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Svrab v Sobotce 
V pátek 6. července ráno byla Sobotka 
zaplavena Svrabem. Svrab jsou jakési 
noviny, které byly k mání zcela zdarma na 
různých místech ve městě. Prostě tam 
ležely a kdo chtěl, vzal si. Odpoledne už 
Svrab nebyl a tak si lidi vypůjčovali výtisk 
a dali si ho kopírovat. 
Svrab je tiskovina nepříliš vábná, nepříliš 
kvalitní, jsou tu i sprostší slova, než 
v Prochorovinách. A je kritická. Téměř ke 
všemu. Vyšlo tohle jedno číslo, další se 
neobjevila. Noviny nemají tiráž a není tam 
tedy napsána žádná redakce. Anonymní 
tvůrce tnul, plivnul. Nejspíš do 
organizátorů některých, tnul i do Splavu. 
Chvíli měli lidé o čem mluvit, na koho 
nadávat, protože neadresně. 
Celá věc je ještě pikantní tím, že po celou 
noc předtím nešla v Sobotce v důsledku 
úderu blesku elektrika. Noviny tedy 
musely být tištěny jinde a do Šrámkova 
města dopraveny. 
Objevilo se prý nejméně 6 variant, kdo že 
Svrab napsal. Že prý redakce Splavu sama, 
že známá novinářka Petruška Šustrová. V 
15 hodin a 15 minut se k dílu přiznal Jakub 
Novosad, hlavní organizátor Šrámkovy 
Sobotky a vedoucí MIC. Ale za čtvrt 
hodiny své přiznání odvolal, že prý to řekl 
ze žertu. To známe. Stalo se to na 
hodnocení festivalu, kde se sešli všichni, 
kdo na Šrámkovce něco znamenají. 
K hodnocení. Letos prvně zařazený tento 
bod programu. Jakub na úvod řekl: 
„Vzhledem k tomu, že slyšíme, jak to 
děláme blbě … pojďte do nás.“  Diskuze 

byla značná. A názory občas protichůdné. 
Inu, i tady je generační rozdíl zjevný. 
Kupříkladu noviny Splav versus otcové, 
ale spíš dámy, skorozakladatelé.    
Ti nejzasloužilejší sešli se pak při kytaře 
na Šolcově statku. Konzervatizmus byl 
zjevný. Kupříkladu píseň Sedí sokol na 
javori zněla poněkud utahaně. Ale 
vzhledem k současnému konání 
všesokolského sletu byla aktuální. 
 
 

Umění v ulicích staroslavného 

Jitčína 

Není podstatné, kdo ten projekt vymyslel, 
podstatné je, že existuje. Spočívá v tom, že 
vedle Valdické brány bude stát piano a kdo 
chce, bude si moci zahrát. Nebo  zazpívat, 
nebo cokoli říct. Pak přijde kapela 
z Nového Zélandu a bude hrát ona.  
Tak jsme v sobotu pod podloubím před 
Íčkem byli, že budeme stěhovat to piano. 
Ono to nebylo piano, ale harmonium, 
protože piano bychme těžko sháněli a 
harmonium půjčila Jana zadara. 
Harmonium bylo těžké, ale když ho Jirka 
vzal na rudlík, stačil na to sám, protože je 
intelektuál. My ostatní jsme jen jakoby to 
drželi, abychom se přičinili. Vůbec to 
nebylo potřeba. Lidi si nás všimli, to bylo 
potřeba. 
Pak jsme ten klavír, vlastně harmonium, 
postavili vedle brány,  dali na něj ceduli 
Harmonium ulice a čekali. Tak začal 
projekt Umění v ulicích. Nedělo se nic. 
Ještě k tomu ani kapela z Nového Zélandu 
nebyla ready. Tak jsme začali lidem říkat – 
pojďte si  zahrát. Koukali na nás jako … 
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jako Jičíňáci. To v historii ještě nebylo, 
aby bylo u brány harmonium a mohl si na 
něj zahrát, kdo chce co chce. Tak hrál 
Jirka, ale dlouho to nevydržel. Pak hrál 
jeden malý kluk a holčička se zmrzlinou 
s pěknou maminkou. Ale nejlíp hrál jeden 
pán v čínském klobouku. Tomu jsme ani 
nemuseli vysvětlovat, že harmonium hraje,  
jen když se šlape.  
Kapela konečně začala hrát a lidi 
poslouchali a bylo to ono. A ještě kapela 
hrála večer v zámku a tam se i tancovalo. 
No nádhera. Tak začal projekt Umění 
v ulicích a všichni jsou zvědaví, co bude 
za týden – v sobotu 14. června po desáté 
dopoledne. I my pořadatelé. Ale něco bude 
určitě, když jsme si to vymysleli. Přijít a 
něco zahrát, zazpívat, nebo povědět může 
kdokoli každý. O tom ten projekt je.  
Ještě jsem měl v zadání, abych psal, že 
mají lidi pochopit tu pestrost, tu 
unikátnost. A že to pouliční spočívá v tom, 
že to není předem naplánovaný koncert, 
ale že je tam ta spontaneita.  
PS: dobré. Umění v ulicích Jičína je. 
Trochu. 
  

