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Včely neuletěly 
Dali si v muzeu práci se včelařskou 
výstavou. Kdo dosud nevěděl, poznal, co 
je to za úžasně organizovanou komunitu. 
Myslím včely. Včelaři asi taky. Vždyť si 
říkají přátelé. A okolo včel všechno úžasně 
voní.  
První slovo – vzpomínky. Zajímavé, co se 
člověku všechno vybaví při pohledu na to 
všelijaké náčiní. Na ten krásný dřevěný 
medomet. Jen když točíš, teče. Tvoje síla 
fyzická, fyzikální princip síly odstředivé a 
před tím tuze práce malých včelek. 
Ukázněných, nekecajících, ale takových, 
které se dovedou bránit. 
Slova: klát, plást, propolis, strdí, prtní, 
medovice, medovina … no nejsou 
nádherná? Staří Řekové považovali víno a 
med za nejlepší lék.    
 

Každoroční přehlídka 

dětských divadel  

koná se v Káčku a letos byla 16. 3. 
Souborů 5, představení 7, protože Studio 
Šrámkova domu přivezlo hned 3 inscenace 
a všechny skvělé. 
Ano, úroveň různá, no a co. ZŠ a MŠ 
Brána Nová Paka přivezlo muzikál 
z vlastní dílny. Vlastně to byla trochu 
jiným způsobem pojatá lekce z dějepisu o 
Davidovi, převedená na scénu. Dramatická 
výchova v praxi. Vše napsali sami. „Ty 
písničky? No k některým jsem volně 
použila staré křesťanské zpěvníčky,“ 
pověděla paní učitelka Čančíková.  
 

 
Lada Bechyňová nechala děti na jevišti 
před představením řádit, honit se. A pak 
hned začala pohádka o neposlušných 
kůzlatech. Využití přirozené dětské 
hravosti v podání Studia Šrámkova domu 
ze Sobotky.  
Libáňští tradičně skvělí. Nápady. Poměrně 
složitá scéna, přesto se rozebere a jezdí se 
s ní po kraji. Živí herci a loutky. 
Jednoduché z papundeklu, ale vtipné. 
Dětenice dokazují, že i na vsi lze divadlo. 
Různé ty Korálky a Korálovky se 
rozrůstají i dorůstají. Paní učitelka 
Vališková má své divadlo i v Kopidlně. 
Známá pohádka o hrnečku, který umí 
vařit, měla  nečekané zakončení. 
Do krajské přehlídky postoupila Sobotka  
a Libáň. 
 

Subito znamená náhle 
Zametáme schody do Lodžie a já si opět 
potvrzuju, že nejlepší interwiev je při 
práci. Vlastně jsem zametal s Jirkou a pak 
přišla ta holka a něco na Jirkovi chtěla a 
on, než by jí to vysvětloval, šel to udělat 
sám, ale stačil ji vrazit koště do ruky.  
Tak se dozvídám, jak se připravuje koncert 
komorního smíšeného sboru Subito. 
Koncert jmenoval se Zvolání Morany a 
konal se 18. března v oktogonu. Oktogon 
je osmiúhelníková místnost na jižní straně 
Lodžie. Když se tu cokoli koná, musí se 
nejdříve uklidit astronomická výstava a 
nanosit židle a uklidit vůbec. To právě ty 
dívky dělaly, protože Subito je sice 
muzikantsky skvělý sbor, i esteticky, ale 
všechno ostatní je ryze amatérské. Trochu 
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vnímavý  a mírně zkušený člověk pochopí. 
Slovo estetický je vysvětlitelné tím, že ve 
sboru jsou studentky a studenti, či už 
absolventi pražských škol dle rovnice 14Ž 
+ 5M. Jejich barva je červená a černá, 
dívkám i pánům slušela. 
Tak na těch schodech jsem se dozvěděl, že 
sbor využil pozvání a udělal si v Lodžii 
víkendové pracovní soustředění, které za 
odměnu zakončil koncertem. Velká škoda, 
že tleskalo jen 27 posluchačů. Ale tleskalo 
po právu intenzivně a sbor musel přidávat 
a ještě jednou přidávat a bylo vidět, jak to 
jeho členům udělalo radost. 
Ale nejpříjemnější z celého konání je 
poznání té … zažranosti. Jak jsou ty holky 
(jistě i kluci) tím zpíváním nadšení. Jak je 
z nich vidět ta radost. Jak se pak po každé 
skladbě usmívaly a jak sbormistryně Míša 
vždycky mírně kývla hlavou, že to bylo 
dobré. Teď už můžu prozradit, že si ta 
holka, která kromě zpívání studuje dvě 
vysoké školy (práva a historii), při tom 
zametání schodů zpívala. No, spíš jen tak 
potichu notovala.  
 

