším bohatstvím 
jsou lidé.  
Laureáta představil J. K. Čeliš.  Nominaci na 
J. Francka podala Jičínská beseda. Při 
důkladnosti šéfa P. Kracíka zpracována 
podrobně, svědomitě. 
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Laureát při děkovačce vzpomněl O. 
Turčína, který ho inspiroval ke studiu, 
četl jeho rukopisy a poskytoval rady. Na 
závěr svou typickou jemnou ironií 
pravil: „Podpora rodiny na Dějinách 
Jičína nebyla. Žena mne od  práce 
odrazovala, že mi to nikdo nevydá. Dnes 
můžu říct, že se spletla.“  
V oficiální části snad jediná chybička – 
mohli být zmíněni i další navržení (B. 
Holanová a E. Bosák), zasloužili by si 
to.   
Nálada skvělá, raut bohatý (cukroví prý 
napekla paní Fejfarová = správná 
sekretářka v každém okamžiku). 
Kupodivu jediné, čeho se v závěru 
nedostávalo, bylo nealkoholického pití. 
Vína bylo dost. Vážnost chvíle podtrhlo 
parádní oblečení dam i pánů. Jeden pán, 
významný divadelník a organizátor, 
dostavil se v cylindru. Bez saka povšiml 
jsem si člověka jen jednoho. Nebyl to 
nikdo z redakce Prochorovin.   
 

Vladimír a Pečeť 
V ševcovně v pátek 16. 12. Trochu jiná 
atmosféra. Uvolněná, bezsaková. Občas 
legrace, vtip, ťuknutí skleničky. 
Většinou trochu jiní lidé, než v Porotním 
sále. A ti, kteří stejní, tak s odloženou 
oficialitou. Je to drzé napsat, že tu bylo 
více upřímnosti? 
Pan profesor Vladimír Úlehla dostal jako 
čtvrtý Jičíňák od Jičínské besedy 
Jičínskou pečeť. Spolu s Jaromírem 
Gottliebem, Standou Hylmarem a panem 
doktorem Franckem. Vybraná 
společnost. 
VÚ řekl, že už ty pocty by mohly 
skončit. „Dost bylo Úlehly. … Nejsem 
bohatýr. … Člověk s trochou 
analytických schopností. Komfortní 
mladíček jsem byl. Introvert.  … I se 
špatným vybavením se mi ten život 
povedl. …“  Vzpomněl působení na 
průmyslovce, jak byl „ředitelem 
maringotky“, jak se potom vrátil a po 
listopadu zpracovával komunistické 
působení na Jičínsku. Jak byl v 64 letech 

nejstarším členem nového zastupitelstva po 
listopadu. Jak si bádá, píše knížky, články, 
přednáší a dělá výstavy. Jak organizoval 
záchranu poustevníka a podílel se v lodžii.  
Ale hlavně, jak u takových lidí bývá, 
nemluvil Vladimír moc o sobě, ale o 
ostatních a o dění.  
 
 

Ze společnosti: 
Přijde občan na radnici a přinese na 
podatelnu dopis panu starostovi. Poprosí, aby 
mu udělali kopii a na ní potvrdili příjem. 
Nelze. Chce kopii za úhradu. „To my 
nesmíme.“ Občan musí hledat nejbližší 
kopírku, pak mu na ni úřednice potvrdí 
příjem dopisu. K události řekl vedoucí úřadu: 
„Měl jste přijít za mnou.“ Místostarosta 
Frýba: „Měli udělat kopii zadarmo.“ A 
občan? Konečně ví, jak vypadá otevřená 
radnice.  
Stalo se 24. 11. Zatím odpověď žádná.  
Kdo to řídí? Zdá se, že Divovánoce 
v arkádách měly 10. 12. úspěch.
 Pečlivě nazkoušené, připravené. 
Pro iluzi sněžení byl tam ventilátor a před něj 
se daly natrhané papírky – bylo to 
romantické. Do ty doby, než přišla paní 
uklízečka a řekla: „Kdo to bude uklízet?“  A 
tak se průvod do Lodžie zdržel. Pořadatelé 
uklízeli. Paní uklízečka si to pak 
zkontrolovala. 
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Kousky z deníku 
 
