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Rozmluvy – workshop – sit 
specific – performance 
v Lodžii 
Nám starcům některá slova neznámá, ale si 
zvykáme. Že w = tvůrčí dílna, p = 
umělecké sdělení, předvádění před diváky, 
nebo i s diváky, sit spec = (pro mne 
největší problém) = umění vytvářené pro 
zvláštní místo nebo umění pracující s 
určitým místem. 
Tak tohle všechno bylo péčí OS proVIZE, 
i dalších od 3. do 8. září v Lodžii. Ještě 
tedy proVIZE  = malá parta lidí (hlavně P. 
Pekárková, S. Synek, B. Tmějová a další), 
která chce, aby lidé diskutovali, něco 
podstatného se dozvěděli a i konali. Proto 
na začátek září navázali na někdejší 
výtvarná sympozia (byla už tři) , ale přidali 
přednášky, diskuse a nakonec i to konání, 
tedy sehráli  divadlo, které vymysleli, 
nastudovali a scénu připravili (to je ta 
performance). 
Přednášky byly o krajině, památkách, 
zahradách, architektuře, ale třeba i o tom, 
jak pan architekt Pour oživuje cihelnu 
v Šárovcově Lhotě. Jaromír připomenul 
svou teorii Jičína jako města čtyř krajin. 
Přednášel na pískovišti, kde tu krajinu 
modeloval. Mladí architekti Veličkovi 
přijeli se svým dílem, tedy se svou 
holčičkou a realizacemi svých návrhů, 
které promítali. Při té  přednášce si tu 
holčičku předávali a po všech stránkách 
byli skvělí. … 
Sochaři sochali ze dřeva, malířky ztvárnily 
krajinu, často abstraktně, grafičky ryly si 

svá lina a tiskly a stále zkoušely a stále se 
jim to nelíbilo. Pak přivezli oběd, taky se 
chvilku jen tak plkalo a pak zase makalo. 
No pohoda. 
A večer: Jeden se promítalo. Studenti 
ukázali, co nafotili při putování Jičínem a 
okolím. Co se jim líbilo, co ne, na kterých 
místech je skrytý a zatím nevyužitý 
potenciál. Zajímavé, jak ti mladí citlivě 
vnímají. Těším se, jak se vedení města nad 
těmi nápady zamyslí. Udělá-li si čas. 
Neboť na besedu se studenty následující 
večer si někteří místní politici čas 
neudělali, byť přijít slíbili. (Miloš, Míla). 
A ti, kteří přišli, chvála jim, zase 
předvedli, jak možno nekonečně dlouho 
mluvit téměř o ničem. Neřkuli o tématu, na 
který byl dotaz. I tohle všechno bylo pro 
studenty poučné.  
Divadlo, tedy ta performance, hrálo se 
před Lodžií v parku, diváci na terase. Pan 
starosta byl tu úplatný, ale ne levný, 
Valdštejn zavražděn hned dvakrát. 
Nakonec musel přijít Rumcajs a medvěd, 
aby jim ty ošklivé paneláky rozkopali.       
Aukce vytvořených uměleckých děl se 
vydařila. Prodalo se ve prospěch této a 
dalších akcí skoro všechno. Ctitelé umění 
(a mecenáši) v Jičíně objeveni.  
 

U Pavlíny a jejích obrazů 
Všichni jí tady tak říkali, na vernisáži ve 
St. Pace, možná někdo Pavla. Měla černé 
šaty s bílým límečkem a ty své zlaté 
dlouhé vlasy.  
Jsem zvyklý na její akty. Tady nejen. I 
dům, cesta, stromy, zátiší, ledovec. A 
boxer. Na obraze i pravý živý svalnatý 
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mezi návštěvníky. Paní malířka vysvětlila, 
že v rámci téma Navzdory. Taky Žena 
Růžena Komárková. Pořád mladá. Však 
paní Pavlína vysvětlila, za co všechno 
Vladimíru Komárkovi vděčí. Prostě 
spousta lidí – přátel. Paní Typltová mi 
vypráví o synech. Jaromír se přestěhoval 
do Prahy, Lubomír měl velkou výstavu 
v Městské knihovně v Praze … . 
Vernisáž otvíral mistr Jaroslav Krček 
s takovým zvláštním vzácným nástrojem 
z Apalačského pohoří, jmenuje se 
dulcimer. Ale hrál na něj obyčejné české  
lidové písničky. Krásné moudré. A na 
závěr všichni s ním zpívali Ach synku. I 
tohle je vlastenectví. Neokázalé. 
Listuju si fotkami z galerie a najednou si 
uvědomuju, jestli já vůbec jsem oprávněný 
ty obrazy popisovat. Lépe vidět. Galerie 
Pavlíny Gardianové je ve Staré Pace a je 
tam telefon 493 798 214. Hlavně ale jsou 
tam pohovky, sednete si a takhle si ty 
obrazy užíváte sami. 
 