Už na ni došlo 
Na posledním jednání městského 
zastupitelstva pravil občan Jiran (ODS) 
jičínské novinářce: „Na vás taky dojde.“ 
(Vzpomínka na Gottwaldovy vyhrůžky 
v parlamentu za 1. republiky je čistě 
náhodná). 
Došlo.  Rada města projednala podání 
pana ***** (hvězdičky jsou kvůli ochraně 
osobních údajů), kde se ptá, kdo dal 
souhlas zkopírování městské diskuse na 
soukromé stránky a kolik to stálo. 
Jedná se o zkopírování do novin uvedené 
novinářky. Viz 
http://www.mojejicinsko.cz/. 
Vedoucí úřadu dostal od rady za úkol 
provést analýzu, jak žádá pětihvězdičkový 
pán.     
 
 

Markéta Hejkalová 
je vnučka spisovatele Křeliny, 
nakladatelka, překladatelka (z Finštiny), 
spisovatelka, pořadatelka knižních veletrhů 

a funkcionářka PEN klubu.  Kromě toho 
je půvabná dáma, která o tom všem 
příjemně a s rozhledem hovoří. Předvedla 
to 21. a 22. v Lázních Bělohradě a i na 
dvou besedách v jičínské KVČ. 
Jak to všechno stíhá, nevysvětlila, jen 
naznačila, že když překládá, uloží si 5 
stránek denně a to dodrží. Ostatně některé 
knihy Mika Waltariho nejsou zrovna 
stručné. 
Z uvedených besed, ale taky by se mohlo 
říkat autorských čtení, bylo zřejmé, že 
stejně je pro ni nejdůležitější vlastní 
psaní. Však ani to ostatní není jen pro 
výdělek. Uspořádat například 21 ročníků 
knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě je 
náročné a je taky závazek.   
Ale vraťme se k psaní. Inspiruje se 
skutečnými událostmi, setkáními, ale 
přetváří je podle fantazie. Autobio? Jak 
moc? Nejen faktografie. I pocitově. 
  
 

Litera 
Mezi šesti nominovanými v kategorii 
próza jsou i Stránského Tóny. Vydal 
Hejkal. Hezky o té knížce i autorovi paní 
nakladatelka mluvila. Bylo zřejmé, jak ji 
záleží na tom, aby Stránský Literu dostal.  
Na setkání s JS jsem se na loňském 
veletrhu v Havlbrodu těšil. Nepřijel. 
Důvody zdravotní. A zastoupil ho syn 
Martin, který nejenom četl ukázky, ale o 
otci hovořil. I tady bylo zřejmé, jak 
otcovo psaní prožívá, jak je v obraze.  
V knížce je hodně autobiografie. Když 
jsem si ji pak četl, vycítil jsem spojitost 
mezi slovy Stránského juniora a novelou. 
Bylo to příjemné. I tohle patří ke kouzlu 
literatury.    
 

V kostele Všech svatých  
pod Zebínem. Otevřeli dveře už čtvrtým 
rokem, aby lidi viděli, jak pokračují 
opravy. Úspěšně. Střecha skoro hotová. 
Ti, kteří se dali dohromady, aby sehnali 
peníze z rozličných grantů, mají trochu 
důvod  ke spokojenosti. Církev, Jičínská 
beseda, památkáři a další. I zvonice 
úspěšně pokračuje. V tradičním duchu. 
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Ve spojení trámů není jediný kus železa.  
Lidi si poslechnou výklad, pak jdou do 
kostela, prohlížejí, vylezou na kruchtu. 
Varhany se musí nejdřív napumpovat, aby 
hrály. Ručně. Lépe ručně, než když se 
„šlapou měchy“. Tak vysvětlil pan 
varhaník a zkouší si zahrát. Vidím, jak 
hraje i nohama. Dovídám se, že na 
nožních klávesách se hraje v botách. Ale 
nesmí mít širokou podrážku. Pak vykládá, 
jak se ladí varhany a ukazuje taková 
táhýlka, kterými se to ovládání z kláves 
vede k píšťalám. Ty latičky jsou tlusté jen 
milimetr. Až pak se dovídám, že jde o 
Pražáka, pana Vladimíra Turka, který hrál 
na mnoha varhanách tady v okolí. 
Povídáme si o Štefanovi, byl v 
nominacích.  
Pak přijde paní Turková, čistí mužovi 
kabát. Každý jsme někde umazaný, není 
divu, na kostele se pracuje. A já potom 
lituju, že jsem se pana varhaníka nezeptal, 
na kolika varhanách na okrese už hrál.  
Přišla jedna paní a povídá mi, že v tomhle 
kostele zažila tři svatby. Ale ta manželství 
se pak moc nepovedla. 
Je to dobře, že takovéhle události jsou 
zároveň setkáním, kde si lidi povídají. 
 