24 11 2011 Jindra ze Sovince 
Zajímavé lidi potkáte na cestě. Nebo 
v MICu. Stál tam, celý v černém, 
s kabelou přes rameno. Trpělivě 
čekal. Tereza nás seznámila. 
Vzpomínali jsme, jak tu zahajoval 
výstavu R. Pilaře. Připomněl jsem 
mu jeho sociální cykly. Černobílé, 
focené klasicky na film. Ale ani 
v následném dopise neodpověděl, 
proč digitál spíš méně. K tomu 
posléze napsal: „Poslední výstavy 
vznikají tak, že se skenují negativy a 
tisknou se veliká fota. 
Včera jsem ale zrovna byl ve 
fotokomoře a dnes vypínám. Zítra 
půjdu znovu. Prostě, každé chce 
své. Netrapme se, čím fotíme, ale co 
fotíme a co tím chceme sdělit.“ A 
dodal, že Jičín je úžasný.  
Ale v tom MICu  přišla jedna 
půvabná jičínská dáma a ta měla 
pochopitelně přednost.  
Pan fotograf, Doc. Jindřich Štrajt, se 
v dopise podepsal, jak je uvedeno 
v nadpisu. 
 
02 12 2011 Svatý Děda Mráz ? 
Jičínská beseda pozvala manžele 
Kourovy. Ti jednak vydali knížku o 
tom, jak se v historii a zejména 
v nové době slavily vánoce a taky 
přijeli do Jičína o tom povídat. 
Protože Jičín má primát. Už v roce 
1950 pozvala do Jičína Dědu Mráze 
paní Anna Jirásková. Až z daleké 
Čukotky. Prý to projednával i 
ústřední výbor KSČ. Prý ho přišlo 
přivítat na tři tisíce lidí.  
Pamětníci pamatují, nepamětníci si 
to můžou v knížce České vánoce 
Petra a Pavlíny Kourových přečíst. 
Někoho to taky ani moc nezajímá.  
Nás zajímá ten „vedlejší produkt“. Ty 
souvislosti, kterým se říká kontext. 
Nelze dnešními pohledy zodpovědně 
a spravedlivě jakkoli posuzovat 

konání hlavní organizátorky, tehdy 
zajisté  přesvědčené členky strany. 
Dcera paní Jiráskové jmenovala se 
Jana. Učila na Střední průmyslové škole 
v Jičíně, napsala mnoho vlastivědných 
prací, kupříkladu o Irmě Geisslové. Však 
vybavuje se jeden moment z jejího 
života. Prověrky. Po roce 1968 byli lidé 
posuzováni podle toho, jak hodnotí vstup 
vojsk na naše území. Prověrková komise 
kladla všem tuto kardinální otázku. A 
Jana, dcera paní Jiráskové, v té chvíli 
charakter prokázala.  
I tenhle příběh je součástí našich 
novodobých dějin. 
 
03 12 2011 Pan malíř Mužíček 
novopacký má pěknou galerii a tak 
vernisáž, kterou zahajoval, byla 
příjemná, protože tam taky byla spousta 
krásných obrazů. A dobrot všelijakých. A 
milých slov. Díky nim jsem si uvědomil, 
co se skrývá za označením Pačtí blázni. 
Hovořil pan malíř a pan kdysiředitel M. 
Bařina. Oba skvěle, protože pan 
galerista bez příkras lidově, ale tím 
věcněji, a pan Bařina jako vždycky – 
zdánlivé pelmel si vnímavý čtenář na 
závěr srovnal a bylo tam moudro. 
Prostě předělal dvě místnosti na galerii a 
ta se jmenuje Damara, jako se jmenuje 
voňavá pryskyřice, kterou malíři 
používají. Paní Hana Janoušková má tu 
léčivé obrazy. Jedno z jejích povolání 
bylo arteterapie. Postavy Lubomíra 
Typlta provokují, jsou trochu z Jiného 
světa. Michail Ščigol vystavil menší  věci, 
ale kůň, jeho oblíbený námět a symbol, 
se vešel. Kytice Jiřího Salaby jsou velké 
a je v nich zvláštní světlo. Josef Bucek  
ve svých plastikách neopustil 
abstraktnější vidění.  
Kdysi pravil pan Mužíček, že maluje 
rychle. Dobře. Ale i za tu krátkou dobu 
dovede vnímat a namalovat barvy v 
krajině tak, že se tají dech. Nemusí 
daleko, maluje v okolí.  Vlastimil Mužíček 
umí slovem (viz zahajovací projev) i 
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štětcem. A teď si k tomu ještě pořídil 
galerii. Není to nádhera?  
 
