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Senioři a seniorky  
Dům seniorů v Mlázovicích. Přivezl jsem 
nějaké fotky, že si budeme povídat. A 
trochu spolu cestovat. Gábina a … (ani 
jsme se nepředstavili) mi pověděly o 
Domově, trochu ukázaly. Pětapadesát 
obyvatel. Pořádek. Dobře se vaří 
(vyzkoušel - držková). Ale ven se moc 
nedostanou, myslím do městečka. Na 
doprovod pro vozíčkáře  nejsou lidi. 
Možná, jednoduchým výpočtem, párkrát 
do roka. Tak tu jsem. Můj foťák trochu 
jezdí. 
Vzpomínka na povodně před dvěma lety 
zaujala. Pak samozřejmě JMP. Fotek dost. 
A zbývající pelmel. Přetahujeme, jsem rád, 
že bavilo. Říkají mi – my máme dost času.  
Dívky odvážejí své klienty. Loučíme se. 
Když balím své věci, spíš vytuším … 
jakousi připomínku. Jo, týká se G. Má 
krásně krátké sukně, protože si to může 
dovolit. Ona řekne: „To není od klientů, to 
je od personálu.“ 
Inu. Dva světy. A ještě si to trochu 
zkomplikujme. 
 

Slavnosti Mrliny 
Je to skvělé, když se lidi dají dohromady. 
Zpravidla kvůli někomu, nebo něčemu. 
Tak Ona jmenuje se Mrlina, je dlouhá 52 
kilometrů, začíná v  Příchvoji a svoje 
jméno ztrácí v Nymburce, protože tu už je 
Labem. Pramen krásně upravili, Petr 
Heber udělal tu kamenného dědka. 
Potůček teče kousek, protéká rybníkem, 
pak mizí v potrubí pod Příchvojí. Prostě 
Příchvoj je postavena na řece, ale ta řeka 
není vidět. Ale když pak vyteče, prodírá se 

skalnatým kaňonem. Nu a tady se změní 
v obyčejnou strouhu. Střevač, Kopidlno, 
Rožďalovice, Křinec a ústí v Nymburku.  
Chodíme a jezdíme blízko ní, přejíždíme 
mosty a mostky a si neuvědomíme, jak 
slavná řeka. Kolik mlýnů tu klapávalo, 
kolika rybníky protéká,  pod kterými 
zámky teče. Kus zeměpisu, kus historie. 
Ale si to uvědomila zajímavá parta 
z Nymburka. Všechno to zdokumentovala, 
nafotila, a ve spolupráci s domorodci 
z Příchvoje a okolí udělala ve vsi na konci 
září tu slávu s bohatým programem (viz 
http://www.gwmrlina.cz) a výstavou. 
Jak by to bylo hezké, kdyby se dle jejich 
návrhu táhla podél řeky stezka. Lidi by tu 
chodili, na kole jezdili. Byli v přírodě. 
Zase si připomněli, jak je tu všude pěkně. 
A třeba by je i opustila ta blbá nálada, na 
kterou se někteří vymlouváme, abychme 
nemuseli nic dělat.  
 

Anička.  
Jedno děvče z PDZ. Prostě klientka Péče o 
duševní zdraví, když chcete. Schizka. 
Anonymní holka. Chce zůstat bezejmenná. 
Ví proč. I my. A ctíme to. Začala sepisovat 
svůj příběh.  
Surová (ve smyslu spíš syrová) slova. Bez 
jakéhosi ohleduplného zabalování. Tím 
pravdivější a čtenářsky poutavější. Tím 
lépe poví, co chce říct. A ona chce. 
Protože je toho plná. Nevím, jestli je 
správným výrazem, že se jí to uleví. 
Zjednodušování nepomůže. Možná jsou 
přesnější slova o terapeutickém účinku. 
Pro Aničku a lidi okolo ní. 
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Pro ostatní? Co my víme o tomhle světě? 
O světě bláznů, jak někdo řekne. 
PDZ je péče o duševní zdraví – občanské 
sdružení. Sídlí v Komerční bance zezadu. 
O své práci udělalo PDZ v knihovně 
výstavu. Aniččin příběh je tu zarámován 
do koláže. Na závěr je i její poezie. Na 
výstavě jsou další informace o sdružení. 
Nebo http://www.pdz.cz/pobocka-
jicin.html  
 

