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V Čejková: Medaile je těžká 
„Ta medaile je těžká a složitá na 
vysvětlení. Každá část na ní má nějakou 
symboliku,“ vysvětluje paní učitelka Věra 
Čejková. A popisuje, jak jely s paní 
ředitelkou do Prahy a jak si to užívaly, 
včetně oběda i přípitku pana ministra. 
Vysoké státní vyznamenání se jmenuje 
Medaile Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy a uděluje se za významnou 
pedagogickou činnost vykonávanou v 
oblasti školství. 
Těší mne, jak si paní učitelka užívá tu 
medaili následně. Jak ji přivedla ke 
vzpomínání, děkování, i k rozjímání o 
současném životě obecném i na pracovišti 
– jičínské ZUŠ. Je milé pozorovat 
dlouhovlasou tmavovlásku v jejím 
prostředí vedle klavíru, kde tráví velkou 
část svého života. Sama zavádí řeč na 
svého tatínka pana Sedláčka, kdysi 
kulturní osobnost Jičínska. „Víte, on byl 
aktivní člověk, u všeho znal míru, to bych 
chtěla umět.“ Hovoří o rodině, o své dceři, 
která podědila muzikantské vlohy, jen 
nástroj je jiný - flétna.  
Potěšitelné proto, že paní učitelka svítí. Je 
na ní vidět ta radost z práce. Výuky 
klavírní hry, korepetice v baletní třídě, či 
vedení sborečku dětí Zámecké myšky. No 
řekněte, už ten název. Ale vracíme se ke 
korepetici, zda sólové hraní není něco víc, 
než kupříkladu doprovázení houslisty, či 
baletek. „To ne, často mám víc not, než 
houslista. A baletky? To musíte pořád 
bedlivě sledovat. Melodii často volíte  
 

podle potřeby. Hlavně, když zvedají nohy 
nahoru, i vy hrajete nahoru.“  
Paní učitelka se usmívá svým žensky 
milým úsměvem. Řeč je o žácích. „Ne, 
nejsou někteří horší. Možná malinko 
línější. My je nesmíme a nechceme otrávit 
hudbou. A ti, kteří se nebudou hudbě 
věnovat hlouběji? Vždyť my si pěstujeme 
dobré vzdělané muzikantské obecenstvo.“ 
Oni poznají hudbu dobrou a špatnou. 
Slova jako „duševno políbené hudbou“ 
nejsou tu frází.   
Ano, stává se, že žáci přicházejí na hodinu 
nepřipraveni. Hlásí to už ode dveří. Paní 
Věra je omlouvá. Hovoří o přetížení 
některých dětí. „Víte, ti dobří jsou dobří na 
všechno, pak nestíhají.“ 
Naše povídání končí, přijdou žáci. Ale 
jedna věta, možná určitá bilance, ještě 
zazní: „Asi jsme měli štěstí.“ 
 

Andersen u Václava Čtvrtka 
První celostátní Noc s Andersenem konala 
se v roce 2001. Děti, které se jí 
v Knihovně Václava Čtvrtka zúčastnily 
tenkrát, jsou už dospělé. Ty, které přišly 
letos v pátek 30. března, byly ze třetí třídy 
ZŠ Husova. Kluci, holky, dvě paní 
učitelky, knihovnice Věra. I Andersen 
přišel. Přinesl fotky z Kodaně. Na jedné 
byla jeho velká bronzová socha, u které 
stojí jeden Jičíňák.  Na další fotce je socha 
Malé mořské víly.  
Andersen vyprávěl o svém životě. Pak 
přečetl pohádku. Pohádek ten večer byla 
spousta. Byly i písničky, různé hry. Děti 
vyrobily Jeníčka  a Mařenku. Okusily 
dobroty, které napekli rodiče. Taky občas 
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docela obyčejně blbly. Bez toho nebyly by 
dětmi. 
Ale večer, noc a ještě ráno zažily cosi 
nezvyklého. Pobývaly s knihami a s lidmi, 
kteří mají ke knížkám blízko. Knížky 
čtené, vyprávěné, ve figurky proměněné, 
listované, nahlížené. Potom mezi regály 
rozložily své spacáky. Když se tedy 
vypovídaly, usnuly. Někdo rázem, někomu 
se pod vlivem zážitků nedařilo tak rychle. 
Ale ticho nakonec zavládlo. Ani jedno 
z toho tisíce slov v knížkách obsažených 
nezaznělo. Ale bylo tam a bude. Mnoho 
příběhů, zážitků, moudrostí. Mnoho 
obrázků, mnoho vyřčeného, nebo jen 
naznačeného. Spousta otázek, námětů 
k přemýšlení, k fantazii. I o té si děti 
povídaly. Kde se tam ten Hans Christian 
vzal, když je dávno umřelý? 
Inu, je to v tom knižním a pohádkovém 
světě podivné. Je dobře, že do něho mohly 
děti, dík Noci s Andersenem, nahlédnout. 
 