U Smírčího kříže. 
Byl postaven na Velišském hřbetě 1999 na 
paměť smíření katolíků (poprava 
evangelíka T. Svobody) a evangelíků 
(probodení P. Burnacia sedláky 
v Rovensku). V tom roce taky šlo o 
omluvu za Husa. Krásná symbolika 
historická, ale i s větším dopadem. Kříž je 
zdaleka viditelný na obě strany. 
Od té doby každý rok scházení. Letos 19 
lidí. Když se kříž stavěl, byl jakýsi přislib 
na zachování pěšiny. Teď vše rozoráno. 
Takže z cesty mezi Veliší a Šlikovnou  
šlapeme blátem, kousek stopou po 
traktoru. Vlastně nevadí. Alespoň kousek 
je to POUŤ s úžasným výhledem. Pouť, ve 
smyslu cesta kamsi, cesta za čímsi 
bohulibým. Chtěl bych, aby snad to bylo 
ještě delší. Jsou tu lidi, se kterými si chci 
povídat. Za ten kilák se toho moc nestihne. 
Kříž, hrubě tesaný, víc než 2,5 m vysoký. 
Dvě lipky už docela vzrostlé. Fouká. Otec 
Kordík modlitbu a promluvu. Pak žalmy 
zpívané. Bože, kolik moudra z Písma platí 
pro běžný, i nenáboženský život! A 
fenomén smíření? Široký. I jinde 

použitelný. Vždyť my máme stále co 
usmiřovat.  
 

Lekce praktické politiky 
Na setkání s prezidentským kandidátem 
M. Zemanem a krajskými kandidáty za 
SPO – Zemanovci byli prý pozváni 
vybraní novináři. Byl jsem vybrán.  17. 
září stála před hotelem Praha skupina lidí 
v parádním oblečení a pan hoteliér Gabriel 
ve fraku a cylindru. Ani jsem se nestačil 
rozhlédnout, natož něco fotit, byl jsem 
uveden do prezidentského salonku. 
Krásný, vpředu obraz Lodžie. Zákusek byl 
velký, hnědý, nahoře čokoláda. Novináři 
jičínští byli jsme dva, Zuzka pak přišla 
později. Z podpůrného štábu 
předvolebního čekali tam čtyři. 
Kameraman, fotografka, a dva, kteří měli 
bloky a propisky.  Fotografka byla docela 
pěkná. Dozvěděl jsem se, že za dnešek 
mají ještě Trutnov, Náchod, Hradec. Co 
tohle všechno stojí peněz. Ani jim 
nezávidím. 
Jak jsem jedl ten zákusek, ostatní se 
upejpali, nevšiml jsem si, o kolik přišel 
pan inženýr pozdě. Zas tak moc to nebylo. 
Prvnímu podal ruku mně, protože jsem byl 
blízko dveří, protože se mi tam zákusek 
zdál největší. Za ním nutná stafáž místních 
a krajských v nepadnoucích oblecích, 
někteří s motýlem.  Jeden vypadal jako 
ochranka, tak jsem se ho pak zeptal. Řekl, 
že ne. 
Vzhledem k tomu, že nás tam tak moc 
nebylo, svůj dotaz, kvůli  kterému jsem 
několik nocí nespal, jsem mohl klidně říct. 
Dal jsem mu hádanku, čí je citát, že 
novináři jsou hyeny. Poznal autora – 
přiznal se. A na příkladu Martina Komárka 
z MFD prokázal, jak psával za komunistů 
a jak píše dnes. Pak se vedly řeči, na 
kterých nic moc nového ani zajímavého 
nebylo. 
Když všichni odcházeli, řekl mi pan ředitel 
nemocnice, krajský zastupitel a senátor (to 
je jeden člověk, všechno stihne – Vladimír 
Dryml), že hyeny jsou inteligentní zvířata. 
Napsal jsem na papírek: „Víte, pane 
senátore, kolik je mezi inteligenty 
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v politice grázlů?“ Odpověděl mi 
papírově: „Hodně. Taková je česká 
politika.“ Zní to povzbudivě. Mám to 
písemně, ten lísteček zůstal na stole. 
Pak se vedly řeči obvyklé, pak šli všichni 
do KZMJ, kde beseda se studenty. Otázky 
na EU, restituce a tak. Studenti tiší, 
pozorní, jakoby nesmělí. Politiky místní 
známe, netřeba popisovat. Ale - je nám 
potřeba té servilnosti? Politici velcí:        
MZ – Bystrý, inteligentní, věcný, 
neukecaný. Vtipný. Přiznává, že 
z Becherovky přešel ne slivovici, je tam 
prý méně cukru (má cukrovku). Viní 
novináře, že si toho za 7 let nedokázali 
všimnout.  
VD – Panebože! Umí vyjmenovat, co se 
neudělalo a co by se mělo udělat. Plky, 
plky. Tohle všechno přece víme. Vždyť 
přece u toho léta byl, tak proč to neudělal? 
Představa, že to takhle bude jen dnes 
čtyřikrát opakovat … . Podivný pocit, zda 
tomu, co říká, věří alespoň sám.   
Chudáci politici. 
 