Zlomvazky a  adrenalin. 
Skončily Námluvy. Tři herci prožívají onu 
popremiérovou chvíli uvolnění, kdy 
z člověka všechno spadne a kterou si my, 
neherci, asi moc nedovedeme představit. 
Firga si přinesl doutník, který si ještě na 
jevišti obřadně zapálil, na jedné židli sedí, 
na druhé má nohy. Řekl tu větu, že 
adrenalin  by mohl rozdávat. 
Vlaďka cosi štrachá, nakonec přináší  
hrníček s drobnostmi. Joska se převléká, 
věší cosi na ramínko a trousí moudra. 
Třeba: „Když je divadlo, kde hraje pár lidí, 
je to těžší. Nemáš se za co schovat.“ 
Vysvětlují, co jsou zlomvazky. Malinké 
dárky, které se dávají, když se před 
představením přeje obligátní „zlomvaz“. 
Za to se prý neděkuje. V hrníčku je 
malinká flaštička vodky a jiné drobnosti, 
které se nějak vztahují k představení. 
Kačenka s kloboukem, voňavý polštářek. 
Suvenýry na představení. Připomínky 
přátel… . 

Ještě si povídáme. I o trémě, ke které se 
všichni přiznávají. Bez studu. „Jakmile 
ztratíš trému, seš v hajzlu.“ Není 
podstatné, kdo to moudro řekl, na 
Vlaďku se to nehodí, kvůli poslednímu 
slovu. 
Pak šli na šampaňské.  
 

Zase nepovedené 
zastupitelstvo ( 20 07 ), ale pak tiskovka 
s humorem. To ví každý, kdo se zajímá, 
že ČSSD slíbili a pak nepodpořili návrh 
na starostu. Prý kvůli nějakému článku. 
Kvůli článku nebude mít zase Jičín 
starostu bůhvíjak dlouho. A ostudu. Další 
potvrzení, co je to politika v podání 
jičínských zástupců lidu. Chce se říct fůj, 
ale nebylo by to slušné o zastupitelích. 
Tak říkám slušně dopr. Posléze se ale 
proslechlo, že uvedení zástupcové lidu 
sociáldemokratického se předtím sešli s 
ODS. Aha. Kdopak koho jak přesvědčil? 
Pak byla tiskovka a přišla i paní Rejhová, 
aby si to pohlídala. Možná ona, kdyby to 
všechno řídila, už by byl starostka. 
Možná starostka. Možná paní Rejhová. 
V podstatě byla na tiskovce pohoda. 
Trochu i humor. Je poutavé sledovat, jak 
se noví pánové radní (zejména H + H) 
učí. Otrkávají. Zajisté netušili, když do 
toho šli, co všechno tyhle funkce 
obnášejí. Ale rád se na ně dívám, je 
poslouchám. Jeden něco řekne, zamyslí 
se – a druhý doplní. Nevytahují se, i 
přiznají, když se něco nevede.  
Třeba zazní věta: „Diskusi, to si 
pohlídáme.“ Ale hned záhy poznají, že se 
toho můžou novináři zmocnit. Jsou přece 
hyeny, jak říkal Miloš Zeman, co třeba 
bude prezidentem.  A tak se společně 
zasmějeme, protože si věříme.  
Řeč je o tom, co v Jc důležité. I o 
apolitičnosti tajemníka. Ing Bareš byl 
pozván na jednání ODS. Samozřejmě 
apolitické.  Do redakční rady Zpravodaje 
přibyli páni Šorejs a Komárek, Havel. 
Obecně přívětivější nálada, je vidět 
určitý pokrok v jednání stran. Je 
zarážející, že Ing. Puš se o koupi 
pozemku na Bradech odmítá bavit. 
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Starostou tam je Ing. Ticháček. Ten je 
představitel ARISu. ARIS prodával městu 
dům. Tyhle věci vzbuzují pozornost lidí. 
Kdyby je vysvětlil, nebyl by důvod 
k nedůvěře.     
 