Veliké noce jinak. 
Na Velký pátek stojí před kostelem pod 
Zebínem skupina lidí (8 – 72 let), v ruce 
pochodně. Jsou vyrobené z klacku, hadru a 
alobalu. Kupované byly by drahé. Nalévá 
se olej. „Kolik?“ „Přiměřeně.“ „Kolik je 
přiměřeně?“ Smích. Když se blíží osmá, 
Jirka znervózní, ale by to nepřiznal asi.  
Dana přijíždí, v opuštěné sakristii halí se 
do  kostýmu. Trochu Matka z Erbenova 
pokladu, trochu  Panna Marie. Při její 
důkladnosti není to lehká práce. Jana 
rozsvěcí svíčky. V kostele není elektrika a 
stejně bychme ji nezapnuli. Vlastně je. 
V truhle je svítilna půjčená od hasičů, aby 
to jako svítilo zevnitř, jako zlato.  
Pak se - nás čtrnáct - jdeme rozestavět na 
kopec, aby nebyl Jirka nervózní. Jičín 
krásně svítí, jinak je tma, kterou 
potřebujeme.  
Konečně. Dana vychází. Svou pochodní 
zapaluje jednotlivé pochodně, které držíme 
my - živá zastavení Křížové cesty. Pěkný 
pohled na prodlužující se řadu světel. 
Když už je Dana blízko, tak se přiřítí 
odspodu Jirka, vezme dva hasičské 
reflektory a nasvětlí stěnu kapličky. Dana 

už nahoře. V jedné ruce pochodeň, 
v druhé dítě.  U kapličky z každé strany 
jedna Plačka a obě tančí Tanec Plaček. 
Pak pohyb ustane. Na pozadí bílé stěny je 
sousoší Piety. Ticho, nikdo se nehýbe.  
Dlouho, pak potlesk. 
Když jsme svítili lidem při scházení dolů, 
řekne Jirka: „Ty vole, bolí mne ruce. Ty 
reflektory jsou pěkně těžké.“ Ale možná 
tam to „ty vole“ ani neřekl.   
 