Sokolové 
Nějak se nedalo na zahájení sokolské 
výstavy Jičínské nepřipomenout si 
Pecháčkův film o básnících, jak tam byl 
Josef Somr v kroji. I tady byly kroje. A 
Vráťa pouštěl pochody a Bláža, starostka, 
hovořila. Byla na ní vidět ta nervozita, aby 
všechno klaplo. Stačila mi povědět jeden 
jen zádrhel, jak dali na výstavu červenou 
košili, aniž si uvědomili, že bude pak 
chybět vlajkonošovi. 
Vyřešilo se, maličkost.  
V Básnících tu sokolskou slavnost 
ironizovali. Ale tady, v jičínské galerii, to 
byla velká paráda a sláva oprávněná. 
Pravda, krojů ne mnoho. Pro důchodce 
není levnou záležitostí. A tak dámy 
pestrobarevné šátky, které symbolicky plní 
funkci kroje. Sluší jim. 
Býval Sokol organizace mnohoúčelová. 
Mezi funkcionáři měl významné postavení 
„vzdělavatel“. Promítaly se filmy, divadlo 
se hrálo, šibřinky pořádaly. Kupříkladu ty 
v roce 1904 měly stanoven ráz: Rusové 
v Japonsku.  
Spousta tu plakátů, kronik, fotek v nich. 
Potěšitelné sledovat, radost, když se na 
nich Sokolky a Sokolové našli, či našli tu 
své známé.  
Skutečnost, že muzeum spolu se Sokoly 
výstavu ke stopadesátce připravilo, svědčí 
o tom, že slavná není jen minulost.  
 

Zvonice 
Pan architekt Karel Kuča neměl na svou 
přednášku o zvonicích ani kravatu, ani 
sako. Přesto ho Jičínská beseda ráda 
5.října pozvala, protože je odborník a 
zvonice zkoumá po celé Evropě a fotí a 

knížky o tom píše. Tu obnošenou bundu 
měl proto, že právě slezl z  té pod 
Zebínem, která je krásná. Ta zvonice. 
Přednášku začal hádankou. Promítl dva 
kostely, u každého zvonice. Pak prozradil 
– jedna zvonice je od nás, druhá, podobná, 
ze Švédska. Svět je malý, řeknete si. Však 
pointa je složitější. Kdo to od koho 
okoukal? Jak to bylo v té třicetileté válce? 
Nebo v dalších válkách? 
Zajisté každá obec chce o své zvonici něco 
vědět, jakož i chce, aby ta jejich byla 
nejstarší. A tak badatelé bádají. 
V kronikách, ve starých účtech, i jinde. 
Přitom stačí maličkost: správným 
vrtáčkem odebrat ve správném místě 
vzorek dřeva. Dendrochronologie dovede 
určit stáří trámu podle letokruhů. Prý 
daleko přesněji a spolehlivěji, než se 
někdy vyčte z archivů. A tak se třeba 
někde mohou dozvědět, že jejich zvonice 
vůbec není tak stará. Ale zase na druhou 
stranu můžou povědět, že ten trám, kde se 
dendrochronologie dělala, to je novější 
trám, který byl použit, když se zvonice 
opravovala. Není to úžasné dobrodružství, 
ta historie? 
 

Divadlování Dětenické 
Stále se mi vybavuje věta našeho 
matičního přítele ze slovenského Martina 
Petera Mišáka. Pravil tam pod Velkou 
Fatrou: „Kde je národ? Na vesnici.“  
Připomněl jsem si ji v sobotu 6. října 
v Dětenicích na prvním Divadlování. 
Prostě si v tej malé obci řekli, že udělají 
divadlení festival – a udělali. Sezvali 
dětská i jiná divadla z okolí, navařili guláš 
– a byl začátek nové tradice. Nefňukali, že 
nemají peníze a bůhvíjaká  razítka a 
povolení a úřadování. Zdali přijdou lidi? 
To mi krásně vysvětlila Štěpánka z Hořic 
a Lada ze Sobotky: „Když hrajeme my, 
dívají se oni, když zpívají oni, tleskáme 
my.“ 
Na těch malých herečkách a hercích bylo 
vidět, jak si to užívají. Akorát ta 
klávesistka, která hrála všechno nazpaměť, 
zdála se mi smutná. Když představení 
skončilo, šli všichni diváci navlíkat 
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korálky. Podle pravidla, že každý 
spokojený divák přidá pro ten soubor 
jednu korálku. A tak odjížděli z Dětenic 
lidi s náhrdelníky.  Snad ještě pro úplnost 
– dětenický soubor se jmenuje Korálka.    
 