Stezka 
Správné označení je Stezka Češov – Veselí 
a je to proto, že kousek rodiny 
pořadatelské je v Češově a kousek ve 
Vysokém Veselí. Ale hlavně proto, že ta 
naučná stezka je už postavená dávno, teď 
členové sdružení Stezka (založeno 2006) 
zvou každoročně na putování. Odhadují, 
že letos okolo 170 lidí.  
Nebudu detaily. Nejde o kilometry, jde o 
zastavení, památky, přírodu. Mají to dobře 
vymyšlené. Všude dobří průvodcové 
v bílých „stezkových“ trikách. 
Budu o novinkách: 
Manželé Hykyšovi se na rodinný grunt ve 
Velešicích u kostela přistěhovali 2003 a 
při úklidu našli tolik krámů, že je napadlo 
z toho udělat muzeum. To bylo novým 
zastavením na Stezce a lidi prohlíželi 
mašinky na mletí, napáječky pro krávy, či 
odstředivky a přineslo jim to vzpomínky. 
Právě tak, jako u betlémů, které vystřihuje, 
nalepuje a teď vystavuje pan Hykyš. Má tu 
i Škopkův betlém z Jičína. A pěkně 
vypráví, jak malířové betlémů zobrazují na 
figurkách kroje. Inu – tohle je skvělé 
prožívání důchodu. I když  paní Věra a její 
muž na důchodce moc nevypadají. 
Druhou novinkou bylo, že koncert 
přesunul se letos na Hradišťko. Členové 
workempu (ze šesti zemí) kostel uklidili, 
pokud to šlo. Protože se tu už mše téměř 
neslouží. Škoda. Ale slečna varhanice K. 
Jirešová byla skvělá. Na poslouchání i na 
koukání. Vybrala průřez od baroka po 
současnost a předvedla, jak se hrávalo a 
hraje. Parádně, nohama, rukama. Však se 
také přezula do varhanových černých bot a 
kmitala na nožních klávesách. Radost 
pohledět a poslouchat. 
Tak jen dvě novinky jsem popsal. Že byla 
pohoda, to ví každý.  Svatý Petr se zase 
s počasím přičinil. 
 

