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Májové úterý - Neziskovky 
To vymyslel Pavel, ten název, aby to nebyl 
první máj, ale na prvního máje to bylo. 
Ostatní jičínské události byly jistě pestré, 
ale pro redakci neviditelné, protože byla 
uvězněna v arkádách. 
Záchranou byl, jako už často, Jirka 
Kubíček, který patří k těm nemnoha 
Jičíňákům, kteří nejen mluví, ale i dělají. 
Jirka je ještě větší extrém – on spíš maká, 
než kecá. Nádhera.  
Bylo potřeba rozmístit stoly, zaubrusovat, 
natáhnout provázky na fotky, přivést 
elektriku. Jirka makal, Eliáš makal, i 
redakce. Pavel radil a Ivanka to všechno 
řídila. Řízení spočívá v tom, že když jsme 
ty jednotlivé stánky jednotlivých spolků 
rozmístili, tak řekla, že jinak by to bylo 
lepší. Nejlepší to bylo až napotřetí. Jirka 
odjel řídit nějakou stavbu, asi Šikmou věž 
(patří KČT). Ani jsme mu nestačili 
poděkovat. 
Ivanka s Eliášem si nasadili kuchařské 
čepice s razítkem Lodžie a začali vařit. 
Představení neziskových organizací 
jičínských bylo tentokrát s ochutnávkou, 
všude byly ty dobroty studené, jen Lodžie 
nabízela Lodžii jako bramborovou placku. 
Bramborové Lodžie nebyly na žádném 
prvním máji na celém světě.  
Všechno to zvedla muzika. Beranovi 
z Řehče mají i své vlastní písničky. 
Muzikanti, kteří včera byli na Čarodění, 
hráli všechno. A skvěle taky. I se 
tancovalo. Pak ještě jedni muzikanti 
včeralodžijní a na závěr přišlo staroslavné 

Lepařovo gymnázium s kytarami a ti 
přidávali a přidávali, až byl podvečer. 
Mezi tím si lidé prohlíželi, co se v Jičíně 
děje, povídali si, někteří i se vyptávali a i 
jemně chválili. Kupříkladu jeden hoch ze 
Zlína s takovou malou holkou, ale to byla 
jeho korejská přítelka. Na oplátku 
vyprávěli, jak jedli v sedm na náměstí 
v Litomyšli banány a jak je to pěkné. Pak 
se dvě holky s těžkými bágly vyptávaly, 
kolik že má Jičín obyvatel, když je tu tak 
pestro. Ty se zase přiznaly, že si jako 
studentky přivydělávají chytáním brouků a 
že jejich výplata není závislá na tom, kolik 
brouků chytí. 
Na arkádovém nádvoří jičínského zámku 
byl na prvního máje zajímavý svět. 
 

Krajkářka baletní 
Paní Jana Kaplanová byla baletkou, teď je 
krajkářkou. Ale pěknou ženskou je pořád a 
šikovnou. Šikovnost krajkovou naučila ji 
dcera. Bez talentu by to nešlo. Krajky 
nedělá ledajaké. Z  krajek vytváří postavy, 
se kterými se setkala na jevišti: divadelní, 
operní, baletní. Tak, jako někdo maluje, 
kreslí, fotografuje, tak paní Jana krajkuje. 
Nejdříve si v hrubém tvaru předkreslí, pak 
paličkuje. Místo čáry, bavlnka 
(osmdesátka kozdonetka). Zatímco kreslíř 
může čáru kamkoli, krajkářka táhne niť 
nejen podle toho, jak chce vykreslit tvar 
oděvu, hlavy, ale taky dle toho, jak 
paličkovací technika dovolí. 
V železnickém muzeu, kde paní krajkářka 
svou výstavu otevřela, je při vernisáži 
pohoda. Muziku obstarají místní dámy (L. 
Kracíková, J. Šulcová), napekla rodina 
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krajkářky a věnečky pan cukrář Rohlíček. 
A tak se povídá a obdivuje. 
 