Zastupitelstvo patnácté (11 04 
2012) 
Připomenu jen některé chvíle: Jednání 
zahájila nezastupitelka paní Rejhová sérií 
drbů, které anonymně pronášeli v lékárně 
pánové ve frontě. Dostala slovo, protože 
se to hodilo k pomluvě jednoho 
zastupitele - Tomáše Frýby. Protože to 
s projednávaným tématem vůbec 
nesouviselo. Pak byla „dovolba“ členů 
rady. Zastupitel Dvořák navrhl J. K. 
Čeliše. Přesto, že on před týdnem až 
zbytečně dlouho vysvětloval, proč z rady 
rezignoval. Pak se jednalo, neúměrně 
dlouho, neboť jen část slov řečených byla 
věcná. Sebepředvádění zástupců lidu 
pokračuje. Škoda, že někdo prakticky 
podrobněji nevysvětlil, jaké kladné i 
záporné stránky by přinesly předčasné 
volby. Potřebovali by to vysvětlit i někteří 
zastupitelové, aby takové blbosti neříkali. 
Ale oni to asi stejně nemysleli vážně. Asi 
jako s návrhem na J. K. Č. do rady. 
Pravda, účast na zastupitelstvu byla 
nesrovnatelně menší než posledně. Třeba 
někteří počítají s tím, že se občané 
znechutí tak, že jim bude všechno jedno. 
Ale i fanklub ODS prořídl. O přestávce 
odešly i dvě pěkné úřednice z radnice. 
V arkádách vysvětlily, jak se zlobí na 
Frýbu, protože mluví o otevřené radnici a 
to znamená ještě další prodloužení 
úředních hodin.  Vlastně za všechno může 
Tomáš, že? 
Byly i světlejší chvíle. Jednu přinesl 
zastupitel Lisý, který si s pomocí úředníků 
sestavil výhledovou tabulku investičních 
potřeb pro město. S dosti vysokou částkou 
byla tam třeba Kolej, Lodžie, Zámek a tak. 
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Soudím, že to je ten příklad dobrého 
způsobu práce zastupitelstva. Ta 
spolupráce volených s úředníky. Tak, jak 
to dělá třeba dvojka H + H (Hamáček, 
Havel) ve věci VTP a rozklikávacího 
rozpočtu. 
Pravda, žádná senzace pro noviny. 
Nebo ano? Jeden zastupitel o přestávce 
pověděl: „Dali jsme mu návrh. Buď oni 
tři (ODS + ČSSD), měli by starostu a 
jednoho místostarostu a k tomu 4 ze 
Změny pro Jičín. Nebo ať tam jsou čtyři a 
my bychom měli starostu a 
místostarostu.“ 
Tak to by senzace byla. Protože faktické 
bezvládí už trvá více než 40 dní. 
 

Jan Šibík – pokus o portrét 
Rok před padesátkou. Štíhlý, vyšší. 
Výrazné kudrnaté poněkud rozjívené 
vlasy, které se dobře fotí v protisvětle. 
Není mu lhostejné, jak vypadá, ale 
nepředvádí se. Civilní oblečení, spíš 
nevýrazné, netouží se lišit, být nápadný. 
Ale nenápadný není. Do společnosti, kam 
přijde, rázem vpluje, ale nenásilně. Ví, 
jak na to. 
Je zvyklý na veřejnosti, na besedách. 
Občas činí něco, čím si získá srdce 
posluchačů. Při vernisáži v  Jičíně 
nejdříve trochu vyvedl pana ředitele 
z konceptu, protože několikrát vstoupil 
do jeho pečlivě připraveného projevu a 
tak nedopustil, aby pan ředitel citoval 
jeho výrok, ale začal mluvit sám. O 
něčem jiném. 
Pak prohlásil, že si posluchače vyfotí, ale 
s půjčeným foťákem neuměl zacházet. A 
tak paní sekretářka učila pana fotografa 
fotografovat. Chtěl z nadhledu, a když si 
stoupal na židli, zul se. Slušný člověk. 
Tedy není bezohledný frajer, který si je 
vědom svého určitého postavení. 
Na otázky novinářů odpovídal trpělivě, i 
když třeba nebyly příliš kvalifikované.  
Nevytahuje se. Na otázku, jestli se bojí, 
říká, že bojí. Přiznává, že i na Reflex 
dolehla krize. To focení, na které měl třeba 
kdysi od redakce patnáct dní, musí pořídit 
za pět dní. I s cestou. 

Své fotky, pořízené často v tíživé situaci, 
příliš neupravuje. Jen výřez, často ladí 
barevné vyvážení, někdy ztmavění. Fotky 
převážně barevné, velké. Jsou působivější. 
Tvrdí, že dělat barevnou fotku je těžší, než 
černobílou. Pravda, barva má na jeho 
dílech význam velký.  
Jeho přístup je sympatický v tom, že své 
focení spojuje s humanitárními akcemi. 
Váží si organizace Člověk v tísni, která 
největší část získaných prostředků dává 
bezprostředně potřebným. 
Na otázku, zda  místo focení někdy necítí 
potřebu bezprostředně pomoci trpícím, 
říká, že jeho pomoc je v té fotce. 
Moderní techniku a technologii vyznává. 
Propaguje facebook jako prostředek 
komunikace, pro poznámky používá tablet. 
Fotí i svatby. Hezky o té práci mluví, je 
zřejmé, že ho to baví. „Abych je uklidnil, 
tak fotím skupiny.“ Netají, že tohle je 
práce na výdělek. Zajisté není levný. Jako 
nejsou levné žádné jeho fotky. Kdo umí – 
smí. Musí například vydělat na knížku. 
Tyhle jeho knížky jsou výrobně drahé. 
Mluví o dvou. 
Ptám se, jaké má auto. Otočí se na přítelku 
a řekne: „Jaké mám auto?“ Ta odpoví: 
„Černé.“ Pokud se bohatství člověka 
posuzuje podle auta , tak JŠ má černé 
BMV, označení začíná trojkou. Ale proč 
by nemohl být bohatý, když je schopný? 
Napětí, kterému je vystaven, se musí 
kompenzovat.  
Ženy? Nevím. Přítelka má dlouhé vlasy, 
výraznou rtěnku, postává skromně, bez 
výrazné snahy zapojit se do hovoru, či se 
jinak předvést. Nejen tím působí 
sympatickým dojmem. 
Výstava Ďábel v nás potrvá v zámecké 
galerii do 27. 5. 2012. 
 