Kousky z deníku 
02 07 2012 Tiskovka o skobě a úsměvu 

neúsměvu 
V úvodu zeptal se v kanceláři starosty 
novinář – co viselo na téhle skobě? Byla 
tam fotka MP a VK. Zůstala prázdná 
skoba. Pan bývalý starosta odnesl si pana 
prezidenta a sebe na památku. 
Pak se probíralo, co se na tiskovce má. Že 
byl měl být rozpočet už v prosinci, i když 
bude víc rozpočtových opatření. Že by měl 
být vypsán konkurz na vedoucího úřadu. A 
do jaké míry by měl být tajemník osoba 
politická a nakolik úředník. Že budova 
Arisu přijde celkem asi na 60 milionů 
(koupě a úpravy). Bude se tam stěhovat 
úřad z Havlíčkovy ulice a do budovy 
bývalého okresu přijde Finanční úřad. A že 
se dnes v poledne podepíše smlouva mezi 
městem a JMP. Atd.  
Klidný, věcný průběh, minimum 
osočování. Jeden pán se stále usmíval. Ale 
nebyl to úplně hezký úsměv. Někdo by 
řekl, že trochu škleb. Nebyl to Tomáš, on 
ten škleb neumí. 
03 07 2012 Zase to nešťastné větvení 
Nebo šťastné? Hledám si podklady 
k článku o Reynkovi. Jeho cyklus jmenuje 
se Job. Co jsou „jobovky“ to známe. 
Příběh Jobův už méně. Bůh ho dal 
k disposici Satanovi, aby ho pokoušel. 
Vyzkoušel. Jób obstál a Bůh ho odměnil. 
Jób symbolem spravedlivého a 
bohabojného člověka, kterému Bůh žehná.  
Kdo nahlédl Petrkov, kdo trochu zná 
Reynkův život, ten pochopí, proč Jóba ryl 
(grafikoval).  
Technika se jmenuje suchá jehla. Čtu si o 
měděné vyleštěné desce. O číslování  
grafických listů. O tom skvělém momentu, 
kdy po určitém počtu tisků se práce 
ukončí. Někteří desku hned zničí. Další 
výtisky by už nebyly kvalitní. Ale kdy 
přestat? Další a další výtisky zajisté by se 
dobře prodávaly. I o tom je umění. 
Hledám o Reynkově životě a na 
www.literarni.cz nacházím o Karlu 
Šebkovi surrealistovi básníkovi. Básník – 
blázen. 1995 odešel z psychiatrické 
léčebny a od té doby o něm nikdo neví. 
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Žije? Tleje? Může být v cizině. Může být 
umřelej.  
Dva tak odlišní lidé. Přináší mi je jedno 
bouřkové ráno. Namísto, abych ukázněně 
psal o Reynkově sobotecké výstavě. 
03 07 2012 Zase internetový 

revolucionář 
poslal mi politický rozklad patrně od 
Miloše Starého. Dopr., kde jsme? My 
nemluvíme o tom, co a jak konat. Zda 
VTP ano, či ne a proč. Zda se kolej dá, či 
nedá opravit. Věcně, pravdivě, s číselnými 
i logickými argumenty. Co dělat pro to, 
aby lidi měli větší zájem o dění ve městě. 
Jak popularizovat a zveřejňovat dobré 
skutky. Pozitivní příklady. Přicházet 
s nápady. 
Ne, my do zblbnutí opakujeme, že Tomáš 
je vůl. Jen on sám? A není někdo ještě 
větší? Největší? 
Ne, vyhecovat se nenechám, nenechme, 
abychom o tomhle polemizovali. Cožpak 
není důležitějších věcí na práci? Třeba, 
zda se změní radniční zpravodaj, a jak. Či 
jak zlepšit propagaci, zvaní na všelijaké 
prázdninové akce, kterých má Jičín 
opravdu spoustu a dobrých. Festival Mezi 
patry, Prodloužené víkendy v rámci 
Jičínského léta. Umění v ulicích, pouliční 
divadlo … . 
07 07 2012 Ruce, motýli, obrázky 
Vernisáže jsou od toho, aby se lidi sešli. 
Vždycky se nějaký důvod najde, třeba 
obrazy. Tak v Bukvici u Qida (Galerie na 
špejcharu) povídáme si nejdříve s Naďou. 
Ona je vedle ve Veliši starostkou a říká, 
že kostel je její srdeční záležitost. Spolu 
s celým zastupitelstvem snaží se sehnat 
korunku ke korunce a postupně dávají do 
pořádku kostel a okolí. V poslední době 
jde tuším o 5 milionů, za což měla by se 
obstarat zeď okolo kostela. A loni pozvali 
pana lidového řezbáře, dříve hasiče z 
Vrchlabí, Tryznu, aby nějak zužitkoval 
dřevo z lip. A protože šlo o slabší kmeny, 
nedalo to na velké sochy, ale k obloze 
trčíčí ruce. Každá symbolizuje něco 
jiného. Lásku a tak. Pan Tryzna všechno 

motorovkou.  