Popelka v Exitu 
Do Exitu chodí většinou děti, které  nejsou 
v žádném kroužku nebo oddíle. To ale 
neznamená, že se tu nic neděje. Po 
dvouleté odmlce nastudovali s panem 
režisérem Michalem Křížem Popelku. 
Podle osvědčeného receptu jsou písničky 
reprodukované a herci zpěv markýrují 
(plejbek), ale text pohádky, jak ho pan 
režisér podle klasiky upravil,  nešidí ani 
slovně, ani herecky. 
Pohybu je na scéně dost, právě jako 
mimiky. Nejvíc si ho užívá pan režisér 
v roli Matky. Však po scéně, ale i po 
židlích poletují tu, baletí a tančí i ostatní 
členové souboru. Všech věkových 
kategorií. Natálce je devět, král má už dost 
přes čtyřicet. Prostě nebyl k mání 
královský pár, tak herci pozvali rodiče. 
Ano, máme v Jičíně další plnohodnotný 
divadelní soubor. Vysoké nasazení svědčí 
o tom, že hercům nevadí, sedmiměsíční 
zkoušení, aby připravili hru, která bude 
mít jen pár repríz. 
Pěkně to shrnula královna, matka jednoho 
z herců – mám radost, že nepije, nekouří, 
nefláká se,  že dělá divadlo. 
 

Na Špejchaře v Bukvici 
Keramický kroužek na ZŠ Slatiny vznikl 
tak, že jedna maminka se divila, že ve 
škole nemají keramickou pec. Proč taky 
pec ve škole, kde je 25 žáků? Inu. Sehnala 
peníze od sponzorů, takže Slatiny jsou asi 
nejmenší škola, která má vlastní 
vypalovací pec. A využitá je. Členy 
keramického kroužku jsou i mnozí 
Slatiňáci škole už dávno odrostlí. 
Když bylo dost pěkných výrobků, 
vyjednali si výstavu v Galerii Na 
Špejcharu v Bukvici u pana malíře a 
galeristy Valtera. Dobrý nápad. Hliněné 
výrobky dobře k roubené stavbě pasují. 
Jsou tu: hliněné kalendáře, hliněné 
Člověče nezlob se, hliněná zoologická 
zahrada, hliněné zvonečky všelijaké a další 
nápadité věci. 

Na vernisáži zazpíval slatinský školní 
sbor, kantoři si na úspěch výstavy připili 
se svými žáky. Samozřejmě, že výstava 
úspěšná je. 
 

14 05 2012  Zase zastupovali 
zastupitelové brrr 
Neomlouvám se, že jsem z jednání 
zastupitelstva zbaběle odešel. Mám 
užitečnější práci a má ji asi mnoho 
Jičíňáků.  Na židlích občanských napočítal 
jsem 27 osob. To je šestnáct setin počtu 
obyvatel. Odečteme-li 5 novinářů, něco 
úředníků, či hostů, kteří přišli služebně, 
věru mnoho občanů o jednání zástupců 
lidu zájem nemá. Zdali se někdy 
zastupitelky a zastupitelové zamysleli 
proč? (Grotesky, i když slabé, jsou přece 
jen v televizi zábavnější. A můžu si 
k tomu vzít pivo, které se na zastupitelstvu 
nečepuje. I když některé řeči jsou tu na 
úrovni hospodských). 
Kdyby pan doktor Krykorka zvedl ruku 
pro to, aby se hlasovalo o odvolání 
starosty, místostarostů, mohla být situace 
jiná, vytvořeny podmínky pro to, aby 
orgány za to placené mohly konat lépe, 
než nyní. Pan doktor to serveru 
www.mojejicinsko.cz vysvětlil: „Pokud 
není řečen krok B, to znamená, kdo 
povede město místo starosty dál, nebudu 
hlasovat pro odvolání.“  To je ovšem, 
vzhledem k dlouhotrvající krizi, vysvětlení 
vpravdě státnické. Dnes je to 44 dní, co 
rada nefunguje. Krize způsobená 
odstoupením T. Frýby a D. Novotného 
začala 27. 2. . Za tu dobu si to už dámy a 
pánové mohli říct, ne?  Škoda, že někdo 
z těch, kdož jsou za to placeni, nevysvětlí 
zastupitelům a občanům, jaké důsledky 
tenhle stav má.  
Taková je politika. Jeden člověk, jedno 
zvednutí ruky. A ty důsledky. 
 