Surrealisti ve Vokšicích 
Jsou tři: Radoslav Novotný – RADOZO, 
Michal Těhel – TEHYS a Blanka 
Horáková – BLANCH. Na pánech je to 
surreálno vidět zjevně. Podle životopisu 
(je tam požár v autě, blázinec), i podle 
toho, jak neváhají své pohnuté bytí sdělit 
obecenstvu. Nu samozřejmě, hlavně podle 
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díla. První ve stylu Salvatora D, druhý dle 
vyzubených nepěkných, ale pro někoho 
zajímavých, postav na plátně. Dáma 
zůstává skromně v pozadí, vystupováním 
spíš nenápadná. 
RADOZO se neomezuje na plátna. 
V trojrozměrném prostoru, s pomocí 
rozličných materiálů, je snad ještě více 
prostředků, jak povědět své představy, než 
na plátně. Umělec považuje za potřebné je 
ještě slovně popsat. I když připouští, že si 
každý musí vysvětlit dílo sám. Ale on 
k tomu chce říct ještě svoje. Spojení slova 
a malby, či plastiky dokumentuje jeho 
touhu sdělovat lidstvu co nejvíce.  
TEHYS dělá plátna na trochu jiný způsob. 
Oškliví vyzubenci, hned zase muzikanti. 
Agresivní kytarista, smutný  houslista. A 
okolo spousta dalšího děje. Barvy pestré, 
červená až agresivní. Žádný obsáhlý popis, 
ten si vymysli sám, diváku. 
BLANCH, na rozdíl od kolegů, je střídmá 
ve výrazu. Na první pohled se toho na 
obrazech příliš neděje. Ani barvy nekřičí. 
Každý obraz v jediné barvě, ale různých 
tónech oné barvy. A jen nevýrazně 
minimum předmětů. Kormidlo. Jen 
v náznaku. Ale s hlubokým významem. 
Jedno mají všichni společné. Příběh. 
Rozvětvený děj. Ale ne jednoduchý.  
Výstava Labyrint duše bude v Galerii J. B. 
Spektrum ve Vokšicích do 22. 5.      
 

Dostali jsme dopisy 
O slušnosti Nejvyššího 
Píše pan starosta Jičína ve Zpravodaji: „Co 
takto vrátit se v této rozkymácené 
společnosti k elementárním základům 
slušnosti?“ 
ProChor poslal reakci – dopis, ve kterém 
uvádí příklady toho, jak se Ing. Puš slušně 
nechoval a nechová: Vykazoval novináře 
z tiskové konference bez slůvka 
vysvětlení. Neodpovídá na dopisy občanů. 
Hovoří o otevřené radnici, ale ona 
otevřená není. (Viz například obtížná 
registrace pro diskusi na městských 
stránkách).  Píše občanům urážlivé dopisy. 
(Jste nemocný člověk, nemůžu za to, jak 
jste prožil svůj život, jste a budete na světě 