Ale proč to píšu? Inu, byl pěkný pohled na 
paní starostku, jak z toho má radost, když 
se ve vsi ruka k ruce vine a dílo se daří. 
Teprve pak zahájil Qido a paní Reifová 
vernisáž pana malíře Ladislava Taubera 
s úžasnými koláčky, které vypadají a 
chutnají jako svatební. Ale o obrazech. Pan 
Tauber je technik přes kolejová vozidla a 
zároveň rozumí motýlům a je sbírá. A 
protože je ještě malíř, tak, když nedělá 
vagony, tak maluje krajiny a stavby v nich 
a přimalovává motýly. Prostě to spojuje. 
Takže se jeho obrazy jmenují „Lišajové na 
našich floxech“:  Nebo „Jasoňové 
dýmnikoví na louce u Poděbrad“. Motýli 
jsou na těch obrazech velcí, ten hrad, či 
zámek, dům, nebo větrný mlýn vzhledem 
k perspektivě jsou vzadu takové malé. Ale 
ve skutečnosti je to ještě složitější, protože 
motýli se nevážou k nějaké stavbě, ale 
každý motýl přísluší k nějaké kytce. 
Vida, vernisíž a co všechno se tam člověk 
dozví.  
07 07 12 To bude den 
V 04:00 začíná mi šrotovat včerejšek. 
Sobotka = námět jako hrom. Vymyslel jen 
nadpis: „Svrab v Sobotce. Nešla elektrika 
a přece se tisklo.“ Nad Veliší mlhy, vlastně 
v mlhách kopec. Je dobře, když jsou věci 
na svém místě. Klušu do sklepa 
k Authorovi (kolo). Všechny mapy v nové 
brašně na řídítkách mokré. V té staré 
ošklivé by se to nestalo. Vůl jsem já.  
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Ničemu nevěřit! Vůl jsem já. Jsou přece 
igeliťáky. Rozprostírám mapy a jiné papíry 
po celém sklepě a vybavuju si ten pocit, 
kdy jsem projížděl i deseticentimetrovými 
kalužemi, jak ta voda stříkala a byla krásně 
teplá. Jako pohlazení. A vůbec nebyla tma, 
když to ty blesky nádherně nasvětlily.   
10 07 2012  Pana prezidenta  
měli jsme v Indonézii. Na fotce 
v Lidovkách je v  popředí, chrám 
Prambanan, skvost architektury, až za ním. 
V bleděmodré košili, s kravatou, která ladí. 
Ale hned za VK snaživý hoch z ochranky, 
v napřažené ruce drží slunečník nad hlavou 
hlavy státu. Ten v saku, to mu asi protokol 
předepisuje. Ta napřažená ruka za chvilku 
bolí. Mohl by si pan prezident držet ten 
deštník/slunečník sám?  
Media i otázky kladou. Nefunguje registr 
přes auta. Noviny musí barvitě líčit, kdo 
tam od kolika čekal a jak nadával. 
Nestačilo by povědět, že firma nesplnila 
zadání, v čem byla závada a že nedostane 
zaplaceno, nebo jen míň, až to opraví? A 
ušetřené místo věnovat čemusi dobrému, 
pozitivnímu? Třeba jak hasič nejel na 
dovolenou, nebo nešel na pivo a místo 
toho čerpal ze sklepa vodu lidem po 
povodních.  
Musíme ukazovat, jak maminka brečí, že 
se něco stalo její holčičce? Nebylo by lepší 
zjistit, co dělat, aby se taková situace 
neopakovala? 
Ve sportu píšou, jak jeden boxer má triko 
s uříznutou hlavou svého soupeře. Je to 
ještě vůbec sportovec? Patří tohle 
zveřejňovat? Leda napsat, jaký trest dostal 
a proč. Pokud ovšem takovou věc dnes 
někdo odsoudí. Pro nějakého teenagera by 
to mohl být docela dobrý příklad – pořídit 
si triko s hlavou svého spolužáka.  Dopr. 
Zase kážu.     
11 07 2012 Může se člověk zvolit sám? 
Napsala paní M, jak se jí nelíbí, že  někteří 
zastupitelové do rady zvolili sami sebe. Že 
nemorální. Píšeme si. Namítám, že 
nefunkčnost na radnici už dlouhá, že tohle 
jediné řešení. Lidi nevědí o tom, jak 
probíhají jednání mezi politiky? Že tam té 
morálky je prachmálo? 