Prostě jiná poetika 
V pátek 14. září postávala spousta dětí 
s rodiči na začátku lip. Někteří si dělali 
s Renatou a Martinem masky.  Čekali, co 
bude. 
Najednou bylo jasno. Ozvalo se skřípění, 
dva takoví špinavci ve stříbrných vestách 
přitáhli příšerný vozík, kde byla světla, 
která moc nesvítila, trubky, které moc 
netroubily. Z něho vylezli tři v černém 
oblečení, bůhví jak se tam vešli. A začali 
lákat všechny do Lodžie. A oni jako stádo 
- že ano. Po cestě všelijaké úkoly. Třeba 
jedna holka měla říkat básničku, ta se 
styděla, tak že maminka a Renda, že ji 
vysadí na vozík a to se zase styděla 
maminka. Tak si Renda zvedačku neužil. 
Maminka byla pěkná. Atd. 
V neděli pak zase byl Jirka takový 
dispečer a posílal lidi v Čestném dvoře do 
jednotlivých dřevníků a sklepů. V každém 
bylo něco, tedy někdo a ten tam dělal, 
nebo hrál neobvyklé divadlo. Třeba takový 
mysliveček měl připravené z větviček a 
kořenů známé pohádky, kousek zahrál a 

děti hádaly, která pohádka. Vedle zase 
holka byla jako nachlazená, tak jako pila 
čaje a při tom zase pohádka. Loutkou tady 
byly staré šaty pověšené na ramínkách, od 
toho měla provázky a ty postavy 
rozkládaly rukama a tak. Pak si všichni 
sedli na postel, diváci i ta holka, i úplně 
malá holčička a tloukli do takového 
bojleru malého a ten krásně zněl. Ta malá 
holčička ale nikomu nechtěla dát paličku, 
jak se jí to líbilo. Vedle zase starosta 
z Poniklé hrál celého Fausta jako stínové 
divadlo pomocí Meotaru. Atd. 
Pak měl Jarda Kořán na terase úžasný 
koncert na vodovodní i jiné trubky, hrnce, 
misky, prostě kde co sehnal. Ale 
nemyslete, mělo to i melodii, bylo to 
sladěné. Pak, ale skoro po hodině svého 
hraní, rozdal paličky a každý si mohl hrát, 
na co chce. Koukal jsem na Jardu. Opřel se 
o sloup Lodžie a pozoroval a poslouchal to 
hemžení. A tak pěkně se usmíval. Vedou 
se všelijaké definice o tom, co je člověčí 
radost a štěstí. Tak tohle bylo ono. A 
šťastný nebyl jen on. 
 

