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O hřbitovech knížky dvě 
Nejdříve křtili v Jičíně. V. Úlehla text,  P. 
Kracík foto. Tady ovšem je další autor, F.  
Kaska, který napsal knihu obsáhlou. Prof. 
Úlehla ji přikrátil, trochu jazykově do 
moderna upravil a hlavně doplnil. Taky 
proto, že Kaska umřel 1944. Vydala KVČ 
v edici Jičínsko. Jmenuje se Procházka 
jičínským hřbitovem. 
Za čtrnáct dní poté uváděli v Sobotce. 
Knížka se jmenuje Sobotecký hřbitov. 
Slovo přičinil Karol Bílek, barevné fotky 
Josef Jindra. O vydání přičinilo se hlavně 
město.  
Proč o hřbitovech? Hřbitov je archiv, 
hřbitov je galerie výtvarná, učebnice 
dějepisu, kronika obce. Místo pro 
odpočinek, možná pro spřádání plánů, či 
loučení. To asi víc. 
Jak to je a proč, to napověděly ty křty. 
V Jičíně Vladimír vše věcně vysvětlil, 
Pavel v krásném saku, možná kamizole, 
pečlivě doplnil. Skvělý tým odborníků 
pečlivých až pedantických. Tolik bylo 
třeba nastudovat, doplnit, pak poutavě 
napsat. Nepíše Vladimír jen o paní 
profesorce třeba, která brzo umřela. Zmíní 
se i, jak manžel chodil každý den s ní si 
povídat. Když se zmiňuje o hrobě Joži 
Stránského, dodá o jeho rozvážné 
spolehlivosti. Zná autor své město a lidi 
v něm. Současné i minulé. Náhrobky, které 
Pavel nafotil, jsou přehlídkou 
kunsthistorickou. Od baroka přes 
kubismus a dále. 
Křest v Sobotce připravil Josef Jindra jako 
vlasteneckou slavnost. S klavírem, 

dlouhou Šrámkovou básní a na závěr 
společným zpěvem písně o krásném 
zámku nedaleko Jičína. Vstoje. To je přece 
hymna. Až sem vede knížka o hřbitově. I 
tam, že jsou připomenuty Karolovy 
předchozí knížky: Kdo je kdo v dějinách 
Sobotecka a Malé dějiny Sobotecka. 
K nim slíbil historik druhý díl. 
 

Modrotisk 
Až do muzejní výstavy měl jsem 
představu, že modrotisk je nějaký modrý 
hadr a na něm nějaké bílé parády. Vlastně 
je. Ale co to dá práce. 
Stačí se podívat na ty dřevěné štočky, ale 
ony se asi jmenují jinak. Prostě ty formy, 
ze kterých se ta bílá na tu modrou tiskne. 
Teď nemluvím o průmyslovém 
modrotisku, kde všechno tisknou válce na 
strojích.  
Líbí se mi, jak má řezbář spoustu dlátek, 
kudliček, které opatruje jako oko v hlavě, 
aby se neztupily a nepoškodily. A těmi si 
ryje ty své vzory. Je to vlastně dřevoryt, ze 
kterého se tiskne. Někdy ani ne svoje 
vzory. Nakreslí mu je ještě větší mistr a 
tenhle rytec, či řezbář, přenáší to do dřeva. 
Už jsem naznačil, jak je to dílo dvou 
kumštýřů. Vlastně ještě víc, protože pak 
přijde to přenesení na látku a namáčení a 
další a další operace. V téhle fázi je 
rozhodující indigo. To barvivo přírodní. 
Pan Bartoš v  muzeu vysvětlil, že se 
v nějaké vodě koupali indiáni a vylezli z ní 
zelení. Protože tam bylo to indigo – 
barvivo. Ještě říkal ten postup od zelené 
k modré. Ale to jsem zapomněl. Jen to 
indigo ne. Není to krásné slovo? 
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Jako ta vyřezaná dřeva. A všechno, co 
z nich potom vznikne modrotiskového. 
 