Ale radost, že lidem není lhostejné, co se 
děje a citlivě to vnímají. Důležité ale je, 
politikům to říkat.  
Platí, že když někdo chce nějakou funkci 
dělat, proč by se nezvolil. Těch lidí, kteří 
chtějí konat, nést zodpovědnost, těch zase 
tolik není. Dle odhadu radního Havla tak 
asi 5 z jednadvaceti zastupitelů. 
12 07 2012 Sedíme u Všech čertů na 

večeři 
Há nás pozvala, Ka bude mít svátek a O 
s ní do páru. Samozřejmě na programu 
nejvíc skautský tábor, kde Há chvilku 
vařila a ti dva byli vedoucí. Takovou 
událostí člověk žije. Probíráme jednotlivé 
děti tam. Vidím, jak je oba vedoucí mají 
přečtené, jak o nich hezky mluví. O 
pozitivech i negativech. Provokuji různými 
dotazy, abych si doupřesnil dojem 
z návštěvy. Líbí, jakou roli hraje u skautů 
symbolika, kterou vysvětlují, líbí to 
neformální vlastenectví, které prožívají 
třeba při vztyčování a snímání vlajky. Líbí, 
jak jsou vedeni k tomu se o sebe postarat. 
Prostě neexistuje namítat něco proti mytí 
nádobí, úklidu.  
Zážitky táborové sdělené: Je zavedeno – 
když někdo řekne sprosté slovo, musí si 
kleknout a políbit mýdlo. Nebo: Seděl 
kluk, v ruce sekyrku a polínko a říká – jak 
on to ten Ondřej dělá? Provázanost mezi 
středisky odehrává se i tak, že  vedoucí 
jednoho střediska chodí s vedoucí druhého 
střediska. Že by se skauti ženili a vdávali 
jen mezi sebou? Příklady jsou. 
Vytahuju fotky postupně, komentují je. 
Líbí se jim sekyry zaťaté do špalku a 
v pozadí tábor. Zase symbol. Tři hoši plní 
Tři orlí péra. Právě poslední, nejtěžší. 24 
hodin sami mimo tábor. Splnili. Akorát 
jeden měl spacák úplně promočený.  
Ondřej říká – líbilo by se mi, kdyby 
nezestárli.  
Poslední fotka – jak ve tmě tancujou a 
k tomu jim hrají kamarádi na kytaru. Kája 
má skvěle při otočce rozevláté vlasy. 
Raduju se, že si takhle sedíme, že mám 
takovou rodinu. Ale to jim neříkám.  
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17 07 2012 Zdrhám z lesa 
– leje. Přešlapuju u kola pod střechou 
tábora Homole. Čekám, až přestane. 
Oknem na mne koukají malé holky. Ťukají 
na sklo. Říkám krz sklo, že jsem tulák. Pak 
mne napadla myšlenka, že jezdím po 
táborech a vypravuju dětem pohádky. 
Přijdu, řeknu, že jsem Tulák proChor, ony 
si sednou okolo. Já řeknu, že dříve takhle 
chodili krajánci od mlejna k mlejnu. 
Naštípali dříví, něco pomohli. Večer 
vyprávěli, jak je ve světě. Dostali najíst, 
korunu na pivo a šli dál. Já bych taky. 
Někde mi  dají chleba, někde buřta k tomu. 
Když přidají pivo, tak zpravidla pak 
vymyslím další pohádku. Oživuju kouzlo 
VYPRÁVĚNÍ.  
Tady začnu hádankami (použiju některé 
Kaččiny). Pak pohádku o Hašuše, jak jela 
do Anglicka. Pak můžu o výbuchu 
v zámku, to si můžou trochu sehrát. Bude-
li pozornost, můžu o povodních a jak se 
lidi chovají. Pak dostanu toho buřta a jedu 
dál. 
Samozřejmě to tak nebylo. A kdo ví, jestli 
by mi to Há povolila.  
23 07 2012 Na česko – polských  
hranicích zmáčknul jsem obě brzdy, 
protože kopec byl velký. Před tím mi žena 
pod triko dala noviny, protože se dívala na 
Tour de France. Oni tam mají kola přes sto 
(tisíc), trika a kalhoty jánevímzakolik, ale 
když jedou z kopce, tak poslouží staré 
dobré Rudé právo. Francouzské. Není to 
nádhera, jak ta jednoduchost vítězí? 
Tady se jede furt z kopce – Pomezky jsou 
nějakých 1050 a Nové Město v Jičíně ani 
ne 300. M n m. Srabárna od mne, když 
mne tam vyvezli autem. Taky mne ten 
dlouhý sjezd ani netěšil. Ale z Hostinného 
se stoupá, z Čisté dost, z Paky jen trochu. 
Ale z Buků a pak dál, to jsou pěkná údolí. 
V Hostinném tiramisu na náměstí, v Pace 
u Stránských bramborák a Novopacké. 
Akorát, jak by to bylo pěkné, kdyby na 
silnicích nebyla ta  auta. 
Bilance: 71,8 km, 03:18 hod, 21,7 km/h. U 
Stránských servírka úplně krátké vlasy. 
Ale docela pěkná. 