Zmáčknul Ctrl+S (uložit), 
pak ale soubor novu otevřel, nastavil 
veliká písmena a napsal KONČÍM, DÁL 
NECHCI  BÝT.  Pak zavřel počítač 
definitivně. Bylo právě 2 hodiny 37 minut 
po půlnoci. Zhasnul, protože jen jeho okno 
na celém sídlišti do té doby svítilo – to 
jeho.  
Ráno při dělání hygieny, kterou po 
devadesátce nezvládal už sám, řekl o tom 
konci slovy. Pak to ještě párkrát opakoval. 
Když ještě nedávno rehabilitoval po 
operaci kyčle, nikdo by to neřekl. Jeho 
okruhy s dcerou a berlemi byly čím dál 
delší, uzdravenější. Po nocích psal, 
dopisoval rodinnou kroniku. Vypadalo to 
nadějně. 
Však najednou nebyl vídán. Pak přišla ta 
druhá hodina třicátá sedmá minuta. Po 
několika dnech zastavilo před panelákem 
černé auto s černými skly. 
Pan učitel Řezníček, jičínská kantorská 
legenda umřel. Bylo mu, tuším, 95.  
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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 

Ze společnosti 
Hospody. Když si uvědomíme, ve které 
hospodě schází se příslušníci kterých stran, 
pochopíme záhy i výsledky některých 
„politických“ rozhodnutí. Zkuste ostatně 
sami přiřadit. Hospody a strany jsou 
řazeny abecedně: ČSSD, ODS, proChor, 

SPOZ, TOP, VV, ? K tomu hospody: 
Hotel Praha, U dělové koule, U šamana, U 
Tomáše, ve věznici ve dvoře. 
Méééting? Ne. V emailu napsal mi jeden 
politik, jestli bych neuspořádal představení 
všech jičínských kandidátů do krajských 
voleb. Kdysi jsem to dělal. Všech pět 
pohromadě se jmenovalo setkání 
kandidátů do parlamentu v Káčku. Pak 
jsem si uvědomil, že bych vlastně způsobil 
propagaci i těm, kteří jsou mi lidsky i 
politicky nepříjemní. Takže néééé. Ostatně 
jsou důležitější věci. Například psát o dění, 
kam se noviny nedostanou, promítání 
v Domově seniorů v Mlázovicích a tak. 
Přizdisráči. To je termín, který používá 
výtvarník D. Černý (Entropa, autobus na 
olympiádě). V průjezdu, pořádně tu 
protahuje, bavíme se o nich s X. „Ale já je 
potřebuju. Bez nich bych neměl peníze na 
akce.“ Pak o těch dalších. Ustrašených 
středních šéfech, kteří o čemsi rozhodují a 
přitom panáčkují před šéfy o něco vyššími, 
protože jsou na nich závislí. Jejich 
organizace je na nich závislá. Vlastně 
nejlíp se mají proletáři až úplně dole. 
 

Kousky z deníku 
30 08 2012 Libáň – o botanických 
zahradách 
Na setkání spolužáků (i hostů) Milena drží 
poutavé povídání a promítání. Na závěr 
dotaz, že kapitalisti mají fotbaly a hokeje, 
jestli taky někdo má botanickou zahradu. 
Úsměv. Neví. Pak dodává, že možná 
někdo na Moravě. Ale to není kapitalista, 
to je fanda.  
Pak Pepík. Procestoval 68 zemí. Líčí, jak 
kdesi student nesl v batohu pivo. Tam 
zakázané. Policajt ty plechovky otvíral 
jednu po druhé a lil do kanálu. Student 
brečel, lidi tleskali. O thajských masážích 