Přátelské předvánoční 
Pozval mě pan starosta, právě tak, jako asi 
čtyři stovky (Nebo víc? Nebo míň?) 
dalších na setkání. Udělení Ceny města 
Jičína, ocenění jubilujícího Srdíčka, 
předání kroniky starostovi  od kronikářky  
města, atd. Saka. I já jsem měl, dokonce 
jeden pan režisér přišel asi ve fraku. Všem 
dámám to tuze slušelo. Jarka Havlík byl 
nad tou cenou náležitě rozpačitý, tak ho 
neznám. Mi se na tom líbilo, že on nejen 
mistr světa, ale nesobecky makal a maká 
pro oddíl orientačního běhu. To je na té 
ceně skvělé, že ji dostal i za práci 
bafuňářskou. A taky, že si lidi v Jičíně 
uvědomí, že tu je oddíl OB a slavný. 
Než jsem se rozkoukal, tak byly ty nejlepší 
zákusky pryč. Pivo bylo k tomu plzeňské. 
Oficiální část byla věcná, krátká, mírně 
vtipná, nikdo se nepředváděl. Takže zbyl 
dostatek času a občerstvení na kuloáry, 
které jsou, jak známo důležitější, než ty 
oficiality. Trochu se tam poznalo, kdo je 
s kým koalice, ale někdy bylo to i napříč. I 
s jednou paní jsme si i přiťukli. 
Kdybych měl lepší paměť, pověděl bych 
z mých soukromých kuloárů víc než: 
Michail mi vysvětlil, že ukrajinština má 
k češtině blíž, než ruština, ale připustil, že 
přízvuk mají obě řeči podobný. Ohledně 
malířského plenéru řekl, že by za rok zase 
mezinárodně. Pokud budou peníze. Od 
toho jsme se dostali k poznatku, že jsou u 
nás malíři chudí, nebo skoro chudí. ● Pana 
sbormistra Chutného od Foerstera vyfotil 
jsem si, jak nadšeně mluvil o koncertě, 
který chystají na Fišerovu muziku u 
Jakuba (15. 12.) a kde bude víc než sto 
účinkujících. ● S D jsme probírali 
příbuzenské vztahy a stejně jsem se 
nedozvěděl, proč je Miluna tak odtažitá. ● 
S Š máme každý jiný názor na to, zda má 
či nemá být vypsán konkurz na tajemníka. 
● Jarka říkal, že jeho pes, se kterým běhá, 
když trénuje, je jeho sparingpartnerem. ● F 
měl mírnou špičku, ale takovou, že 
nepřestal být ironicky vtipný. To je stále. ● 

V diskusi u fotek jsem si uvědomil, jak 
jsou lidi málo informovaní o hodnotném 
kulturním dění v  Jičíně a nebudu tu 
rozebírat, co v té věci dělat. ● Paní M měla 
takovou pěknou šálu a moc se jí nelíbilo, 
když jsem ji lichotil, že ji každý vlas trčí 
jinam.  ●  S Jarkou jsme taky vzpomínali 
na pětidenní a že tam byla skupina 
intelektuálů, zvaná hovnoparta, která měla 
na starosti úklid. Atd. 
Když jsem šel domů, náležitě se to 
smekalo, ale ani jednou jsem neupadnul, i 
když jsem měl parádní boty, které nosím 
jen na pohřby.  
 