zbytečný). Přebírá patronát nad 
humanitární akcí (benefice Apropo) a na 
akci ani nepřijde.  
Redakce odmítla článek uveřejnit. Ve 
vysvětlení se praví: „Co se týká 
zveřejnění Vaší reakce, není k tomu 
zákonný podklad. Ve sloupku pana 
starosty nebyl nikdo konkrétní nijak 
přímo označen a jedná se o názor pana 
starosty jako nejvyššího zástupce úřadu 
na určitou skutečnost.“  
O lítosti 
„Dobrý den p. Prochor. Je mi Vás 
upřímně líto. S atkovou schizofrenií to 
nemáte v životě jednoduché. Hezké 
velikonoce. From: "Miroslav jiran" 
Škoda, že už je vláda ODS v Jičíně, 
máloplatné, omezená. Mohli si prosadit 
zřízení apatyky pro ty, kterým není shůry 
dáno. 
 

Kousky z deníku 
16 04 2012  Tiskovka 
Jiná. Ing. M. P. neobešel přítomné, aby 
podal ruku, jak dělává. Řekl: „Mají 9 
hlasů a jsou nesourodá skupina.“ Mluvil 
o nezodpovědnosti vůči našim občanům. 
Na přímou otázku, co bude, až bude 
zvolen do krajského zastupitelstva, 
přímo neodpověděl.  
Místostarosta Dvořák přiznal, že bude-li 
do kraje zvolen, tak s funkcí nepočítá. 
Jen by byl v zastupitelstvu.  
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M. Kůta řekl: „Nikde jsem o rezignaci 
rady neslyšel. Jednodušší je dovolit  
jednoho člena rady.“ Atd. Dojem – 
beznaděj.  
Další odlišnost v  tom, že nikdo 
nepředepisoval novinářům, na co se mají 
ptát. Že by náznak změny?  
08 04 2012 Dostali jsme zápis  
z pohádkového vejboru Ředitelka Věra M 
velmi důkladně na devíti stranách. Rubriky 
například: Co se událo za měsíc, co jsme 
se neviděli.  U konkrétních bodů termíny, 
zodpovědné osoby (podtržené). Dokonce 
barevné rozlišení témat. Témata například: 
Mise do škol. Chodí za lidmi, osobně 
jednají.  
Probíralo se například prostorové 
rozvržení po městě, hra Putování za 
rolničkou. Zvažují se dílny tak, aby byly 
součástí systému  (Každá tvůrčí dílna je 
napojena na další divadelní s využitím 
výrobků, které si malí návštěvníci vyrobí.). 
A tak.  Dobrej pocit, že příprava je 
zodpovědná. 
Jsme tu i LIS: Pohádky u kašny – LIS: 
nádvoří zámku – čt+pá+so od 18 hod a ne 
od 13 hod.     
29 03 2012 Jak si povídáme o městě a 
lidech   (JK) 
Vstala, zavřela dveře. Spustila. Cítil jsem, 
jak je téhle chvíli ráda. Potřebovala 
povídat. Potřebovala chvíli jiné lidi, jiného 
člověka, než politiky. Tak tu jsem. 
Mluvím málo, jen se ptám. Taky říkám, ať 
tolik nemluví o sobě. Blbost. Musí. Teď. 
Ale já to myslel, že jinde. Spíš poslouchat, 
nenechat se vyprovokovat. Se mi to říká, 
soudí, když v tom nejsem. Chválabohu. 
Říká, co všichni víme, jaké je to svinstvo. 
Ta politika. Ale to i konkretizuje. Na 
příkladech. Jak jeden shání špinavosti na 
druhého, aby ho měl v hrsti. Aby se mu 
pomstil za vyslovený  názor. Hned. Do 
hodiny, do dvou posílá kamsi dotaz na 
něco, čím dotyčného může poškodit. Tohle 
všechno je jejich hlavní náplň. Dobře, ne 
všech. Ti slušní, kteří přišli s naivitou, se 
to musí naučit. Jsou nuceni se to učit. 
Ještě: Ti, co jsou momentálně mediálně na 
pranýři, to ještě nemusí být ti nejhorší. 

