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Jen hudebně literární? 
Na konci července byl ve Vokšicích 
v Galerii J. B. Spektrum už 12. ročník 
festivalu. Z té dvanáctky původní ročníky 
byly ve Starých Hradech. Jan – Matěj Rak 
dával Střípky mistrů, to byla samotná 
muzika kytarová. Ale předtím dvojka 
Strejček, Rak v pořadu J. J. Rousseau, 
další pořad byl o Tomáši Baťovi a přidaný 
opakovaný o Karlu IV. Mluvené slovo 
Strejčkovo a mistrovská kytara Rakova. 
Jaký je to žánr? 
Ale jistě, nejde o škatulkování. Spíš 
připomenutí skvělé práce. Fredy S tu není 
jen interpret. On je nejen interpret. On si 
dost nastudoval Rousseaua. On spojil 
povídání o jeho životě s dílem. V případě 
Bati i dosti bádal. Je to ekonomická studie 
… , nebo jinak - osvětlení jeho 
ekonomických podnikatelských postupů 
doložená konkrétními příklady. To vše 
skvělou češtinou a kvalitním přednesem. 
Do toho Štěpán R s kytarou improvizačně i 
náročnou technikou. 
Vědcové všelijací třeba přednášejí o 
Baťovi. A studenti zívají a koukají se na 
hodinky. Tady však více než hodinový 
pořad dobře dramaticky vystavěný, 
didakticky zpracovaný, bez jediného 
hluchého místa hudbou ilustrovaný.  
Karel IV., Komenský, Mácha, Erben, Hus 
… . Často nezáživná školní látka. 
Přiznejme, že nehrneme se do četby 
klasiků. Ale dvojice Strejček - Rak  nám 
ukázala, o co všechno přicházíme.   
 

Ty dva západy slunce …. 

 
Pan malíř Vlastimil Mužíček je krajinář. 
Založením, provedením, ale hlavně má 
jakési kdesi zapuštěné krajinářské kořeny a 
jakékoli jiné malířské ustrojení, i když 
existuje, stále ho to nějak k malování 
krajiny táhne. 
Pravda, na své srpnové výstavě v galerii J. 
B. Spektrum ve Vokšicích má i postavy, 
přesněji portréty, dokonce dva jako akt, ale 
obrazy z plenéru zaplnily oba sály. Pro 
úplnost třeba dodat, že je tu i zátiší – 
krásná kytice s nesmírně jemnými květy. 
Ale tohle všechno, to je prostě jen, aby se 
neřeklo, že malíř neumí jinak. Jeho 
podstata je v pohledu na krajinu, kde je 
nejvíc doma, kam ho to táhne a, proč to 
neříct, kde nejlíp umí. 
Právě – pozoruhodné je, že to nejsou 
nějaké krajiny všechny. Je to příroda u něj 
doma. Všelijaké ty Roprachtice a 
Čikvásky a kdo ví, jak se ty zapomenuté 
kouty všechny jmenují. On ty kouty umí 
najít, on je umí zvěčnit. Zajímavé, že 
nemaluje honosné stavby, ale skromné 
baráky, stodoly, často ne moc zachovalé. 
Ovšem – pokud to není jen krajina bez 
domů, bez lidí, prostě taková, jak ji Bůh 
stvořil. To je jeho doména a tam se 
dostává do úžasné pozice, neboť tam na 
plátně tvoří on. Pan Malíř. A vůbec není 
důležité, jestli namaluje celý obraz venku, 
či dotváří na základě malířské fantazie ve 
svém ateliéru. 
Neboť – a to je potřeba ještě dodat, to je 
důležité, pan malíř přivezl do Vokšic 
hodně obrazů, kde je sníh. Jeho začátek, či 
jeho konec – tání. Onen přechodový jev 
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přírodní, kdy „ještě ne“, ale ani „už ne“.  
První sníh, či tání. Změna reálná a tušená. 
Že by příčinou bylo, že právě v tomto 
období světlo venku kouzlí nejvíc? Že je 
největším uměním a Uměním sdělit tenhle 
úžasný pocit z oné chvíle? 
Protože jsem byl v sálech sám, nemohl 
jsem si najít dívku, aby označila, co se jí 
nejvíc líbí, určím já: Dva západy slunce na 
stěně vedle oken, proti dveřím do druhého 
sálu. I když právě tady někteří by si možná 
mohli říkat, kde že je ta hranice kýče. Já 
mám v tomhle jasno. 
 