Surrealismus konečně 19.5. 
Autoři surrealisti (+ Blanche, která sur 
není), kteří vystavují v J. B. Spektrum, 
rozhodli se uspořádat dernisáž. Pozvali 
dokonce profesionálního moderátora 
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Tomáše Matuše. Ten se snažil, mluvil 
duchaplnosti, jak se od moderátora žádá. 
Ale podstatné je, že mnozí jsme si výstavu 
znovu prohlídli a objevili, co nám na 
vernisáži uteklo. Dvojnásobné dívání je 
užitečné.  
Zajímavé, kterak u různých malířů opakuje 
se podobné téma. Telefon. Šachy. Muzika. 
Zajímavé, jak citlivě  obrazy vnímají děti. 
To objevil i moderátor a navedl Radoza, že 
by mohl vytvořit do roka surrealistický 
večerníček.  
Pravda, vzhledem k počasí a mnoha akcím 
v Jičíně a okolí, nebyla účast veliká. A tak, 
když se pak lidé shromáždili v rohu, byl 
před nimi nadlidský úkol – zlikvidovat 
onen stůl s fantastickými lahůdkami. 
Z toho takové ty … neumím pojmenovat, 
jakoby kouličky, ale na jazyku se jen  
rozplývaly, zákusky, směle mohly soutěžit 
s úrovní dobrot vernisáží v Železnici. Tak 
tohle pojídaje, červeným zapíjeje a pořád 
se vrací Slepý houslista a Opilý pianista a 
mezi tím poletující děti a na špagátku psi. 
Galerie je zelená, poloprázdná, stůl 
poloplný a, možná je to pro někoho fráze, 
ale Umění si tu pomalu bere člověka pod 
svůj vliv.  
Vladimír teprve začal hrát. Pár lidí si sedlo 
na pár židlí naproti němu, já na koberec 
bokem, ale naproti tomu utopenému 
kormidlu, o kterém ráda mluví Blanche. 
Jakoby stále něco hledala v hlubinách své 
modře a zeleně. Ty její obrazy nesurreální 
jsou skvělou kompenzací k vyzubencům 
sur. 
A teď ty dvě malé holky (ukázaly mi čtyři 
prsty, když jsem se ptal na věk) začaly 
tancovat. Vpředu ony, vzadu obrazy v tónu 
zeleném, modrém. Vpravo vzadu Vladimír 
se svými evrgrýny. Děti rytmus držely, 
skvěle se vlnily, no nádhera. Surreálno 
nastalo. Josef mi přinesl další červené a na 
tácku různé sýry a šunku. Pravou, ne tu od 
kosti. Ale musel jsem dál. Tak ten poslední 
kelímek vzal jsem si s sebou na kolo 
značky Author a připíjel si cestou. Vlevo 
vzadu Kotel ještě zasněžený, vpravo Veliš 
dobře osvětlený. Konečně vím, co je to ten 
SURREALISMUS. 

Ze společnosti 
- Martin přišel se zlomenou rukou v sádře. 
Vzhledem k tomu, že se snažil konat 
alespoň levou, nebyla to simulace.  Líčil, 
jak nesouc  cosi klopýtl a začal padat do 
jámy a nastavil ruku, na kterou spadl.   
„Kdybych tam tu ruku nedal, zlomil bych 
si žebro.“ 
Rokujeme, jestli je lepší mít zlomenou 
ruku, nebo žebro. Žebro prý nelze 
zasádrovat. Nikdo by nevěděl, že má něco 
zlomeného. Takhle se může vytahovat, že 
padal do studny a jen si zlomil ruku. A 
každý pochopí, že tou rukou opravdu 
nemůže řezat dřevo.  
- Luba je Ferda Mravenec – práce všeho 
druhu, kombinovaný s Edisonem 
vynálezcem. Bez vynálezcování by ho to 
mravencování nebavilo. Potřeboval 
popelnici, sehnal plastový soudek. Když se 
ten igeliťák uvnitř naplní, nelze ho horem 
vytáhnout, protože soudek je soudkový, 
tedy nahoře užší, než uprostřed. A to ho 
právě bavilo. Vymyslel boční dvířka na 
panty. Pak bylo ještě potřeba vymyslet 
panty na oblou plochu. Dva tejdny 
vymýšlel, tejden dělal. A od té doby se už 
jen každému vytahuje, jakou má popelnici.  
Na oslavu 100 let trvání skautingu 
v knihovně výstava. Je tu vůdcovské  
křeslo, totemy, fotky, kroniky. V jedné 
z nich je z tábora v Netolici 1. – 15.8. 2009 
takový zápis: „Dnešní den jsme přijeli do 
Netolic. Navečer jsme měli čas na 
ubytování. Vogy měl „spoustu času“ a 
běhal s otevřeným nožem. Po chvíli jeho 
běhání se mu podařilo píchnout si nůž do 
stehna. Chvíli řval, trochu krve, jinak nic 
moc. Přežil.“ 
 