„Přece ho v tom nenechám. Já tam jiného 
nemám. Já se musím o někoho opřít.“ Ty 
největší špinavosti jsou skryté. To je 
praktická politika. I v Jičíně. Brr.  
Co s tím? „Až teď si uvědomuju, jakou 
úžasnou mám práci, jaké skvělé lidi okolo 
sebe. Ti mne drží.“ Vypráví příklady. 
Vida, jaké ta politika může mít vedlejší 
produkty. Musíme projít čímsi ošklivým, 
abychom si vážili toho, co jsme dosud 
považovali za obyčejné, banální.  
Zvedám se. Přece ji zdržuju. Ne, mluví 
dál. Přecházím, zase se ptám. Poslouchám 
a z toho další otázky. 
Pak se loučíme. Nebudu popisovat jak. 
Možná jsme trochu bohatší poznáním. Já 
určitě. Ona asi úlevou sděleného.  
01 04 2012 Zase zkouška na Veliké noce 
Možná někomu nezáživné už o tom psát. 
Mezi těmi lidmi, kteří v tom jedeme, 
vytváří se tou prací určité spojenectví. Až 
závislost.  
Společné vymýšlení, jak to i ono. Problém 
osvětlení kapličky, když není proud. Patrik 
si natahuje své dráty a baterka jiskří. Už 
jen vynést autobaterku nahoru na Zebín a 
nepolejt se elektrolytem. Problém zhaslé 
pochodně. Jak rychle obnovit její světlo? 
Bude dostatek lidí? Křížová cesta má 14 
zastavení.  
Protože v pátek musíme být před 
setměním nahoře, využívám možnost 
poslechnout si Danu. Celý Erbenův Poklad 
nazpaměť. Kdysi mi vyprávěla, jak má 
v bytě vylepený text a říká si ho při 
nádobí. 
Ztemělý kostel, když pak uklízíme, má 
svou atmosféru. Asi pro každého jinou. 
Pak přejdeme hřbitov, stojíme na 
parkovišti v kroužku a nějak se nikomu 
nechce domů.    
03 04 2012 Povídáme si   
Zajímavé, jak to, že v rozhovoru 
s některými lidmi člověka napadají  
myšlenky, které běžně ne. Jako napadají 
při nějaké četbě.  Tahle myšlenka byla, 
udělat na prvního máje akci Jičín a média. 
Nebo – Jak můžou média přispět ke 
kultuře a demokracii v Jičíně. Protože 
letošek je obsazený, tak napřesrok. Na 
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nádvoří zámku se předvedou všechna 
jičínská média  od velkých novin, přes 
internetové až po školní časopisy. A třeba 
v jedenáct bude velký veřejný kulatý stůl. 
Budou tam šéfredaktoři a kdokoli se bude 
moci na cokoli zeptat, nebo to říct.  
04 04 2012 Nedokončená 
Občasný název skladby. Nebo obrazy. 
Vypravují někdy malíři o načatých a 
nedomalovaných. Proč? Čas? Ne, spíš jde 
o to, že dojde inspirace. Že se neví, jak dál. 
Takže to mají i kumštýři, co mívám já. 
Říká se, že důležité je začít a když se 
začne, jde to. Někdy. Většinou. Ale spíš u 
delších věcí přicházejí páralovská muka 
obraznosti.  
Jo, muka. Mít seznam Nedokončených 
(nedopsaných fejetonů, povídek …). Nebo 
je nechat radši v nějakém nepřehledném 
bordýlku? Představuju si, jak pan malíř 
odhrne závěs, otře prach, samozřejmě 
rukávem, a pak … . Pak ten obraz zase 
nechá zaprašovat.  
Muzikanti? Vlastně nevím, jestli se dnes 
neskládá na počítači. Představuju si 
klávesy, na každé jinak položená ta 
šištička. A hned si to pan komponist 
poslouchá. Brrr. To Jakub Jan nejdříve 
musel shrnout věci na stole a možná i 
seříznout brk. 
Kolik bych asi toho napsal, kdybych musel 
zahrocovat brk? Když toho moc nenapíšu 
ani klávesami? Pořád tam někde v tý 
škatuli u pravé nohy je Deštné, cesta do 
Vimperka a zajímavá Gaderská dolina. A 
Monika. Ale kam jsem je uložil? Vida. 
Třeba bych je ani nenašel. Chválobohu. 
Nojo. Zase je lidstvo okradené. 
07 04 2012  B si přinesla židli blíž,  
vlastně ji přitlačila, židle se jí nosí špatně, 
a určila: zelené klacky nechat, hnědé 
vystříhat. Nemilosrdně. Jde o jakési kytky. 
Nebo keře? Jména jsem zapomněl. Zelené 
jsou pěkné a  asi užitečné, hnědé je jen 
utiskují. Ale pozná se to, až rozkvetou. 
Dělám práci, kterou doma neumím  ani 
pod  dozorem.  
Stoupá mi sebevědomí, i když se občas 
spletu, ustřihnu špatně, a po očku koukám, 
jestli to B postřehla. Jistě že jo, ale je 