Ridina a spol: 
Domluvili jsme se, že to bylo v roce 2005, 
když R. Ahmedová hrála v zahradě Pod 
Koštofránkem s Radkou Babu Yagu. 
Nějak se jim to pořád nedařilo dát 
dohromady a tak premiéra byla až 17. 
listopadu, to si zase pamatovala Radka. 
Poletoval sníh, míchal se jim do toho 
divadla a bylo to kouzelné. Posléze našel 
jsem doma i fotky, jsem pečlivý archivník. 
Na nich je ten sníh, co vypadá jako kaz a 
je tam Radka, jak v té stoprocentní 
vlhkosti zastrkuje zástrčku do zásuvky, 
protože se mezitím setmělo a nebylo by 
vidět na herce. 
Teď je Ridina v Lodžii, chystá své 
představení Obrazy hudby a říká: “Tenkrát 
jsem ještě neměla děti, teď mám dvě.“ 
Obrazy jsou stínové a připravila je 
Markéta Kotková s přítelem a hudbu tedy 
Ridina (hlas) a doprovod Petr Tichý na 
kontrabas.  Sešli jsme se hodinu před 
představením, protože oni si to musí 
pečlivě připravit. Ridina zpívá vícehlasně. 
Nejdříve jeden hlas, ten si uschová 
v takové krabičce a pak k tomu další. Z tý 
krabičky si to k tomu naživo pouští. 
Machrovina. Však pan zvukař se zapotí, 
než to připraví. Markéta si chystá to své 
stínové divadlo a Petr pije kafe, nebo něco 
jí na terase a říká, že premiéra tohohle 
představení byla v  Koněpruských 
jeskyních. 
Pak mi Vydra zakáže, že už nesmím fotit a 
představení začne. 

 

Umění v ulicích v sobotu 11. 

srpna ve Valdické bráně 
1. Rehečské kvarteto 
To už nikoho nepřekvapuje, že je 
v řehečském podání kvarteto šest. Přibyl 
harmonikář Pavel z Izraele a loutka dalšího 
harmonikáře. Toho už mají déle. Zpívají 
své známé odrhovačky, některé si sami 
složili. Většinou ty, které opěvují Řeheč. O 
které málokdo ví, kde se vůbec nachází. 
Ostatně nikdo z Řehečského kvarteta 
v Řehči není trvale policejně hlášen. Je to 
důležite? Hlavně, že Řeheč, která ani není 
na některých mapách, má své světoznámé 
hudební těleso.  
Slovo světoznámé není fráze, kvarteto 
opravdu bylo už v několika zemích. Třeba 
i v Izraeli a Slovinsku. Na oplátku přijel 
z Izraele harmonikář Pavel – a že mu to 
s Libanem jde. Skvělé harmonikové duo. 
2. Cirkus Cermaque 
se opozdil. Ale pak to Jakub Čermák a 
Karel Mach rozbalili. Kuba své verše, 
které nakopávají, doprovázel na kytaru. 
Kája k tomu klarinet. Tím to chvílemi 
posouval do bluesové polohy. Nedávají 
nic, hoši, tomu našemu zkaženému světu 
zadarmo. A líbili se tím svým vysokým  
nasazením. Radostí z muziky, i potřebou 
sdělit.  
3. V pauze povídáme  
si s Vlaďkou o červencovém festivalu, 
který každoročně pořádá Agentura Nahoru 
dolů, která sídlí na Valdické bráně a 
v Ševcovně. Letos zvládli dokonce dvě 
premiéry. O druhé, Čechovových 
Námluvách, tvrdila Vlaďka, že nebyly  
dozkoušené. Nu, laik to nepoznal, laik se 
bavil.  
Festival Mezi patry neodehrává se jen na 
bráně. Součástí bývá i vlastivědný výlet, 
letos konal se na horu Tábor. Vystoupili i 
na táborskou výhlednu. Lidí bylo asi 
patnáct a vrátili se všichni. No řekněte, 
vlastivědný výlet dneska. Akorát jsem se 
zapomněl zeptat, zda zpívali píseň Čechy 
krásné, to se hodí. 
Novinkou byl letos bleší trh v uličce před 
Ševcovnou. Smlouvat se smí, ba naopak. 
Prodal se tady i kolovrat i vzácné 
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pečetidlo. Spokojenost. Akorát, že prý 
Robert přihazuje zbytečně rychle a tím 
odpadá ta dramatičnost. Nojo, když na to 
při svých příjmech má … . 
Novinkou měl být i piknik 
s tranzistorovým rádiem, ale ten byl pro 
déšť odvolán, protože by do rádií napršelo. 
Ale musí být za rok. V + J si koupili 
tranzistor, tak aby si ho užili. 
 