Jak se chystají Veliké noce. 
Ty začnou až na Zelený čtvrtek 5. dubna, 
ale už v neděli 25. března vlekla Dana 
s Jirkou do kostela pod Zebínem černou 
truhlu a Patrik bedýnku s nářadím a Jana 
takové ty hábity, leskle tmavě šedé. 
Všichni ale hned z kostela ven, tam bylo 
v šest tepleji. Bylo nás tam devět už 
narozených, ale celkově víc. Zkoušeli 
jsme ty hábity a Jirka řekl, že lepší budou 
černé kabáty, ale Janě jsme se líbili 
v hábitech. Tak nás i fotila. Pak začal 
Jirka vypočítávat varianty, jak to udělat. 
Někdo ještě uštěpačně připomněl variantu 
deštivou, ale tu jsme zavrhli. Bylo u toho 
moc demokracie, kecal do toho každý a to 

nikdy není dobré. Přesto jich bylo dost. 
Variant. Vzhledem k tomu, že křížová 
cesta má zastavení čtrnáct, tak nás, lidí, zas 
tak moc nebylo, i když počítám to ještě 
nenarozené.  

Takhle vypadala zkouška na Velký pátek, 
kdy Dana bude recitovat Erbenův Poklad a 
pak bude Živá křížová cesta a tanec 
plaček. Tak tohle jsme chystali, ale jak to 
bude detailně provedené,  to prozradit 
nesmím.  Všichni se pořád smáli, ale mi 
tak do smíchu nebylo. Aby ne. Musí být 
nejmíň ještě jedna zkouška.   
 

Ze společnosti 
Koluje po Jičíně 
,,Haló. To je vodárna?"  
,,Ano, co si přejete? 
,,Z mého vodovodu teče voda!!!"" 
,A co byste očekával?" 
,,No podle účtu aspoň Pilsner Urquell !" 
 
 