Taky psaní = Živ jsem byl! 
Na knižním veletrhu v Havlbrodu byl pan 
nakladatel Reiner obložen knihami, že 
nebyl skoro vidět. Ne že by jich bylo moc, 
ale byly velké a tlusté a těžké. Jedna 
jmenovala se Živ jsem byl! a jiná Zapadlo 
slunce za dnem, který nebyl. V těch 
knihách Ivan Wernish sesbíral básničky i 
prózu známých, ale více od neznámých 
autorů. Z minula i více minula. 
Když pan nakladatel četl, lidi se smáli i 
usmívali. Protože kdyby to napsal někdo 
dnes, samozřejmě že by to nikdo 
neotisknul. Řekli by, že je to slabé, naivní, 
že se to prostě nedá.  
Vida. A teď to čteme a bavíme se. Cožpak 
krásné musí být vždycky duchaplné, 
umělecké, „literárně kvalitní“? Nehledě 
k tomu, že to všechno, včetně literatury, je 
tak silně časově podmíněné.  
A tak, prosím, nikdo nic nevyhazujme. 
Protože jednou, a nepovím za jak dlouho, 
přijdou jiní pánové Reinerové a 
Wernishové a udělají objev.  
Nejde o nás, ale Lidstvo by nemělo být 
okradeno. 
 

Kousky z deníku 
03 10 2012 Nepokleslé lidství 
Karel Hvížďala čte na Vltavě svůj esej. Jak 
emigroval někdy v sedmdesátých letech a 
jak i ve vlaku, už za hranicemi, se lidé báli 
i jen číst Svědectví. Srovnávám si to 
s některými předposranci dnešními. Dopr, 
zůstává to v nás. Bojíme se i dnes. Vy víte, 
koho mám na mysli.  
03 10 2012 Nemám foťák, 
zapomněl, já vůl. A přitom jsem si 
v mnoha chvílích uvědomoval, že tohle, 
právě tohle gesto, mimika paní Ludmily 
Lojdové stojí za zachycení. Všestranná 
dáma, malířka, grafička,  i autorka 
rozmanitá do svého vyprávění. Do toho, 
jak při něm vyhlíží, dává ukázku svého 