Kousky z deníku 
07 05 2012 O plácání popr 
U Kata, ale vlastně na vězeňském 
dvoře, točejí Krakonoše za osmnáct, je 
tam příjemné sezení, ta křesílka jsou 
 fakt skvělá, chodějí tam pěkný holky a 
hlavně, dost se tam děje.  
Přijde rodina, odloží dítě na pískoviště, 
to si v klidu hází písek vedlejším 
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dětem do vlasů – a rodina si to užívá.  
Akorát - když se dítě vydá na průzkum 
do průjezdu a pak na náměstí, je třeba 
ho vrátit. Kdo myslíte, že vrací? Jistě, 
všechno matka. Taťka, už má i trochu 
bříško, pozoruje okolí a nejspíš si i 
stačí trochu představovat, jak by to 
bylo s támhletou, když to je doma 
pořád stejné.  
A takhle nastal najednou ten zvýšený 
hlas a jím řečená věta: „Co blbneš, až 
po sedmdesátce může chlap plácat 
holku po prdeli.“ Tak pravila servírka. 
Měla k tomu důvod.  
Navzdory trapnosti situace nastalé 
jsem se zaradoval: UŽ SMÍM. Zda i 
konal, to ponechám fantazii čtenářově. 
(A fabulaci své). 
 

10 05 2012 Kat táhne 

Jsem se zul, šikovně si přisunul 
druhou židli, na jedné sedě, o druhou 
se opíraje, radoval jsem se, že ještě 
žiju. S Krakonošem. A četl si Jefima 
(Fištejna, copak asi dělá? Bejval i 
šéfem v Lidovkách). Pěkně píše o 
ekonomice obalů, že na reklamu se 
dává ve světě půl bilionu dolarů, za 
což by se nasytila polovina 
hladovějících. Nemůžeme nabídnout 
žádnou technologickou novinku, tak 
prodáváme sny. Docela bychme si 
s Jefimem vystačili, ale přišel A a dvě 
děti. Vlastně ony přijely kočárkovmo. 
Děti si hrály tu oblíbenou hru s pískem 
do vlasů a A vyprávěl o svých třech 
ženách, počet dětí jsem už zapomněl, 
o domečku se zahrádkou a psem, na 
který nemá. A neví, co dělat, aby měl. 
Taky mluvil o sexu (prý ho má dnes 
konečně slíbený, protože on by chtěl 
každý den, ale druhá strana má druhý 
názor). Pak přešel ke své 
psycholožce.  A taky, že píše básně. 
Povídal sám, jen jsem se malinko ptal. 
Vlastně jsem ho vůbec neznal, 
takovéhleho. Občas se potkáváme, ale 
takovéhle informace … ? Je mi tím 
pádem zajímavější. Ale má se to 
takhle navenek? 

 
11 05 2012 Rukama 

Včera uříznul jsem vršek od sudu, 
vymyl ho. S Há jsme ho pak usadili 
pod okap, aby, pokud přeteče,  neteklo 
to pod barák. Dohadovali jsme se jen 
málo. Pak jsme seděli, pili kafečaj, 
povídali, co je ještě na zahradě třeba 
udělat a já měl radost. Že se, až začne 
pršet, budu dívat, jak všechna voda, 
co naprší na střechu, bude tu 
uchystaná k zalejvání. Že jsem prostě 
trochu něco udělal rukama. Už mne to 
intelektuální povídání a psaní občas 
vadí. To si fandím, s tím 
intelektuálismem, co?  
Há měla asi taky radost, ale ona to 
neříká. 
V noci začalo pršet, dobře se to 
poslouchalo. Spěchal jsem se podívat, 
jestli ta voda správně teče. Zatím 
nepoznal, deště bylo málo. Tak se 
mám na co těšit dál. 
Dnes ráno jsme nanosili venkovní 
kytky dovnitř, i papriky, aby nezmrzly, 
když jsou ti Ledoví muži. Samozřejmě 
mrznout nebude, práce zbytečná. Ó 
ne. Kdybychom je tam nechali, určitě 
by mrzlo. 
Venku je mokro, zima. Tak si sedím u 
psacího stolku u okna, co mám od 
Majky, mám dva svetry, piju kafečaje, 
koukám na robouský kostelíček a píšu 

ty intelektuálský řeči. Akorát, že nevím, 
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jestli někoho zajímají. Neměl bych 
radši spravit tu střechu?  
  