Kousky z deníku 
 
03 03 2012 Zase lidstvo 
Moje zbytečná snaha o něj nějak pečovat. 
Lidstvo o to nestojí. A já nepoučitelný. 
Když se na zastupitelstvu nepodařilo 
trochu zásluhou Jiřího prosadit hlasování o 
důvěře radě, řekl jsem si, že se každého 
zeptám osobně. To jsem netušil, co to 
obnáší. Adresář na radničních stránkách 
téměř nepoužitelný, vůle zastupitelů malá. 
Když neodpovídali, začal jsem objíždět. 
Někteří byli vyloženě „rádi“. 
Odpovědi podle předpokladu. Snad jen, že 
Petr Krykorka, ač nekoalice, důvěru 
vyslovil. S výhradami. Od něj nezdá se mi 
to chytračení. Komunisti jednoznačně 
důvěřují. Dokonce pan Svoboda krásně 
odhalil: „Starosta říkal, že se to dovolí.“ 
Mirek Matějka píše, že to je těžké. A že 
znám jeho situaci. Ale nejlepší byla Jarka 
Komárková, jak se  rozpálila. Svou 
skvělou větou o tom, že nevěří nikomu, 
pěkně pověděla, jak je to s tou politikou 
dnes.  
Miloš Starý pěkně vyjmenoval, jak máme 
skvělého starostu a skvělého tajemníka. 
(Srovnej s požadavkem Změny pro Jičín, 
která chce konkurz na tajemníka). Má 
Miloš pravdu. Stačí se podívat do 
radničního Zpravodaje. Ještě k panu 
Šindelářovi. Pěkně napsal o hlídání 
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demokracie. Měl bych tu znovu 
vyjmenovávat, jak je to s tou otevřenou 
radnicí?  Od přeorganizování tiskovek, 
přes neodpovídání na dopisy, přes 
Zpravodaj jako samochvalný orgán, 
ignorování některých kulturních událostí 
pořádaných neziskovými, až po ta 
všelijaká výběrová řízení, kterým nestíhám 
rozumět. 
Jedno je jisté – řeči se vedou, realita je 
jiná. Nebylo to za socialismu lepší, když 
jsme nic nevěděli a  ani nechtěli vědět? 
09 03 2012 Kolik ledvin 
Volá Martin, že se chce sejít. Zejtra ráno 
ale nemůže, to jde s ledvinou. „A kolik ty 
máš vlastně ledvin, vole?“ Pověděl, 
neprozradím. Redakční tajemství.  
Samozřejmě nešlo o ledviny, nevytahovali 
jsme se, kdo má víc. Téma byl Martin 
Tlapák. Ač Pačák, v Káčku se začal učit 
divadelnímu řemeslu a teď už hraje 
prezidenta. Ne našeho, to by to chytil. 
Vystudoval brněnskou JAMU, protože ho 
v Káčku dobře na přijímačky připravili. Už 
tam v Brně založili Buranteatr. Podle 
větru, ne podle buranů. Pracně sháněli 
prostor, ale už hrají. Hry, které tnou. 
Martinovi nalepili vousy a dali paruku, 
protože svých vlasů moc nemá, a je 
prezident. Vypráví, jak si nakoukal 
záznamy amerických prezidentů, aby byl 
tím správným.  
Kromě Jany Plodkové hrají v Brně další 
Jičíňáci – káčkovští odchovanci. I v Praze.  
Investice, které radnice naplánovala do 
sálu v Káčku, nejsou marné. Vida, kolik 
českých herců v Káčku vychovali.  
13 03 2013 Krade Koulová? 
Ve výšce 650 m. n. m. (Dešté v O h.) čtu si 
Moje Jičínsko a jsem rád, že ho máme. Že 
Zuzka píše o předražených zakázkách, o 
všech těch šlendriánech. Nejsou na to 
zvyklí, Zuzko, - a tak kopou. 
Než vzniklo Moje Jičínsko, tak všechny 
noviny jen velmi opatrně o radnici. Nebo 
vůbec. Předposranost, tedy obava, aby si 
někdo třeba nenaštval městskou vládu, ta 
není jen v médiích. Je třeba v mnoha 
příspěvkových organizacích. Oni dávají 