 

 
Kačenka 
- V Češově má nahoře krásný 
pokojíček. Je vymalován modře, ale 
šikmé stěny jsou prkenné. V nich je 
šikmé okno, pozorovatelna. Ale hlavní 
sezení má u okna ve štítě. Tam má 
nastlány polštáře, na nich sedí, kouká 
po Češově a vymýšlí si. Kačka si 
docela vystačí sama. 
- Má několik sešitků, jeden je vlastně 
kniha, kterou si udělala. Tam píše 
svoje vlastní příběhy a hned je 
ilustruje. Ten je zatím tajný. Když jsem 
tajně nahlédl, viděl jsem tam cosi o 
letadle.  
- Ve velkém sešitě má hádanky, které 
sama vymýšlí. Seděla ve své 
pozorovatelně a ty hádanky nám 
dávala. Má jich už 48. Některé jsme 
uhádli hned, jiné napověděla. Jsou to 
hádanky různě těžké. Třeba: Má to 
čtyři rohy a hejbe se to (dveře). Nebo: 
Je to zelené a skáče to. Tak tu jsme 
neuhádli. Pak ale přišlo: Je v tom moc 
zajímavého a moc fantazie. Co to je? 
(kniha). Tak tu jsem uhádl, protože 
Kaču trochu znám. Pak přišlo: Je to 
krásné, ale taky to trochu bolí. Tušili 
jsme, ale schválně jsme se nechali 
poddat. – Láska. 
- Ve dveřích, když jsme se loučili, říká 
Kačka: „Ale stejně nebudu novinářkou. 
S tím nepočítej.“ „To se uvidí,“ přu se. 
„Škoda, že se toho nedožiju, až budeš 
velká.“  
„Ty nemáš moc hříchů, ty se na to 
budeš z nebe dívat.“ 
Pak už jsme neříkali nic, kolo se mi 
z kopce rozjelo.      
 

          
 

Noviny jsou spolufinancovány městem           
Jičín 