díla. Tohle bylo v knihovně na besídce 
s paní malířkou.  
Sedíme, židle v  kruhu. Věra, pečlivě 
připravená, moderuje. No, moderuje, 
vlastně spíš otvírá témata k povídání. Dana 
čte ukázku. Vlastně jednu povídku, možná 
spíš vzpomínku. Skvělá režie, která 
provází životem LL, ale i děním u nás. 
Protože u každého z nás je jeho osud 
ovlivněn osudem toho, co se děje okolo. U 
paní malířky do toho vstupují ještě její 
kresby, grafiky. Poutavé spojení mnoha 
vjemů.   
09 10 2012 Zase propletence 
Na Vltavě jsou v půl dvanácté Osudy. Syn 
a dcera vzpomínají na klavíristu Rudolfa 
Firkušného. Já zase vzpomínám, jak jsem 
četl Jiřího Muchy Podivné lásky. Jak se mi 
knížka líbila. Píše tam o našich lidech 
v Paříži, nazývá je kulturní kolonie. B. 
Martinů, V. Kaprálová, R. Kundera malíř, 
a taky R.  Firkušný muzikant. Dirigentku 
Vitku Kaprálovou si Mucha nakonec vzal, 
ale ona brzy umřela mladá.  
Ta knížka se mi pěkně spojila s tím, jak o 
Firkušném mluví jeho děti. Dobrý pocit. A 
dnes jsem otevřel časopis Knižní novinky 
a tam velká upoutávka Charlese Laurence: 
Jiří Mucha, společenský agent. Bum. 
V anotaci se o Laurencově knížce praví: 
„Autor postupně nachází informace o tom, 
že milostná aféra jeho matky s pražským 
intelektuálem Jiřím Muchou nebyla z 
Muchovy strany náhlým vzplanutím citů, 
ale operací Státní bezpečnosti, v níž 
Mucha sehrával roli „společenského 
agenta“.“ 
J. Mucha, syn Alfonse, byl taky politický 
vězeň. Viz jeho knížka Studené slunce. 
Taky byl předsedou PEN klubu. Na 
komentář si teďka netroufnu. Kdo chce 
vědět něco víc, klikněte si na 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/show
Content.jsp?docId=1511  
15 10 2012 Horečka 1 
Byla i větší. Taky jsem se jen tak potácel, 
malinko četl, spal, spal, spal. Ale dneska 
naspáno. Tak vzbuzení ve čtyři. 
Nevstávám, náležitě mi to šrotuje. V hlavě 
vznikají mi věty. Přesně tak, jak měly by S
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být napsány. Požehnání od Pánaboha. 
Přichází mi jen párkrát do roka. 
Řadu let jsem se Karlem Šebkem 
nezabýval, teď mi najednou přišlo, že 
jsme jeho tělo našli. Surrealistický básník 
a blázen. Pochází ze spiritistického 
Podkrkonoší. Příbuzný Karla Havlíčka. 
Byl sanitářem na psychiatrii, posléze 
pacientem tamtéž. Prý třicetkrát chtěl se 
zabít a třicetkrát se to nepovedlo. Až  v 
1994 si prý pořídil nové brýle a zmizel. 
Nikdo neřekl, že umřel, nikdo neřekl, že 
není umřelej. 
Tak to ráno v té horečce mi secvaklo. 
Začal jsem sepisovat, jak jsme jeho tělo 
našli. Šlo to, divím se. 
Když mi nastala psací zástava, listuju na 
internetu jeho životopisy, nic moc 
zpracování. Čtu si ukázky jeho básní. 
„Dívej se do tmy, je tak barevná.“  
Vlastně to sepisování začalo tím, že jsem 
přesně viděl ten les, ve kterém tělo leželo. 
Mimo všechny cesty. Neudržovaný les. 
Větve nahoře jsou spojeny, propleteny. 
Slunce sem nepřijde nikdy. Hluboká 
vrstva listí. Když zaprší, i dlouho potom, 
všeprostupující vlhkost. Nosíš si ji i 
domů.  
Tohle všechno, včetně slov povídky,  se 
mi v horečce vybavilo. No nenapiš to! O 
tohle nesmím lidstvo připravit. 
16 10 2012 Horečka 2 
Asi ve 4 jen 37,7 . Včera 38 a víc. Už toho 
bylo dost. Dělám si chřipkový čaj a 
chystám si v posteli takovou tu podložku 
přes kolena.  Až nebudu chodit, budou mi 
na ni dávat jídlo. Teď tu mám svůj malý 
notbuk. Vítej, můj deníčku. Čaj normálně 
skvěle voní horskou loukou. Teď ale mi 
všechny vůně způsobují nauseu. I libé. 
Nejhorší bylo včera, když Há obírala 
maso v polívce. Flaxy. Otvírám okno, Há 
ještě spí, tak mne nikdo nesprdne. Musím. 
Nemám-li čerstvý vzduch, jako se dusím.   
Tohle slovo flaxa mám z Košumberku. 
Bylo mi šest. První třída a kousek druhé 
v posteli. Bál jsem se oběda, kvůli těm 
flaxám, museli jsme dojídat. Teď se mi 
všechno  vybavuje. Možná, že tady je 
příčina onoho blicího nutkání. Zůstalo 

někde zakódované. 
Tenkrát: velký pokoj, možná 10, či víc 
postelí. Ke každé přivezli takové desky, na 
nich jsme se učili. Na konci první třídy 
jsem stále nerozlišoval b a d. Nevěděl 
jsem, k čemu mi   je dobré. Nevěděl jsem, 
jestli budu chodit. 
Po obědě vyvezli nás všechny na trasu. 
Tam byly velké fusaky, dovnitř chlupaté. 
Dvě hodiny na vzduchu, který léčí. Za 
každého počasí. Semleli jsme, my prváci, i 
starší, všelicos. Tuším, jsem tady bral i 
první lekce sexuální výchovy. Teoreticky. 
Pešek byl starší. Hlavně ale měl Merkur. I 
v té posteli, nikdo jsme nechodil, byli  
jsme „ležáci“, stavěl z něj úžasné věci. 
Hlavně ale fantazíroval o všelijakých 
vynálezech. Co nevěděl, si vymyslel a my 
mu to baštili. 
V listopadu druhé třídy mne začali učit 
chodit. Moc mi to nešlo, nevěděl jsem, 
proč se ty nohy musejí tak blbě klinkat. 
Nestál jsem na nich víc než rok. Na noze a 
okolo pasu měl jsem „aparát“. Železné 
monstrum, aby se noha v  kloubech 
ohýbala jen jak smí. Místy byly sice 
všelijaké filce, ale ty moc nedržely, pěkně 
to tlačilo a skřípalo. Dnešní ortézy jsou 
zázrak. Domů mne přivezli před vánocemi. 
Jak jsem ležel v kuchyni na kanapi, nosili 
rodiče všelijaké krabice do pokoje. Došlo 
mi. Jedna z těch krabic byl Merkur. 
Třípatrový. 
PS: Kdybych neměl horečku, snad by se 
mi tyhle věci nevybavily. Václav Hrabě 
napsal povídku Horečka. Karel Pecka 
román Horečka. 