peníze, třeba na opravu záchodů, tak 
pozor. 
Musíme přiznat, že mají obranu 
zorganizovanou. Je to vidět na 
zastupitelstvu, kde je ODS daleko nejlépe 
zorganizovaná. Diskutéři, tleskači, 
jiranojandurové a další. Mají v ruce 
samochvalný Zpravodaj zdarma do každé 
rodiny, dodávaný i za naše peníze. Mají 
aparát, mají moc. 
Nám zbývá snášet trpělivě fakta, psát o 
nich, mluvit k lidem. Občas  si zanadávat. 
Čím víc kopou, tím musíme být 
důslednější. Nefňukat, nemluvit o sobě, o 
své práci. Nebolestínit. Nenechat se 
vyprovokovat. Vážit si toho, že v Jc je 
přecejen pár lidí, se kterými můžeme jít na 
pivo. A že se přecejen občas něco povede. 
18 03 2012 Chybí  
A pak jsem po koncertu jel z Lodžie 
lipami (pardon, zase kážu a vychovávám) 
a došlo mi, co nám v našem konání velice 
chybí a co by možná i zlepšilo atmosféru 
v životě naší společnosti: docela obyčejná 
radost z vykonané práce. Jako ji v Lodžii 
měly ty holky. 
20 03 2012 Hrubín 
Zase probuzení zpříjemněné. Na dvojce 
František Hrubín. Spousta fotek – většina 
od vody. Jak přilnul k Jižním Čechám. A 
vzpomínky. Pana profesora L. Kundery, J. 
Hiršala. Odtud moje připomínka 
Kunderových milých návštěv ve Hradech, 
beseda kuřáka Hiršala v knihovně. 
V televizi ale i K. Höger a Romance pro 
křídlovku s M. Hanzlíkem. 
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Ano, je tam i o jeho odvážném projevu na 
sjezdu spisovatelů, ale i o tom, jak se pak 
kál. Jak napsal odvolací písmo. No a co. 
Člověk. Živej, reálnej. Bude tím jeho 
poezie menší?  
21 03 2012 Markéta H 
Beseda s paní spisovatelkou není jen o 
knížkách. I o názorech, o člověku. V LB 
jsem obdivoval, jak si (snad se neurazí, 
když řeknu) trochu nervózně rovnala 
knížky na stůl, soustředila se na to, co 
bude říkat. Sledovala lidi, jak přicházejí. 
Přece procestovala svět, ledacos napsala, 
zorganizovala, a tady nějaké ani ne  dvě 
desítky lidí a ona tak zodpovědně. Líbilo.  
I v Jičíně, jak mluvila o své rodině, ale 
hlavně, jak přiznala, kolik osobních pocitů, 
kolik denních problémů osobních dává do 
svého psaní.   
22 03 2012 J K Č rezignoval z rady 
Dovídám se ze Zuzčinejch novin. 
Přemejšlím, co to znamená. Rada 
nefunkční. Musí se něco stát. Chválabohu. 
Snad to už k horšímu bejt nemůže. Ale 
proč to udělal? Začínají se mi rýsovat 
portréty zástupců lidu, dle posledních 
rozhovorů s nimi. Pokrytectví. Vrcholné 
pokrytectví. Někdy servilnost - (Máme 
dobrého starostu  a skvělého tajemníka). 
Slova a skutky rozdíl. Rozčarování hned 
od začátku - (Já jsem si, když jsem tam šla, 
podtrhávala volební programy, co kdo má 
společného. Ale ono jim o tohle vůbec 
nejde). Tváří v tvář tomu naivita některých 
- (Vezme si výsledky voleb a kouká, kdo 
by mohl s kým, ale ono už je rozhodnuto). 
Ješitnost. Nesmírná touha po moci, kariéře 
- (Já to povím jen tobě, on za mnou přišel 
a ptal se mě, jestli bych ho podpořil na 
starostu). Očividné lhaní - (Řekl, že  
otázku „štěnic“ posoudila odborná firma, 
ale odmítl jmenovat kterou). Atd., mohl 
bych uvádět příklady dál. 
To jsme všichni takoví hajzlové? Nebo až 
v politice se to v nás otevře? Politika jako 
test charakteru? Nojo. Kdo se toho testu 
bojí, ať neleze do politiky. 
25 03 2012 Klikám si   
a hledám kostel Všech svatých. Nedávno 
podobně, kdy se narodil Křelina. Všechno, 

pardon, skoro všechno, se vykliká, 
vygoogluje. Nemusím ani vstávat. Zelená 
encyklopedie sedmisvazková, Slovník 
českých spisovatelů, ze kterého jsem měl 
takovou radost, vedle v policích. Už 
dlouho nelistované.  
Promítají se mi televizní rozhovory 
s významnými lidmi. Na jejich pozadí 
vždycky narovnané štusy knih, časopisů. 
To byl jejich život. U starých pánů ještě je. 
U mladších ta Wiki a Goog. Přiznejme, že 
navzdory hezkým řečem o šustění papíru 
význam knih klesá. Je mi to líto. Měl bych 
občas vstát a jít šustit.  
 

Kačenka 
- Už nemluví o tom, že bude letuškou, 
bude inteligentka. Ptám se, co to je. 
Odpovídá, že inteligent si ví se vším rady. 
Ptám se, jestli ona si ví. Neví, ale až  bude 
velká, tak vědět bude. Schvaluju a tiše se 
raduju. Inteligentů nám třeba. A když to 
ještě jsou pěkný holky … . 
- Když jede s námi na zahradu a nenajde 
tu kamarády, dožaduje se procházky 
k rybníku. Jmenuje se Hádek. Ten rybník. 
Máme tam své místo u hráze. Sundává si 
boty a koupeme si alespoň nohy. Protože 
nevyřešena koupel celková. Jednak jí 
nevěřím, že by to neřekla doma a jednak 
má před závody a to musí být zdravá. Ale 
cítím, že kdybych trochu naléhal, že by na 
pět temp tam a pět zpět šla.  
Alespoň zůstává bosa, leze po kamenném 
dláždění. Pak válčíme žaludy a 
vzpomínáme na Rumcajse. V tuhle chvíli 
je správně dětská. Sedíme, povídáme. 
Radost. Pak se ptám, jak to bude, až umřu. 
Domlouváme se, že sem přijde sama a 
vzpomene.  
- Ty plavecké závody budou za čtrnáct dní.  
Kača poplave padesátku kraul a stovku 
znak. Zaslouží si vyhrát. Podle toho, jak 
maká, když se na ni díváme na tréninku. 
Akorát, že pak bývá strašně zmrzlá a hned 
jde pod teplou sprchu. Je nám jí líto. 
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Josef Klíma 
(V TV Expozitura, Na vlastní oči, fejetony v Lid.  novinách, film Kajínek…) 
pokus o náčrt k portrétu  
 