15 05 2012 Jarda Šmejc v 
dvaašedesáti 
Dopr. Copak musel zrovna Jarda? 
Mám ho zafixovanýho z orienťáku. Jak 
jsme sedli do busu a krabicovali (žrali) 
a pak o všem povídali. Těch sportů 
bylo víc.  
Někdy jsem měl pocit, že ten Jarda, 
jokoby za některý věci nemůže. Za ty 
ženský. Asi před rokem, nebo dvěma, 
přihlásila se ke mně jeho dcera. Pěkná 
holka. U Hastrmana.  
Taky se asi moc neví, že Jarda byl u 
toho, když se začínal Šplách na Štědrý 
den u Pelíška. Ani neumím spočítat, 
kolik desítek let se už tam koupeme.    
Vždycky s ním pivo chutnalo. 
 
20 O5 2012 Staropramen na Mácháči 
u Jičína 
Komu se naskytne ta příležitost, aby 
pil Staropramen u Máchova jezera 
těsně u Jičína? Samozřejmě to místo 
neprozradím, oni v té hospodě nemají 
u umyvadla bezdotykové baterie, jak 
se dnes žádá. Protože tam asi nemají 
žádné umyvadlo. Ale mají tam takovou 
rozcáplost, že venku na lavicích jsou 
deky, když začne večer chlad od vody. 
A venku na křižovatce je sv. Jan 
Nepomucký, jak na každé vsi má být. 
Uvnitř prohodili jsme pár řečí o hokeji, 
jak ve správný hospodě má být, ale 
jsem si šel sednout k té velké vodě. 
Ještě než sešla mi pěna, vybavil se mi 
Sejkorka, co u nás jezdil. Když jsem 
hrdě v práci kdysi dávno oznámil, že 
mám konečně vředy, řekl: Vidíš, vole. 
Kdybys chodil řádně do Baťáku 
(Staropramen), žádný vředy bys 
neměl.“ 
Po hrázi šla holka. Ušla kousek, 
zaplavala, vzala si župan a jde zpátky. 
Violka. Znám. Na hádanky pro JMP 
připravila mi kdysi skvělou mapu 
světa, kde se vyskytujou jaká zvířata. 
Zamávám, zamávala a odbočila si ke 

svý chaloupce zabejvat se svým 
mladým mužem, nebo vědou. To si 
nevzpomněla, jak jsme se poznali. 
Seděla pod hrází ve vodě, koukala jí 
jen hlava a netajila se, že plavky 
nemá. Rozmlouvali jsme, možná o 
hraní na violu a já si pořád při tom 
představoval ty její kozičky pod tou 
hladinou. Ještě teď. Ale už ne eroticky. 
Nostalgicky. Poeticky. To je přece víc. 
Ještě pili jsme tu pivo s …, no to je 
jedno. Vzali jsme si ho na takovou 
lávku, abychme měli klid. Povídala mi 
o holčičích věcech. Teď už ona ani do 
hospody, ani pivo.  Je v jináči, tak se 
hlídá. Asi i to kouření vypustila. 
A začal se mi promítat dnes. Jak šli 
Literácy lípami ke kostelu Všech 
svatých pod Zebínem a celou cestu 
zpívali a za nimi my jen tři. Jedna paní 
říkala, jaká je to ostuda, že se nikdo 
další nepřidal. A já se teď tady u vody 
styděl za to, že jsme s M celou cestu 
schůzovali (drbali), až se Zebín 
zelenal, až jsme si museli dát odstup, 
abychom tu krásnou muziku nerušili. 
Najednou začal jsem si připadat 
podezřele hrabalovsky. Tak jsem vrátil 
půllitr, na chatě pak zalil, pojedl. Pak 
jsem vytáhnul starý spacák a venku si 
ho rozbalil. Ani jsem si neumyl nohy, 
ani jsem si nevyčistil zuby. Už byla 
tma. 
 
21 05 2012 
Znáte ten pocit? Šíleně se vám chce 
čůrat a šíleně se vám nechce ze 
spacáku. A do toho začnou přímo nad 
vámi. Hrdlička – ta je jasná, a jeden, 
ten pořád opakoval Ma-ňááá-na, Ma-
ňááá-na. Ostatním jsem nerozuměl, ty 
by si užíval Zdenek.  
Spacák je starý poctivý těžký péřák, na 
dvou místech má propálený vršek, jak 
skočila kdysi kdesi jiskra od ohně. A 
karimatka, ta je stará německá těžká 
neohebná. Ale ty vzpomínky… . 
Dopr, zase ta nostalgie stáří. 
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Ale co, žiju, dejchám, akorát ta 
hrdlička …, k čemu ta už mne může 
pozvat?  
Tak vstanu, zacvičím, vyzubám. A 
půjdu psát tenhle fejeton. 
  