Prochoroviny 
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17 10 2012 Horečka 3 
Takhle to tedy vypadá? Oni tam vítají 
andělským zpěvem? Mě a tam? 
Obyčejného proChora z Jičína? Vlastně si 
za to můžu sám. Položil jsem si někdy 
„otázku konce“? Zabýval jsem se 
představou, jak vypadá?  Měl jsem být 
přecejen trochu připraven. 
„Končí pořad jihoamerické barokní hudby. 
Další program na stanici Vltava … .“ 
Tak tohle je realita, vole. Domejšlivej. Oni 
ti ještě budou zpívat, to určitě. 
Šmrátám po teploměru. … Kolik? Aha, 
byl obráceně, tak znovu. … 38,9. Celsijú. 
Proto to propocené pyžamo. Proto ty blbé 
nápady. Naštěstí. 
Nejvyšší čas začít něco kloudného dělat. 
Nebo zblbnu dočista. Ale stejně – ta 
horečka, není to vlastně docela zajímavý 
stav? 
Někdy. A chvilku. 
18102012 Poznání 
Dnes ráno probudila mne potřeba sdělit 
lidstvu: 
1. Psát můžu co chci a kam chci. Musím 
ale počítat s tím, že některé věci budu číst 
jen já sám. 
2. Když se přesvědčím, že vlastně žádné 
věci nechci, nepotřebuju, budu šťastný. 
24 10 2012 LIS 
Jakoby dva literární spolky. A jen jeden 
byl ten starej, dobrej, pravej.  Ten, co se 
diskutuje věcně, kdy si povídáme o čtení a 
psaní. Kdy si čteme svoje věci, radujeme 
se z dobrého díla, mnohé se dovídáme, 
vzájemně se inspirujeme, prostě se 
obohacujeme, jak se říká vznosně. Na 
programu bylo Petrovo čtení o ženách, 
Vieweghova knížka Mráz přichází z hradu 
a Kateřiny Tučkové Žitkovské bohyně. 
Tady šlo hlavně o vztah reality, historické 
skutečnosti a autorské fabulace.  
Ten druhý LIS byl o tom, jak co nejde. A 
jak je lidstvo nespolehlivé a nevděčné a… 
zdali si zaslouží nějakou péči, cosi pro něj 
dělat. Nápadů bylo několik, ale k realizaci 
nespějí. Zazněla věta: „Tak na to já berana 
nedám.“ Ano, někteří máme doma berany. 
Co s tím? Vytvořit další platformu?  jistě 
mi někteří povědí, že si máme prát prádlo 

a nemusíme o tom hned informovat 
veřejnost. Píšu to jako příklad události, 
která se děje i jinde ve spolcích. Jak tam 
vnitřní … (hledám vhodné slovo) 
nesoulad, pnutí, řeší. Nechce někdo 
povědět svůj názor?  
  