říkal, že bude mluvit až po dvaadvacáté. 
… 
Na závěr já o povodních. Potěšilo, jak to 
lidi  zajímalo.  
Na každém konání je důležitá cesta. Když 
tam, tak míchá se voňavé seno a čerstvě 
obrácená hlína. Zpáteční byla úžasná. Až 
na čůrací místo na Velišském hřbetu bez 
svícení, tady dávám blikačku. Teplo 
akorát, vzduch vlahý, výhled mihotavý 
(světýlka Prachova a vzdálenější).   
31 08 2012 Běží Plenér 
Jičínský, mezinárodní. Komunikační 
pracovnice radniční posílá tiskovou 
zprávu. Podrobnou, užitečnou. Škoda, že 
takovou neposílá i o jiných událostech, 
taky důležitých. Třeba těch, které 
organizují místní dobrovolníci nezištně. 
Hledám malíře. Sázím na historická 
zákoutí a nalézám. Michail Š na rynečku. 
Ignác je námět mnohasetletý a stále trvá. 
Tmavé ščigolovské barvy. Do šeda. 
Některé obrazy opřené o zeď. Vše 
koukatelné, i Michail v kostkované bundě, 
se štětcem a mobilem v ruce. Vypráví, že 
se právě ozvala galeristka ze SRN. Je na 
něm vidět oprávněná radost. Kouká i holka 
s krásnejma dlouhejma nohama. Fotím. 
Vpředu ty nohy, vzadu obrazy. Svět je 
hezkej i tím, jak k sobě patří i věci, které 
by k sobě jako nepatřily.  
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V předsálí svatební síně dodělává svůj 
obraz širokovlasá malířka z Německa – 
Doris. Improvizovaný ateliér, aby byli 
plenérští vidět pro občany. Má štafle těsně 
u okna, na něm přišpendlenu fotku 
podloubí. Na plátně dodělává to podloubí 
v barvách. Hezký pohled, jak odstupuje, 
přemýšlí, posuzuje, pak jde a udělá další 
čárku.  
08 09 2012 Tři vernisáže a skauti (100 
let) 
jeden den. Brrr. Navštívit, fotit, napsat, 
fotky vyvolat, upravit, přidat. 
Plenér mazinárodní 10:00 radnice. Jaká 
různorodost v podobném námětu! 
S některými chce se povídat. Není čas, 
není jazyk. Líbí všechno. Jak Milovzorov 
stačil i kapelu Literácy, jemnost, (jak stačí 
pár čar) Čechoameričanky Simony, pohled 
na Jičín zrcadlený sklem auta (tuším 
polské Kateřiny) – náznak kubismu, 
koncentrovaná valdštejnská historie  
v plastice Miloše a další. Zajímavé, kolik 
znalců umění je v řadách ODS. Akorát, že 
chodí jen na určité vernisáže. 
100 let Skautu v Jičíně. Pečlivě 
připravená výstava ve srubu. Členové 
v krojích a důstojní. Spousta pamětníků. 
Vzpomínky, vzpomínky. Těch táborů, 
víkendových výprav. Kdo bere skaut 
vážně, skvěle pozná kraj hodně doširoka. 
Mnoho se naučí. Vzpomínka na nechutné 
handrkování s někdejší radnicí okolo 
srubu. Přitom skauti jsou vidět na mnohém 
konání v Jičíně, kupříkladu JMP, pochod 
Rumcajs a další.  
HODOKRŠI 14:00 Vokšice. Hořičtí 
kamenicí v trochu jiné tvorbě, než je 
kameničina. Nápady, vtip. I velká plátna. I 
akty. Dřevo, kov, kombinace.  
Nejzajímavější byl takový jakoby 
kamenný krb, tam se vloží papírek 
s napsaným problémem a ten je vzápětí 
odstraněn. Přece nebudu psát , že mne 
velmi zaujal stůl v rohu, kde bylo tolik 
dobrot, že …. 
Akce Rozmluvy s krajinou v 18:30 
v Lodžii. Zajímavé pozorovat ty holky, 
autorky těch obrazů, jak se tváří, když se 
draží jejich obraz. Pěkné. Obojí. Seděl 