džentlmentská. A vypráví. Když už skoro 
končím, řekne – chtěla bych napsat o 
Váchalovi a naznačí, abych u toho byl. 
„Ale až v zimě, teď na to není čas.“ 
Pamatuje ho, dobře pamatuje. I to, že na 
paní Mackovou nebyl někdy moc vlídný. 
Je mi to ctí. Ale že můžu stříhat, co doma 
ne, to je ctěnější.  
14 04 2012 Slepice řehečská 
Literární soutěž, ročník 11. Prací 37. 
Diváků na vyhodnocení v  KVČ 65. To 
snad není nikde, tolik. Protože tohle je 
zároveň kabaret. Představení, kabaret 
jednoho muže – Vaška. France. Uděluje 
ceny, je na scéně jako herec komik, je i 
režisér a dramaturg. A jeho rodina dělá 
prezenci a občerstvení. 
Řehečské kvarteto roste. Kvalitou i 
počtem. Je to pětičlenné kvarteto. Mnohé 
písničky sami skládají. Ale i sběratelé. 
Tady uvedli dvě staré o Jičíně. Pana 
Šorejse a Standy Hylmara. Repre v cizině 
(Slovinsko, Německo). Chystají se do 
Izraele. To je ta úžasná věc, jak se 
z jednoho malého konání odvíjejí další.  
15 04 2012 Je to vůl. 
Starý, nemoderní, hodně váží. Všechno mu 
moc dlouho trvá. Nejvíc mi na něm vadí, 
jak vidím krásnou scénu a než on se 
vzpamatuje, scéna je pryč. A nic nevydrží, 
v tu ránu má vybité baterky. Je mi 
zapotřebí se s ním ještě otravovat? 
Ale je to můj starý dobrý Canon. Nějak 
jsme si na sebe zvykli. Někdy dokonce 
hrajeme takovou hru. Jde o to, odhadnout, 
co bude následovat a mačkat spoušť 
s předstihem.  Aby on exponoval, až 
herečka bude mít tu nohu nejvýše a herec 
byl vyfocen přesně ve chvíli, kdy dostane 
ten pohlavek. To je ten pravý fotografický 
kumšt. Vědět, co přijde a podle toho se 
zachovat.  
S drahým kvalitním foťákem umí fotit 
každý blbec.  
20 04 2012 Zase internetoví 
revolucionáři.  
Ti, kteří rozesílají názory druhých, často 
nepodepsané, jak a co je špatné. Aniž by tu 
kritiku šli říct těm, kterým patří. Dnes 
přišlo Několik vět Jiřiny Šiklové. Taky tu 
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byla v Jičíně, mluvila moudře. Nedávno 
Lidovky psaly o její knížce, tuším Bez 
ohlávky – Rozhovory. Že prý tam je 
zbytečně moc řečí o sexu. 
Ale chci psát o jiném. Ona ve svých větách 
nehudruje jen o druhých, ale vysílá kritiku 
do vlastních řad. Třeba, že jsme líní se 
informovat, vytvářet si, prosazovat a bránit 
vlastní názor. Že si necháme vymývat 
hlavu stupidními seriály … . No, nemá 
pravdu?  
22 04 2012 Jirka zase bájí,  
vypráví, jak bude vypadat Čarodění 
v Lodžii. Chodíme ze sklepení do 
sklepení, klopýtáme přes kameny a on 
ukazuje, jak kde bude vlát bílá látka a děti 
tam plnit úkoly (ale bacha, aby se nebály 
moc) a nad nimi se bude vznášet 
čarodějnice (Jana). Patrik hned přemejšlí, 
jak to udělat, aby se při tom netočila  a 
nemotala se jí hlava a co k tomu potřeba. 
Pak nám Jirka rozdělí úkoly, kdo co 
sežene, zařídí, řekne, že v SO příprava, v 
NE příprava a v kolik a jdou s Patrikem 
fantazírovat detaily.  Nás (studenty, dívky 
z Apropa a mne) propustí.  
Mám 5 (úkolů), tak hned jedu k B  
dojednávat látku půjčenou ze skladu JMP. 
B hned chrlí sokolské plány ke 
stopadesátému výročí: slet na Matějáku, 
výstavu v galerii a sokolskou akademii. A 
sprdne mne, že jsem nebyl na Šibřinkách. 
A poví, že sokolka paní učitelka 
Vejvodová má (kolik že?) devadesát a že 
stále vnímá, jak dnes ty maturantky neumí 
ani vybraná slova.  
Doma mi  Ondřej vykládá, co chystají 
skauti ke stému výročí  a že výstava 
v knihovně bude interaktivní. A já 
koukám, jak je to provázané, ta stovka a 
stopadesátka, protože Skauti se před sto 
lety vydělili od Sokolů. 
Há připravila skvělé chlebíčky a  ani mne 
nesprdla, že jsem furt pryč. Není to 
nádhera?  
A pak že se v Jičíně nic neděje.  
 