22 05 2012 Já do těch hospod  
musím chodit. Mně nikde jinde nic 
nenapadá, jen v těch hospodách. 
Přitom stačí fakt jedny Svijany, 
v krajním případě i Krakonoš. 
 
26 05 Úča (v dobrém) 
Až když už jsme měli končit, se 
S rozpovídala. Samozřejmě přiznala 
únavy kantorky před koncem školního 
roku. Pak, jak už několikrát volala 
doktora do školy k úrazu. Zhroucení 
žáka na stupínku, ale se jí podařilo ten 
jazyk včas vytáhnout. Zeptal jsem se, 
jestli dostala hodinky, co se dávají za 
záchranu života. Smála se. Pak 
samozřejmě znovu o tom, jak jsou 
zlobiví. A do toho, jak ta jedna 
osmačka má dva notýsky, do jednoho 
si píše básně veřejné a do jiného jen 
soukromé, které ukazuje jen jí. A že ta 
holka je adoptovaná, že je to výhodné 
takhle adoptovat, že z toho ta rodina 
může být docela dobře živa a nemusí 
dělat.  
Ale mne zaujalo, jak S hezky mluví o 
svých žácích. I jiné příběhy vyprávěla. 
Až dojemné. A přešla, jak se to snaží 
zapsat a že toho je najednou dost na 
pár povídek, že to musí uzrát na delší 
knížku…. Nějak mne pohladil 
optimismus. Že to s námi, lidmi, není 
zas tak špatné. 
 
Zase blbej nereálnej sen 
Sedím na schůzi JMP. Povídají tam, 
jak je důležité pozvat ty VIPy, že oni 
nám sem přilákají ty návštěvníky. 
Mluví se o rozzářených dětských 
očích, o tom, jak byl skvělý loni průvod 
a tak. Ale nemluví se o tom, proč a 
kvůli komu a čemu se do festivalu 
nezapojují někteří kvalitní lidi. Proč 
odešli někteří „mlaďoši“, kteří mohli 

vnést svěží vítr. J, M, R, R, B, V… . 
Škoda. 
Chci taky něčím tvůrčím teple lidským 
přispět. Něčím, co by Pohádce 
prospělo. Tak řeknu jedné nestárnoucí 
dámě s pěknýma nohama to, na co se 
chystám už několik let: „A Ty, Ty už 
bys taky měla jít konečně do prdele. 
Prosím zaprotokolovat do zápisu.“ 
Nebudu  líčit, v jaké náladě jsem se 
probudil. Netěšte se na stáří. Budou 
vás napadat všelijaké kraviny. 
 