Kačenka 
- Někdy to s ní není lehké. S Natálkou 
povídá pořád,  to jo, ale když se chci já 
někdy něco dozvědět, to musí mít náladu. 
A tak až s velkým zpožděním jsem se 
dozvěděl, jak to bylo na řece Jizeře. Pod 
Spálovem je jediná peřej, má krásný název  
- Paraplíčko. Kámen tam je zdaleka vidět, 
všichni vodáci o něm vědí. Kačenky 
tatínek není začátečník. Ale přesto se 
dokázal trefit. Proud vyzvedl špičku lodě 
na kámen, loď se nakláněla, nakláněla … . 
„Začala jsem plavat, ale pak jsem přišla na 
to, že se plavat nedá, vody tam je málo.“ A 
taky jsi měla plavací vestu, co sis 
vypůjčila.“  „Tak tu jsme zapomněli 
doma.“ 
- Říkám, když si postaví hlavu, nedozvím 
se nic. A tolik bych chtěl. Život holky 
devítky je přece tak zajímavý. Tak jednou 
cestou do hudebky vykládala mi, jak jeli 
s tatínkem pod Zebín na hrušky, ale jak 
žádné nenašli. Přešli jsme na to, jak se jede 
lipami a Kača mi vyprávěla, jak je vojáci 
sázeli. Zeptal jsem se, kolik jich je. 
Nevěděla. V parku do písku nakreslil jsem 
řez stromořadím, ale konec. Zašprajcovala 
se a další rozhovor odmítla. Přece ji 
nemusím dokazovat, že něco neví. Až 
k ZUŠce jsme mlčeli. Když odcházela, 
pusu jsem zase odmítl já. Takhle my to 
spolu někdy máme. 
- Chodí do klavíru. Všechny holky 
z lepších rodin chodí do baletu a pak do 
klavíru. Tvrdí, jak ji to nebaví. A to má za 
sebou jen několik hodin. Ale hraje. To mi 
tedy trvalo, než se předvedla. Nějaké ty 
Ovčáky a Prší a tak. Ale bez not. Ty moc 
neuznává. Doufejme, že zatím. Na druhou 
stranu, když takhle hraje bez not, to bude 
asi talent. Nebo ne? 
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Slovensko teď 
Žilina 
Je to první kontakt se Slovenskem. Nějak 
nám to dráhy tak zařídily, že čekačka je 
právě tak dlouhá, aby se stačilo dojít 
parádní pěší zónou na Náměstí Andreja 
Hlinku. Náměstí zůstalo, pan farář ne. 
Stával tam, otec národa, od roku 94. 
Z bronzu vyvedený, s krásně rozpaženýma 
rukama – příjemné vstřícné gesto. Socha 
přestěhována kamsi před galerii, nebo 
knihovnu. Méně na očích. Nevědí si, 
přátelé, s jeho historickým posláním rady? 
Nejsou sami. Vyřešili šalamounsky. 
Nebo z nouze ctnost? Hádejte, co stojí na 
místě Hlinky. Ano - obchodní dům 
Mirage. Žilinčani mu říkají včelín, protože 
výzdoba je vyvedena v  podobě 
šestihranných buněk. Inu v Jičíně máme 
zase kravín. Lidová tvořivost je přiléhavá. 
Náměstí s katedrálou je impozantní, jakož 
i Cyril a Metod a pod ním fontána, kde si 
Žilinčani dávají rande, jako Pražáci pod 
koněm. Kdo si dá záležet, povšimne si na 
podstavci věrozvěstů jméno Ján Slota. Pan 
kdysiprimátor tak vstoupil do dějin. To 
přece zní: Cyril – Slota – Metoděj.  

 
 
Martin. 
Stejně, když se kdysi říkalo a psalo 
Turčianský svatý Martin, znělo to lépe. 
Každý ze Slováků je totiž odněkud a zdejší 
domorodci jsou z Turce. A to je rozhodně 
víc, než ze Záhoří, nebo ze Šariše. Ale se 
to nemusí říkat nahlas.  
Íčko přestěhovali z Milenia k poště, nevím 
proč. Milenium na pěší zóně je něco jako 
Vítězný oblouk v  Paříži, jenže celé 
skleněné a trochu mladší. Ale impozantní. 
Blízko je knihkupectví Martinus. Pozor, 
nezaměňovat s Martiner, to je místní pivo 
(= 1  euro). Tak v prodejně knih  mají 
specielní regál s několika policemi s  
nápisem České knihy. Pawlowská, 
Frýbová, Kocábová, Obermannová, … 
Lustig, Rudolf, Svěrák, Švandrlík. 
Z klasiků Kavka, Němcová. Ať jsem 
hledal, jak jsem hledal, jméno Václav 
Klaus nikde.  
V knihovně líbačky, kafe a nahoře byla 
Priekopčanka (sbor) jako každý rok. Mezi 
četbu děl přítomných autorů dávali 
písničky. Začali Slovensko moje a celé 
jejich vystoupení neslo se ve vlasteneckém 
duchu. V tom je mezi námi rozdíl. My se 
někdy i stydíme projevit, jak si na svém 
češství zakládáme. 

Noviny jsou spolufinancovány městem           
Jičín 