Kačenka 
- Kačenka má už notýsky dva. Do jednoho 
zaznamenává telefonní čísla. Když 

potřebuje třeba volat mamince, založí si 
prstíkem písmeno M, otevře a číslo 
vyťuká. Druhý notýsek je kalendář. Tam 
má sepsaná všechna vystoupení, závody, i 
školu v přírodě. Občas otevře, a chmuří 
čelo, aby byla na vystoupení se ZUŠkou 
dobře připravená a že na školu v přírodě 
ještě nemají s holkama připravený večerní 
program. 
- Cesta do ZUŠ má svůj rituál. Nejdříve 
řešíme špinavou pusu po omáčce. Pak 
kupujeme na rohu sladkého hada za  tři, 
někdy i za pět. Je-li protivná, had se 
nekoná. Dále dle nálady vypráví, nebo 
mlčí. Cestou k náměstí se podívá, jestli 
není policajt a vyleze na tu parkovou zeď. 
V zámku už chválabohu nemusím bludiště 
na nádvoří. Nahoře pak začne řádit 
s holkama a já se koukám po maminkách.  
- „Budeme se stěhovat do Prahy,“ začala 
sama. Vysvětlila mi, že tam bude chodit  
do herecké školy. Raduju se, že už letuška 
ne, ta letadla občas  spadnou. A ptám se, 
co rodiče. Ti si tam nějakou práci najdou. 
Tatínek by mohl učit. Co? Matematiku. Na 
herecké škole? Tak dobře, tak tělocvik. To 
herci potřebují.  
Neměl bych ji ty herecké ambice brát.  Ale 
radši bych byl, kdyby se dala na psaní.  
- Když se Kačka nutí do uklízení, moc se 
nedaří. Říká, že ona uklízet nepotřebuje. 
Pohrozíte, že ty věci vyhodíte. Řekne: 
„Tak to vyhoď, kup mi nové a řekni kam 
to mám dát a já to uklidím.“ 
- V hudbě se vyvíjí. Opouští Hannah 
Montanu. Teď ji zajímají Čitmnánci. Umí 
si je na internetu nahledat a kliká si na 
obrázky s písničkami, pak opustí počítač a 
vlní se uprostřed pokoje. Nevíme, zda ti 
Čitmnánci jsou myšky, či veverky, nebo 
opice.  Se svým bratrem zpívají často u 
klavíru. Tam mají na repertoáru Šrouby a 
matice, Okoř,  a Dvě lodě na vodě.  
- Kača má dneska vystoupení se ZUŠ. 
Tuze to  prožívá. Stále si něco píše do 
svého notýsku, říká, že to ještě moc 
neumějí a bojí se, aby něco nezkazili. 
Fascinuje mne to její nasazení, ta 
zodpovědnost, až mám strach, aby z toho 
nebyla nemocná. 