Kačenka 
Přinesla nám dva své obrázky. Je to 
pro ní výhodné, dárek, který nic 
nestojí. Na prvním je standardní 
princezna. Myslím, že dokud holky 
malují princezny, jsou na tom dobře. 
Druhý je závažnější, je to  autoportrét. 
Kačka je tu jako skřítek, jak tančili na 
vystoupení ZUŠky. Má modrou 
skřítkovskou čepici, modré oči a modré 
kytky na kalhotách. Schematicky je 
vidět, že stojí na těch prknách, která 
znamenají svět. 
Však nejdůležitější je nápis. Jako 
někteří klasici, vkládá do svých obrazů 
Kača text. „Za všechnocostepromě 
udělali.“ Tak píše někdy dost protivná 
Kača.  
Rád se na ten obrázek dívám.   
Už ve svých osmi ženská se vším 
všudy. Nemluvnost i ukecanost 
náramně v ní blízko. Když nechce 
mluvit, řekne – jsem unavená. Ale 
když spustí stavidla … . 
Tak hlásí se k Praze. Češov, kde tráví 
víkendy, kde má kořeny, pro ni nic 
neznamená. Protože v Praze je mnoho 
obchodů a jsou tam jezdící schody. 
Namítám, že v Češově je čistší 
vzduch. „Já jsem v Praze žádný 
špinavý vzduch neviděla.“ 
Nechce, abych ji říkal Kačo. Že jí 
pražský děda (nosí ji nezdravé 
cumlavé bonbony) říká Kačule, nebo 
Kačenko. Tak nabízím, že budu říkat 
podle dokladů Kateřino. Zlobí se: “Já ti 
taky neříkám Bohumíre.” 
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28 04 2012 Lodžie  
Jirka řekl – je to moje první svatba. 
Pak zjistil, že na tom řečnítku není 
ubrus a tak běhal s jakýmsi hadrem po 
dvoře a mezitím se ohřála žehlička a 
tři holky držely ten hadr a Vydra žehlil. 
Když dožehlil (dost mizerně), tak jsme 
se shodli, že je to hezčí přírodní 
dřevěný a hadroubrus zase složili.  
Pak zas někdo řekl, už jsou tady, 
Vydra že dřív a šel se ustrojit. Ustrojil 
se do černého, on jinou barvu doma 
nemá. A zase se neučesal. A ještě 
někdo řekl, že se těšíme na ty dorty, 
co tu ta svatba nechá a to jsem byl já. 
Když jsme se tak nadřeli s tím 
kobercem a zametáním rejže z minulé 
svatby, kdo ví, jestli už nejsou rozvedlí. 
Dorty jsme, tuším, nedostali, pan 
místostarosta neměl čas, když mu 
Jirka chtěl ukázat, co se zamejšlí, ale 
svatebčanům se tu líbilo, dlouho 
pobíhali od stromu ke stromu a se 
fotili. I nám se to líbilo.  
Když jsme zametali ten koberec a 
znovu ho balili, měli jsme tvůrčí řeči. 
Jirka o tom, jak se těší, že bude dělat 
stylová svatební oznámení a já jak by 
se ta svatba dala vylepšit. Že by třeba 
za příplatek ta rejže trochu bouchala, 
když ji ti svatebčani na ty novomanželé 
sypou. Patrik by to jistě vymyslel. A 
nebo že by se inscenoval únos 
nevěsty. Nevěsta unesená a za hodinu 
vrácená – příplatek dvě stě. Dvě 
hodiny byly by za tři sta. Nevěsta 
unesená a vůbec nevrácená, to by 
bylo drahé. Ale jsem s tím moc 
neuspěl. (Co by s ní kdo pak dělal, 
že?) 
Ale jsme v Lodžii kvůli Čarodění, tak 
jsme šli chystat čarodění. Úklid 
sklepních místností a jejich 
vydekorování. Těch holek s těmi 
krásnými dlouhými vlasy mi bylo líto, 
jak poctivě smejčily. Na jednom místě 
chybělo do sklepa několik kamenných 
schodů, tak je Patrik udělal dřevěné 
tak, jak by to nikdo jiný neuměl. 