06 12 2011 Grégrová a 
Čtu B. Grégrová: Rukopis. 
Přemejšlím, jakou cestou jsem k ní 
přišel. Asi v knihovně ležela na stole, 
když jsem tam hledal. Přítelka 
a spolupracovnice Josefa Hiršala. 
Ten, když byl před lety v knihovně na 
besídce, tak nebyl za oblakem dýmu 
vidět. Ale se dobře poslouchal. Teď 
je tu v knize Bohunky nejspíš. 
Rukopis vyšel 2008. Joska umřel 03. 
Schválně používám ta familiérní 
jména, oni se tak nazývali. V roce 09 
dostal Rukopis Literu a taky byl 
knihou roku. V rozhovorech přiznala 
B G slepotu. Že má tlustou tužku a 
pokouší se psát poezii s lupou. 
V roce 2011 jí bylo devadesát. 
Knížka – pocity slepé osamělé ženy 
a její vzpomínky. Nefňuká. Jen 
občas vloží: „Pane, prosím// zastav 
ten proces“. Neumím tu knížku 
popsat. Nejsem hoden. 
 
07 12 2011 Ryšavý: Vrač 
Knížku jsem si půjčil, protože jsem 
kdesi četl, že je Ryšavý někde 
oceněný. Protože Petra Hůlová 
napsala, že tahle kniha je v české 
literatuře něčím výjimečným.  
Pak jsem ji doma otevřel – a zavřel. 
A řekl jsem si - aby knížka dostala 
nějakou Literu, musí být … hledám 
decentní slovo …, musí být 
NICMOC. Abych nemusel napsat  
NUDNÁ. 
Pak jsem si na Wiki přečetl, že M R 
dostal hned  dvě Litery a otevřel 
znovu. A se začetl. A četl a četl. Vrač 
se může číst od prostředka, nebo 
skoro od konce. Nemá konec. 
Vlastně ani začátek. Volně plynoucí 
úvahy. Fikce, nebo fabulace?  
„Hráli (divadlo) každý den, někdy 
s diváky, někdy bez nich. Na tom jim 
nezáleželo.“ 

„Co mám chtít, když jsem se naučil nic 
nechtít?“  
 
09 12 2011 Sekyruje je 
Kdo vyšel o přestávce koncertu 
Foerstera na arkádové nádvoří, viděl tam 
v přítmí poskakovat postavičky. Byly tam 
ještě po koncertě a ještě v deset. Snad 
čtyřhodinová zkouška betlémské scény 
pro Divovánoce. V zimě, tmě, s přísným 
režisérem, který neodpustí žádný krok, 
který není podle jeho představy. 
Představení bude zítra v poledne, pak 
průvod a v lodžii znovu. 
1. Proč to dělají? 2. Kde se vzali? 3. Kdo 
jim to zaplatí? 
1. Protože betlémský příběh byl hrán 
snad milionkrát a pořád fascinuje. Ve své 
prostotě, neokázalosti. 2. Protože pan 
kastelán Jirka se dovede skamarádit 
s těmi správnými přáteli. Některé zná 
dlouho, ty jičínské umí objevit. 3. Nikdo. 
Pokud ovšem není nejvyšším honorářem 
těch víc než 150 lidí, kteří u lodžie měli 
úžasný zážitek. Vlastně pardon, pro 
pořadatele vaří se na závěr sojový guláš.   
 