Tiskovka 16 08 2012 
Jistě – důležité věci. Stěhování úřadu z 
„okresu“ do Arisu, Grandhotel Jičín 
parkovací místa, hotel Start má pod 
pokutou zprovoznit do konce roku 
restauraci, v Lodžii má být topení v sálech 
vedle průjezdu, kolej – přednáškové sály 
podle původního projektu tu nebudou, 
záchrana maleb na nádraží v Jičíně, 
odvolání ředitele VOS, 180 tun písku na 
náměstí kvůli čoutbalu (asi jsem slovo 
popletl) … . A tak dále.  
Tohle hned nese otázky: Nebyl ten Aris 
moc drahý? Jak je to vlastně s tím VOS, 
když sám městský zástupce L. Havel 
pronáší větu, že to nechápe? A v koleji? 
Takový pěkný byl návrh. Valdštejnova 
eurouniverzita. Kdeže. Pedagogická 
činnost přenáší se do zámku. Dále – proč 
se s hotelem Start nic neděje? Kromě 
zatlučených oken? Kolik asi je za nájem 
všech těch antén? Nemáme v Jičíně 
neobvyklou televizní věž? 
Ano, jiný svět, tahle politika. I místní.  Pro 
toho, kdo občas někam na kulturu. 
Naopak, zástupců lidu tam moc nevidno. 
Neměli bychom si občas  do těch světů 
vzájemně nahlížet?  

 

Ze společnosti 
From Лихачева Оксана, Mili pane 
Bohumire, srdecny pozdrav z Petrohradu! 
Dekuji mockrat za noviny a preji hodne 
uspechu a pohodne! Ctu s radosti a citim si 
jak v Jicine a okoli::). Oksana. 
Zdeněk Mrkáček: „A také víš, že to, co 
dělám, nedělám kvůli nějaké slávě, ale 
opravdu kvůli vlastní přírodě. Její krása 
mne opravdu trvale fascinuje a inspiruje a 

já pak knížkou, přednáškou či výstavou 
lidem jenom připomínám, aby na ni 
nezapomínali, aby ji využívali v tom 
dobrém slova smyslu. Ty víš, o čem 
mluvím, jiní možná ne, berou tato 
vyjádření s nedůvěrou. Víme oba, jaká je 
nyní doba. Mimo jiné se vytrácí 
upřímnost, otevřenost, objektivnost a 
selský rozum.“ 
Jiřina Prekopová  v Jičíně. Při její 
minulé návštěvě v  květnu 2011 bylo 
v Porotním sále nabito. Ve středu 12. září 
od 18 hodin v aule jičínského gymnázia 
bude vyprávět na téma : „Aby láska 
v rodinách proudila“. Zve Studio šťastných 
dětí M. Hanáčkové a knihkupectví U sv. 
Ignáce. 
Fotografické reportáže z kulturního dění 
v Jičíně vystavují Prochoroviny ve výloze 
řeznictví Masokombinátu u Valdické 
brány. 
 

Kousky z deníku 
 

04 08 2012 Stařecká nespavost 
nebo touha ještě něco, než … . 
V protějším domě jedno okno svítí i 
v noci hluboké. Pan učitel píše, jak 
jsem se dozvěděl později. Ve svých 
pětadevadesáti nemůže spát. Mohl by 
se všelijak převalovat, těšit se na 
snídani, myslet na to, jak špatně chodí 
… . Ne. Myslí na to, co bylo a 
zaznamenává to. Píše kroniku rodu. 
Možná memoáry. Cítí potřebu cosi 
sdělit, zanechat.  
Myslí na to, kdo bude jeho minulost, či 
minulost rodiny číst? Je to důležité? 
Důležitější je nepodávat se rokům. A 
chtít něco zanechat. Ano, i bez ohledu, 
zda o to lidstvo právě teď stojí.  
 