To jsme ještě pořád nevěděli, jak bude 
ta Jana poletovat na tom koštěti 
prostorem, aby se netočila a ani aby 
se neudusila v těch kšírech. Nebo jen 
trochu a ne natrvalo. Taky jsme 
likvidovali to chvojí a další a další. 
Chvojí byla  bezvadná práce, protože 
už bylo trochu shnilé.  
Pak byl na dvoře takovej dlouhej stůl, 
na něm pekáče s nakrájenými kolečky 
brambor a než jsme je mohli jíst, tak 
Vydra držel krátký, ale dojemný projev. 
Bylo to moc dobré a zasloužené, 
akorát, že v tý misce, co jsem si to 
solil, byl cukr a ne sůl. 
16 05 2012 Ještě Čarodění – Lodžie 
Zdali nevěnuji Lodžii moc pozornosti? 
Ale vždyť je to jedno 
z nejvýznamnějších dění současna. 
Jestli se podaří, aby někam na kulturní 
a citové dění přišlo skoro 400 lidí, tak 
to je úspěch. Tím víc, že je to dění 
z vlastních zdrojů a není to umělec 
z Prahy za 400 nebo víc. Vážíme si 
toho dostatečně? Vědí to vůbec ti, 
kteří naše město řídí? Zajímá je to? 
Zase fňukám .., pardon. 
Ale mi to dnes opět připomněly 
Ivančiny fotky 
(http://www.uschovna.cz/zasilka/J12KI
5XTJN622F2L-XJR). Umí, holka tu 
atmosféru. A já si ji můžu připomenout, 
protože v té době byl jsem v sklepě 
zalezlý. Bosorka na koštěti – až … , až 
do erotična,  jak je tam ta odhalená 
nožka. Krásný tanec na dvoře a 
nejlépe ty tanečnice v jináči, s těmi 
břichy. Kdyby byl nějaký počtář, 
dopočítal by se až ke vzniku (početí) a 
zdali by mu to nevyšlo přímo na 
nějakou akci v Lodžii.  Ale – smí se o 
tom mluvit?  
Ta dynamika některých záběrů, 
akčnost. A hned zase pohoda ve 
dvoře. Dyk je to vlastně, ten Čestný 
dvůr, vždyť je to selský dvůr, na 
kterém se žije. Někdo topí oheň, jiný 
sedí na obrubě studny, pivo popijejíc. 
Mezi tím rozcuchaný Vydra, v ruce 
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židli, v obličeji ta starost, aby všechno 
klaplo … . 
20 05 2012 Nápady lodžiové a 
literáciové 
V neděli udělalo si Literátské bratrstvo 
jičínské pouť ke kostelu Všech svatých 
pod Zebínem. V lipách zpívali, poté 
v kostele a tam Michael začal píseň 
dlouhou, veselou, jak v baroku bývalo. 
Oni naši předkové byli vtipní, až 
rozverní. A najednou, po sedmé sloce, 
vložil si osmou vlastní. Říkal v ní, že 
píseň má ještě deset slok a že ji 
dozpíváme cestou do Lodžie. To 
všechno rýmovaně a melodicky. 
De dvoře Lodžie už dílny rozličné 
běžely a byly tam ty tanečnice, co 
měly v širokých sukních kelímky 
s pitím a v ruce hvězdičky čehosi 
sladkého. Každý si bral, děti zkoušely 
lít z cínu si vojáčky, či vějíř si udělat, 
lidé si povídali a dobrou vůli spolu 
měli. 
Najednou skřípavý vozík tlačili pěkná 
holka a pěkný kluk – kuchař a Jirka 
kastelán jim pomáhal. Nahoře na 
vozíku narovnané palačinky a lákavým 
způsobem nakrájená jablíčka. Přijeli 
doprostřed a teď se vám z toho vozíku 
vysouká střapatá fousatá hlava, v ruce 
drží talíř dobrot a ty sladkosti, co byly 
narovnané nahoře, jsou mu límcem. 
Renda, který byl předevčírem 
Keplerem; a i jiné role už tu sehrál. 
A Michael vyskočil na stůl 
s mandolínou a notoval Domažlickou 
… . 
22 05 2012 Ještě Lodžie, pardon 
V tom je ta hodnota konání v ní, že 
přináší spoustu podnětů, dobrých věcí, 
mimo vlastní vystoupení. Když 
přijedou umělci z Prahy, lidé se 
dostaví, shlédnou a jdou domů. A dost. 
Ale tady: 
Často stává se, vlastně vždycky, že ti, 
kteří připravují, nějak se nemůžou 
rozejít. Probírá se prožité, plánuje, 
objevují se další nápady.  
Ale se objevují i talenty. Renda. Sv. 
Josef, Kepler, Naposledy Jídlonosič a 

Vegan. Je jenom část jeho rolí. 
Vystudováním ekonom, povoláním 
osvětlovač. Založením herec. A zdali 
to o sobě věděl? Lodžie pomohla mu 
to objevit. Herec bez honoráře. 
On, a druzí, mu podobní, přinášejí pod 
Jirkovým vedením nový, jiný způsob 
humoru. Laskavý, neurážlivý, 
postavený na české vtipnosti. Nu 
řekněte, jak se často říká – nebudou 
lítat pečení holubi do huby. A v Lodžii 
lítali. Zasvěcení poznali, že ne holubi, 
ale kuřecí části opravdu (na provázku) 
lítaly po dvoře a kdo si utrhl, opravdu 
měl.  Nebo když jsou všichni nadržení, 
že konečně přijede Valdštejn – a on 
přijede. Ale žádný Kněbort. Malý 
Valdštejnek na dvounohém koni. Ten 
kůň byl nedáno masopustní maskou. 
Jako v každém dvoře, je i v čestném 
dvoře studna. V neděli byly tu dětské 
dílny. I kamenická. A tam si každý 
mohl vysekat svůj kámen – kousek 
dlažby usazené okolo pumpy. Kdo 
chce, má tu svoji dlaždici. Jičíňáci 
sobě.   
Tož tak. Nejvyšší čas, aby se v rohu, 
co je ta velká dlažba, taky ji dělali  
dobrovolníci, už konečně podávala 
káva. Víte, co se tam narodí myšlenek 
a nápadů? 
 

 

Jičínská beseda 
za finanční podpory města Jičína 
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