Míň než šedesát v občance uvedených. Černé oblečení. Náhoda, nebo že 
zeštíhluje? Ano, bříško trochu jo. Ale ne větší, než chlapi v jeho věku mají mít. 
Vypravěč. Nehledá slova, ta mu plynou sama. Jsou dobře poskládaná, poutavá. 
Společenský tedy. V hospodě je poslouchán. Žádán. Ale se nesnaží společnost 
ovládnout.  
Muzika je mu moc. Dost se k ní utíká. Pomáhá mu některé stresy kompenzovat. 
Veřejně i neveřejně. Asi si občas doma hrává. Jen tak, pro sebe.  
Optimista. Na veřejnosti určitě. Se svými pochybnostmi, které jsou, a zákonitě 
nemalé při jeho profesi, se nepředvádí. S těmi se rovná sám se sebou. Třeba i při 
klavíru. Možná na zahradě, při sportu, nebo kde?   Asi to není v hospodě, tam 
nebývá sám.  
Showman. V dobrém smyslu slova. Na veřejnosti zvyklý, umí to. Už dlouholetá 
zkušenost. Upoutá. Nebylo by mu příjemné se při různých besedách opakovat. 
Tak dovede nasměrovat si téma tam, kam potřebuje. Má představu, co chce 
sdělit a sdělí to.  
Uvnitř to má asi trochu složitější. Tam je víc, než na hraně jeviště před lidmi. 
Logické. To je profese. 
Srdce. Asi si pobyt na koronárce „užil“. Se tam o mnohém poučil. Ale o některém 
jen na nedlouho. Těžko zvládá nutkání „jít do toho“. A život mu těch pokušení 
přináší náležitě.  
Hospodář. Asi není z těch, kterým na penězích nezáleží. Je si vědom své ceny a 
tam, kde mu v tom nebrání jeho etický pohled, nechá si zaplatit.  
Ženy. Asi jo. Asi se ani nemusí moc snažit. O své manželce mluví pěkně.  
Analytik. Během vyprávění v Jičíně 2 x podobná situace: nejprve s někým dobrá 
spolupráce. Tvůrčí, pracovní, lidská. A najednou přijde rozchod. Názorový, etický, 
pracovní. Zdá se, že změnil se ten druhý. Nebo Klíma nepoznal dřív a pak to 
negativum objevil?  Jde o pracovní vztah s Hájkem v Reflexu a názor na V. 
Železného v Nově na začátku a posléze.  
 
Dobrý! Docela jste se strefil. Co s tím chcete podnikat dál? JK.  
Sent: Tuesday, December 06, 2011 10:34 AM. To: pepik.klima@seznam.cz  
Subject: Zdraví proChor z Jitčína 

 
Přišlo nám psaní: 
Original Message – From: Лихачева Оксана – To: Bohumír Procházka – Sent: 
Saturday, March 03, 2012 2:57 PM: 
Milý Bohumíre, přečetla jsem Vaše noviny s radosti a bylo to pro mne moc zajímavě  kolik máte 
dobrých akce v Jičíně a okoli... Ale nejlepši jsou, na duše  povidky pro Kačenku, nežné, plné lasky. 
Zijeme v takovy čas, kdy duševní, srdeční teplo je hlavní podminek exictence! 

Mejte se dobře, Oksana, Sankt Petěrburg, Rusko 

l i t e r á r n í     P R O C H O R O V I N YP R O C H O R O V I N YP R O C H O R O V I N YP R O C H O R O V I N Y   p ř í l o h a  
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