jsem u stolu, když malovaly a ryly lino. 
Jedna se urazila, když jsem ji provokoval 
tím, že obkresluje, že není originální. Já 
schválně. Byla půvabná, jak se čílila. Ale 
hlavně to dělám při interview, protože 
soudím, že tak se ti respondenti nejlíp 
projeví, to je smyslem. Teď se jí na 
zábradlí omlouvám a fotím ji z profilu, jak 
si kouše nehty.    
15 09 2012 Bolest novinářova 
Několik akcí jeden den. Kam jít? Ne kvůli 
sobě, ale být tam, o čem třeba psát? Co 
důležitější? A ještě kapacita. (= jímavost 
v elektrotechnice). Pobrat to, vnímat a 
ještě pak odpovídajícím způsobem napsat. 
A nafotit. A ty fotky upravit a použít. Brrr.  
Dobře. Otevřu sešit s načmáranými 
poznámkami, sedím u (jak se jmenuje… 
aha, tak accer obrazovka). Ale si nejdřív 
ujasním, o tom autorovi = Google. Klikám, 
jé on taky napsal… ten film jsem viděl. 
Kdo to tam hrál? To je zajímavej člověk 
… . Klikám klikám klikám větvení. A čas 
běží rychle. Internet je úžasná věc. Je tam 
všechno. Dobře, tak skoro všechno. Jen 
čas, čas, čas.    
12 09 2012 Zase podivnej sen – 
nereálnej 
Jak byla vedra, zřídil jičínský starosta u 
kašny na náměstí ochlazovnu. Umístil tam 
takové ty  kádě, co se na vánoce prodávají 
ryby, ale pečlivě umyté. Pak předepsal 
všem zmrzlinářům, aby tam do nich 
dodávali zmrzlinu. Krásně se zaplnily a 
děti tam chodily lízat, aby se zchladily. 
Některé, ty nejmenší, se v té zmrzlině i 
cachtaly.  
Pak jsem si uvědomil, jak je to blbej sen. 
Vždyť přece v Jičíně žádného starostu 
dneska nemáme. 
18 09 2012 Stojíme před radnicí, 
Zuzka, Jirka, já. Zuzka si domlouvá 
rozhovor s budoucím starostou. Možná. 
Ten se usmívá a říká, že bude prosazovat 
tajnou volbu, jako základní demokratický 
princip. Ale se nepozná, říkám si pro sebe, 
zda zástupcové lidu plní dohody.  
Ptám se – co uděláš jako první po nástupu? 
Dám si kafe. S kým budeš mluvit jako 
s prvním? Obejdu úřad. 
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20 09 2012 Zase jsem vůl 
Místo, abych dělal užitečné věci, smolím 
cosi o včerejším zastupitelstvu. V noci 
jsem spal až po Diazepamu. Místo, abych 
se radoval, že máme starostu, a v radě jen 
jednoho, koho nemusím, koho vlastně i 
nerad potkávám, vidím, tak se zase štvu. 
Řekli mi, že článek o Rozmluvách 
s krajinou v radničním Zpravodaji uveřejní 
jen s podmínkou. Když vypustím jména 
těch zastupitelů, kteří ač slíbili, na besedu 
se studenty nepřišli. Starý, Kůta. Chci to 
písemně, že se chci bránit.  Ještě nevím 
jak.  Furt si říkám, že když nebudeme 
chyby pojmenovávat adresně, nehneme se 
z místa. Kašlu jim na jejich taktické finty. 
Vadí mi, že je to stejné odmítnutí, jako v 
článku o Pušovi, kde jsem psal, jak mluví 
o slušnosti a slušně se sám nechová. Zase 
beznaděj. Dopr. 
Chystám se do Martina na setkání autorů. 
Tisknu si, co bych tam četl. Mařenku a 
Zázraky se nedějí. Dobrý. Dopr, já jsem 
dobrej.  
Ale vůl.  
 

Kačenka 
- Má vystoupení s baletem na JMP. Tuze 
to prožívá. Chce tam být s předstihem, bojí 
se, aby se, aby nic nezkazili. Úžasné, jaká 
zodpovědnost je v té malé holce. 
 - Má devět. Rodinná oslava. Na návštěvě i 
kamarádka Natka. Spolu celý den 
připravují vystoupení. Natka moderuje, 
Kača účinkuje, rodina jsou diváci. Krása. 
Nejdříve tanec pirátů. Samozřejmě v 
 kostýmu, který vyrobily. Pak módní 
přehlídka. Kača předvádí v šatech Natálky, 
pak naopak. Druhá vždy moderuje. Kde se 
to v těch holkách bere? Žasneme.  
Po představení se ptám, kde vzala to 
pirátské. No, to tančily starší baletky a ona 
to má nakoukané. Nahlodala mne. Snad by 
mi ani tak nevadilo, kdyby tedy nebyla 
novinářkou a byla baletkou. 

          
Noviny jsou spolufinancovány městem           

Jičín 

 