06 08 2012 Vyrostla, my zestárli 
Podceňujeme některé fyziologické 
pochody, neuvědomujeme si jejich 
význam. Kupříkladu koloběh vody 
v přírodě: Čůrat chodějí pánové za 
cestu, k jihu. Vždyť je to jedna z mála 
chvil zastavení, uvolnění. I zamyšlení. 
Zjara pohled na Velišský hřbet, i 
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Prochoroviny 

kulturní (skoro) měsíčník 
založeno roku 1998 

Vydává B. Procházka, 
Sokolovská 367, Jičín,  

 tel.:  493 523 492, 723 128 942 
Evidenční číslo MK ČR E 13158 

e-mail: prochor.jc@tiscali.cz 
Noviny  vznikly  s  laskavou  

pomocí Města Jičín,   
GENERALI POJIŠŤOVNA  a.s. 

Denisova 504, Jičín,  
tel, fax: 493 523 024 

Smírčí kříž možno rozeznat. Kukuřice 
malá, řádky zařezávají, i vzdálenost 
jednotlivých rostlinek pravidelná.  
Najednou kříž nevidím. Rostliny 
vysoké, převysoké. Dík koloběhu si 
člověk uvědomuje plynutí času. 
Protože je to vzácná chvilka zastavení, 
spočinutí, úlevy, poznání.  
 
07 08 2012 Sloužím v Lodžii 
To už jsem napsal, že nejsme 
Karlštejn, že své návštěvníky vítáme, 
máme radost z jejich zájmu a vedeme 
dialog. Ptám se, odkud jsou, abych 
blízkým nevyprávěl věci známé o 
Jičíně. Rád vítám lidi z celé republiky, 
které L. přilákala. I jednoho z Tel 
Avivu.  
Odhadnout komu a jak letopočty, 
historická fakta. Je třeba zaujmout 
rodiče i děti. Zkouším otázky. V čem 
se liší fotka kostela sv. Jakuba od 
modelu podle dřívějších plánů. 
S radostí připomínám jednoduché 
fyzikální principy (dírková kamera, 
kreslení přes optiku, vodotrysk). Těší 
zájem.  
Návštěvníci se zajímají i o novodobou 
historii. Soudím, že je třeba zmínit 
vznik OS Lodžie jako iniciativu občanů 
proti záměrů Valdštejnlandu. Možná i 
Jičíňákům je třeba připomenout, co 
zmůže občanská společnost. 
Vyprávím o novodobém dění jako 
Masopust, Čarodění, Divobál a 
dalším). Lidé obdivují, co všechno se 
v Jičíně děje, závidí, a žádají si 
programy do budoucna 
(www.valdstejnskalodzie.cz).   
 
09 08  2012 Sedím u ohně.  
Jen tak. Koukám do plamenů. 
Přemejšlím, jestli při tom přemejšlím, 
nebo jen tak sedím. Je to normální? 
Nic, nikoho nepotřebuji. Člověka, lidi, 
vlastně ani tu myšlenku. To je relax? 
To je reakce na mnoho myšlenek 
minulých?  
Nebo - že by obdiv nad tím ohněm? 
Tam je, věru, co obdivovat. To stačí.  

09 08 2012 Všechno je příběh 
Teď vzpomněl jsem na jednu básnířku, 
která mi už kdysi dávno na fňukání, že 
musím do špitálu, napsala, že je to 
vlastně docela zajímavé, že tam 
poznám určité prostředí, jiné lidi, ať se 
toho tak nebojím. Jistěže bál. 
Ale teď si uvědomuju, jak se dívám na 
všechny události a cesty, které mne 
čekají. Přesně podle jejího vzoru. Že 
cosi prožiju a že o tom budu psát. A 
pozor – když nenapíšu, alespoň si ten 
příběh prožiju (někdy se třeba hodí na 
téma do povídky, či fejetonu). A ještě 
pozor – bude to sled epizod, na 
základě kterých vystavím příběh.  
Teď se mi to děje. Jsem sám, třeba 
kdekoli, ale ve skutečnosti je tam 
se mnou onen Příběh. Stanutej, 
konanej, nebo vymyšlenej. Jo. Sám se 
svým příběhem, kterej si dovymýšlím, 
takže vlastně ne úplně sám. S tím 
příběhem si hraju, zpracovávám, 
měním. Při kafi, ohni, nebo na kole 
jsou to někdy docela příjemné chvíle.  
Už mi ani nevadí, že chvílemi si 
nejsem jist, co se opravdu stalo a co 
jen vymyslelo. 
 