14 12 2011 Raut (Slavnostní 
předvánoční setkání) 
Na každém sezení jsou důležité kuloáry, 
někdy důležitější, než vlastní sezení. 
Tady byly. Kuloáry. Samozřejmě Cena 
Jičína má prestiž. Ale i raut je příjemný. 
Tam se toho semele. Diskutováno: 
Projev pana starosty, kde říkal, že 
zastupitelé dlouho hledali společnou řeč. 
To víno, ne úplně to bílé, to bylo dobré. 
Jak si tanečnice ze ZUŠky při svém 
vystoupení poradily, když vypadl zvuk. 
Jak se Divovánoce podařily. Ať přijdou 
přátelé na Štědrý den dopoledne na 
bránu. Debata o lodžii, co s tím blátem. 
A že je potřeba se sejít a probrat plán na 
příští rok. Včetně rozpočtu. Atd. 
ProChor za sako pochválen. Naopak za 
článek o konferenci k V. Čtvrtkovi ne. 
Napsal jsem: „… nenašel jsem jedinou 
výhradu. Něco, co neudělal dobře, 
nějakou výtku. Kritický přístup. Nebo 
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alespoň kritičtější. Že se to na 
takovouhle událost nehodí?“ Jinde 
stálo, že konference byla skvělá. 
Nestačí. Dopr. Musím další 
skleničku. To opravdu chceme žít jen 
ve světě, kde se budeme jen chválit?  
A teď vyřešit, o čem jsem přemýšlel 
celý den. Oslovuji pana starostu. 
Ptám se na Divovánoce. Obecná 
pochvala. Lidi, kteří chtějí kulturu, se 
bavili. Pak hned převod na házenou. 
Tam prý 900 lidí. Úspěch pro Jičín.  
Někdo tam, někdo jinam. 
Nepovedlo se. Chtěl jsem povídat o 
tom, jak je to s tou místní kulturou, 
jak ji dělají dobrovolníci. Jak to, co se 
dělo v  lodžii, bylo něco 
mimořádného, neobvyklého v Jičíně. 
Tady třeba podporu. Kupříkladu 
nějak vyřešit to bláto ve dvoře. Nojo. 
Na schodech cestou k domovu 
potkávám pana profesora Kvačka. 
Říká, že svůj obvyklý čas přetáhl. 
Ptám se, zda je tak dobře, či ne. 
Ano, dobře. „Už nás zůstalo málo, 
mého věku.“ Společně jsme 
napočítali tu přítomné tři.  
 
15 12 2011 
Po čtvrté běsi, o kterých píše O. 
Neff. Nejdřív jsem čekal, kdy si pro 
mne přijdou. Ve snu přesně živý 
pocit, který prožívali ti, které sebrali a 
uvěznili. Tak, jak popisováno 
v knížkách z okupace, nebo 
z disentu. Přemýšlel jsem, zda utéci. 
Shledal zbytečným. Pak přišli. Vím, 
že jeden měl žluté triko. Vypadal 
docela sympaticky. Odvedli mne a já 
vůbec netušil, za kolik roků se 
vrátím. 
To mám si za ten článek o Čtvrtkovi.  
 
Kniha roku 
17. 12. v Lidovkách. U. Eco, W. 
Shakespeare, V. Nabokov, G. 
Steiner. Mezi prvními šesti z našinců 
jen kniha o dvaceti letech 
nakladatelství Torst a esejistický spis 

L. Jehličky. Kde je původní česká próza? 
I na dalších místech spíš knihy 
„úvahové“. Kde jsou Balabánové, 
Novákové, Hůlové, Topolové … ? 
Pravda, anketa je dílem dvou set 
odborníků, spisovatelů. Leč, vypovídá 
cosi. Proč nikdy Viewegh? Kde je třeba 
Petra Soukupová? Však mnohé 
užitečnosti tu jsou. Lidovky přinesly, jak 
respondenti odpovídali. Tedy, může si tu 
každý najít o tom, kdo co čte. A brát to 
jako tipy pro sebe. Já jsem si zatrhnul 
Klímu, Kosatíka … Ale je tu zmíněna i 
Chalupova monografie o Reynkovi. Malý 
Pavel Ch kdysi pobíhal po Dětenicích. 
Letos připravil velké Reynkovy výstavy 
v Mýtě, Litomyšli a Praze.  
 
 
 
Kačenka 
- Na Mikuláše přebírám ji ze 
školní jídelny náležitě zmalovanou. 
Zmalovanou uhlím. Panečku, kde se 
dnes sežene uhlí? V jejich třídě byl čert. 
A dal kačce pusu. A Kačka se s tím 
vytahuje. Dokonce se doma nechává 
fotit, to nebývá. Pak se hned ptá, co 
dostane. A večer jde do města na čerty. 
Je náležitě rozjívená.  
Zajímavé. Ví, že to jsou přestrojení kluci, 
ale ta nábožná úcta trvá. Kde se bere? 
Tak tohle, navzdory všem moderním 
změnám, přetrvává.  Vzpomínka  na 
vlastní dětství. Před čerty zalezl pod 
postel.  
- Zdobíme perníčky. Okolo rodina, 
někteří konají, někteří radí. Kača se 
hrne, jako do každé takové práce. 
Z počátku dobré, pak poleva od Dr. 
Oetkera ztuhne. Kačenka mačká a 
mačká – marně. Tak ráda by měla své 
perníčky. Než poleva ztuhla, stačila jen 
pár. Pokud mi jeden perníček dá, nesním 
ho, budu se na něj dívat, i když ten kůň 
není kůň, ale zebra.  
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