11 O8 2012 Jičíňáci i přespolní  
Hraje kapela. Dobrá kapela. V bráně. 
Pozoruhodné je pozorovat, jak se kdo 
tváří a zachová při průchodu okolo. 
Úsměvně – to většinou. Někteří 
s usmívajících se zastaví, někteří ze 
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zastavených si notují. Někteří 
z úsměvných vhodí do klobouku. 
Někteří fotografují.  
Jinakeří projdou zasklivše celé dění. 
Jich se netýká, oni mají nakoupeno, 
s manželkou pohádáno, oni jdou 
domů. Kdo se to tu o co snaží? Proč? 
Nezajímá. Kupodivu někteří z těchto 
zasklivců vhodí.  
Tak tohle je Umění v ulicích. Jana 
s Jirkou, možná i další, kteří tohle 
vymysleli, hezky mluví o tomto umění 
jako o svébytné součásti kultury. 
Zajímavém zpestření kulturní nabídky. 
Fajn. Ještě je to i ukázka, jak se přitom 
lidi profilují.  
 
13 08 2012 Klády 
Sedím na Kvapilových kládách a 
rozhlížím se. Musel jsem se na chvilku 
jít ohřát, pod třešní je chládek a zima. 
Ale zase tam lépe vidím na obrazovku, 
protože mi do ní nesvítí slunce. 
Tak sedím na těch kládách a jím 
sušenky BeBe čokoládové a rozhlížím 
se a rovnám si slova ke článku. Tyhle 
súši jsou ze šuplíka, z doby, kdy ještě 
byly snad za dvanáct. A mimo plán se 
mi vybavilo, jak se ptali Kateřiny 
Emons, dříve Kůrkové, střelky 
olympijské, na co se nejvíc těší, až 
přijede do Čech (vzala si Mata a je 
s ním v Americe). A ona řekla, že se 
nejvíc těší na sušenky BeBe. Není to 
nádhera? A ještě taková pěkná holka – 
střelka dlouhovlasá. 
Tak sedím a panoramatizuju si 
východní obzor. Od Kumburku přes 
Babák, Vzadu Zvičina, blíž 
Konecchlumí až les za Úlibicemi. 
Vpředu robouský kostelíček. Mám ho 
spojený s čímsi … . Není to nádhera, 
taková panoramata zadara? 
Až jsem při nich snědl celý balíček 
BeBe. Ale co, jsou to ještě ty levné, 
prošlé. 
 
 
18 08 2012 Umění v ulicích zase 

Zase stěhujeme piáno z Íčka ke bráně. 
Zase je těžké, zase to není piáno, ale 
jako piáno vypadá, akorát se musí 
šlapat. Zase je to harmonium. 
Žádná kapela dnes není. Ale před 
týdnem byly dvě. Jana vymyslela, že 
to umění v ulicích budou tentokrát 
hádanky. Tak jsme na provázek na 
bránu pověsili ty hádanky na 
kartonech. Vzadu vždycky správná 
odpověď, stačí otočit. Ještě jsme pro 
děti na kamenné zábradlí dali 
poznávačky bonbonů a poznávačky 
filmových pohádek a písniček, na 
sloupky rozřezané písmeno T a M.  
A nic. 
Tak jsem začal „vtahovat lidi do děje“. 
(= pozývat je k těm hádankám). Zase 
skoronic. Lidi si mysleli o tom šaškovi 
(= mně) svoje. Přímo si nesahali na 
čelo, byli slušní.  Ale pak, když se 
někdo chytil, četl si tu hádanku a 
přemejšlel, další lidi se zastavovali. A 
někteří chytli. U nás je to totiž tak, že 
když někdo vidí někoho něco číst, jde 
si to taky přečíst, aby o něco nepřišel. 
Aby ten druhý neměl načteno víc, než 
on. 
Trochu jsme si s lidmi povídali. Pak 
nám oni dávali svoje hádanky, bylo to 
docela zajímavé. Ale těšil pocit, že 
Lidstvo, je-li nevtíravě osloveno a 
oslovováno, připojí se. Za socialismu 
se říkalo, že se zapojí. 
Jak nám ti lidi dávali hádanky, tak jsem 
zjistil, že už jsem měl dávno být na 
obědě. Ale zase jsem nemohl zklamat. 
A do toho jsem si všimnul dvojice, jak 
čtou, hádají a on ji zezadu hladí 
ramena. Pak ta ruka sjížděla níž a níž, 
až na hýždě. Spisovně se říká, že ji 
hladil po prdeli. Jenomže než jsem si 
připravil svůj Canon, byla zase ruka 
způsobně na rameni. Zkrátím to. Oni 
diskutovali nad matematickým řešením 
a konali. Já klečel za nimi a čekal. 
Dočkal jsem se, ruka sjela dolů. Mám 
jednu z nejkrásnějších fotek 
z prázdnin. 
Umění v ulicích v Jičíně je a je. 
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21 08 2012 Zase pohoda 
nezasloužená 
Pořádně se rozpršelo, až jsem musel 
s notbukem dovnitř, pršelo i na 
klávesy. Pořád ale písmenka 
naskakovala, to nebývá, takhle se 
dařit. Srovnala se do víc než tří 
stránek. Teď slavím zasloužený 
pracovní úspěch. Piju černou kávu, už 
zase venku, a jím chlebíčky. No 
nádhera.  
Chlebíčky udělala ráno Há, protože prý 
máme výročí svatby. Říkám – 
nádhera. Ještě že jsem se před 
devětačtyřiceti léty oženil. Kdybych se 
neoženil, neměl bych teď ty chlebíčky. 
 
26 08 2012 Třeba zažít 
Po včerejším náporu klid. Zahrada, 
sekám ručo, navečer Staropramen. Ta 
příjemná hospoda u rybníka. Vlasatý 
šenkýř všechno ovládá ze své židle. 
Televizi, pípu, čtverečkovaný sešit, 
kde dělá svým štamgastům čárky. 
Říká: „Kdybyste přijel dřív, mohl jste to 
vidět.“ Dojezd jakýchsi bláznů na 
kolách, která se nedají pořídit ani za 
sto tisíc. Stejně nejsou čistí, na tom se 
shodujeme. Prý to už jinak nejde. 
Sport je jinde, než za našeho mlada. 
Uvědomuju si, že za mého mlada. Oni 
už jinak. 
S vozíčkářem o bezbariérovém životě 
v Jc. Není zajištěno kino a hlavní 
lékárna. Jinak si nestěžuje. Sjezdy 
z chodníků ujdou. Vzpomínáme na 
Oldu Soldána. Jeho učitele, mého 
kolegu. Jak se pustil do polských 
pohraničníků, když, ještě za 
socialismu, hájil své žáky na 
lyžařském zájezdu. Před Oldou i 
samopalník kapituloval.  
Nesu si Smíchov k rybníku. Kdo z vás 
to má, takovou pohodu. Je tu sedačka, 
výhled, nade mnou švestky. Kumulace 
požitků. Přichází kluk, co jeho táta pije 
pivo uvnitř. Vedeme hospodské řeči. 
Ptám se, jak se těší do školy. Blbá 
otázka. Říká, že teď by teprve měly 
začít prázdniny. Pedagoguju, že musí 

chodit do školy, aby byl chytrej. Jak se 
pozná chytrej? Že nezlobí, vysvětluje 
mi. Pak poznává, že by se asi  shodil a 
říká, že dostal poznámku už třetí den. 
Druhák. 
 

Kačenka 
- Absolvovala skautský tábor, má 
složený slib světlušek. Umí tu písničku 
Nahoru dolů se kolíbáme. Tvrdí, že 
tam nic nenapsala, ale třeba mi to jen 
nechce ukázat. A chystá se na 
plavecký tábor do Italska. 
Kouzelný byl výlet na Kumburk. 
Některé kopce v okolí poznala, i 
některé kytky, je to tam jako skalka se 
skalničkami. Do sklepení se podívala. 
A pak jsme přišli do hospody U Vaňků 
na Ploučnici. Dala si smažák, nic 
jiného jsme nečekali. S potěšením 
roztahovala z toho tlustého sejra, 
brambor si ani nevšimla, jedla a 
pokukovala po mých lívanečcích se 
šlehačkou. Pak sebrala všechny 
ubrousky na stole, zabalila do nich 
zbytek sejra a požádala o mé 
lívanečky, do kterých se záhy pustila, 
až ji boule za ušima naskakovaly. 
Moderní ekonomické chování jí není 
cizí. 
- Asi to nesmím prozradit, ale Kača se 
občas kdesi zašívá a píše. Nevím, jak 
k tomu přišla, nevím, odkud má 
inspiraci, ale dala se na pohádky. 
Nebudu komentovat, abych to 
nezakřikl. Jen odcituji, doslovně, 
dopísmenkově, závěr jedné: „Všichni 
malí čerti chodí od tý doby do školi a ty 
tam tak zlobili že tam do dneška není 
pořádný klit a to je konec čertího 
příběhu. 
 

          
 

Noviny jsou spolufinancovány městem           
Jičín 