Taková tiskovka 
Je zážitek i navzdory tomu, že je 
předvánoční a v roce poslední. Dá se brát 
ryze pragmaticky (= podklady pro článek), 
ale i zážitkově, jako představení, což 
politika bývá často. Poslyšme, co mimo 
jiné zaznělo:  
Rada města 12. 12. projednávala, že Staré 
Hrady chtějí podat žalobu na VOS a zda se 
Jc připojí. Pak se o tom 46 minut mluvilo a 
čím déle se o VOS a Čisté Cidlině mluví, 
zdá se být věc složitější, což mohl by si 
někdo vyložit jako záměr. Lidi to přestane 
bavit. Tady zazněly věty, že Geosan 
připravil někoho o tři miliardy. A že Čistá 
Cidlina měla stát méně než 600 milionů. 
Geosan není zločinec člověk, ale firma, ale 
jestli je zločinná, o tom se jen mluví. Taky,  
že nejlépe se utrácejí evropské peníze, 
složitější je to se státními, ještě 
ošemetnější s městskými. Však nejhůř se 
utrácejí vlastní. Pokud je máte, pozn. 
redakce. Milion, nebo miliarda? Co to je 
pro politika? 
Když dostanete dotaci, jste v rukou 
dodavatele. Děláte věci, se kterými 
nesouhlasíte. Abyste dodržel podmínky 
dotace. Věru, není to lehké být politikem. 
Chudáci politici. 
Pak byla delší řeč o firmě Rengl, která 
obstarává výlep plakátů. Vzpomínka, jak 
novináři dokazovali panu tehdejšímu 
místostarostovi Dvořákovi nesmyslnost 
toho, že město pronajímá plakátovací 
plochy. Josef Dvořák měl funkci. Teď má 
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ještě větší, na kraji. A tak může nabité 
zkušenosti uplatnit v  daleko větším 
rozsahu. I tohle tam někdo řekl. A my 
jsme 11 roků v područí Renglu, protože 
tak výhodně to bylo podepsáno.  Radostná 
zpráva – už rok uplynul.  
Pak taky konstatováno, že do Jičínského 
zpravodaje přišel jeden článek, který nebyl 
uveřejněn. Tak to jsem opravil. 
Neuveřejněné články byly dva. Ten 
poslední si stěžoval na úředníka a byl do 
prosincového čísla. Nebyl uveřejněn a 
pisatel nedostal žádné vysvětlení.  
Ještě byla zajímavá petice učitelů 2. ZŠ, 
kteří nejsou spokojeni se svým panem 
ředitelem Tryznou. Zase se objevila 
vzpomínka na to, za jakých okolností byl 
odejit oblíbený a dobrý ředitel Milan 
Smolík. Taky někdo někam postoupí? 
V roce 2014 končí panu Tryznovi funkční 
období. Takže dalo by se to prý řešit ve 
stylu „já se polepším, vy se polepšíte …“. 
Geniální, co? Ti politici … . Už druhý 
příklad toho, jaké máme a jsme měli lidi 
na radnici. Už to ani nikdo nevyvracel.  
A tak největším zážitkem z tiskovky byl 
poslední výrok pana místostarosty 
Hamáčka: „Jééééžišmarjá!“ Akorát, že 
nevím, kolik tam těch éééé zaznělo.  
 

Divo, divo, divo, Divovánoce? 
Proč mají všechny pořady v Lodžii 
předponu Divo? Protože tam někde na 
severu okolo Grabštejna, kde Jiří Vydra 
byl, než přišel do Lodžie, existuje 
Divozemí. A tam žijí dívky, které Jirku 
milují a tak za ním jezdí a on jim hned dá 
práci. Ale jezdí i kluci a nejen ze severu. 
15. prosince v 10:30 řekla Helen: „Kdo 
pozdě chodí … .“ Kdybyste ji viděli v těch 
zástěrách a čepici na uši. Ale to grafici 
mívají. Barva na tisk linorytů barví 
všechno. A linorytová dílna byla jedna 
z nejoblíbenějších. Já jsem si svůj stůl a 
místo pro něj, na vánoční zvyky, musel 
pracně vybojovat. Byly tam ještě dílny 
dřevíčková, papírová, zvonečková z vosku, 
pekly se perníčky a další dílny.  
Třeba podotknout, že místnost měla svou 
premiéru. Malá parta (Patrik a náhodní 

pomocníci) položili nahoru prkna a byl 
strop. Zateplily se dveře, zařídilo drahé 
teplovzdušné topení na plyn a bylo 
příjemně.  
Přišla Jana a chtěla se líbat, tak přinesla 
jmelí a napsali jsme ceduli: „Janino  líbací 
jmelí.“ Je fotograficky zdokumentováno, 
že pod tím cizopasníkem dělalo sex 
nemálo jičínských významných osobností. 
Taky jsem dostal. 
Divovánoce měly velmi pestrý program, 
nejkrásnější byl Betlémský příběh a na 
něm bylo nejkrásnější všechno, ale nejvíc 
malí andílci, kteří (Nebo které? Byly to 
holčičky.) zahnali všechny zlé mocnosti 
světa a pak tančili s ostatními u 
poustevníkova baráčku.   
Ostatní jsem neviděl, protože jsem 
pomáhal dámám zouvat střevíc, aby ho 
hodily přes hlavu a poznaly, zda se 2013 
budou vdávat. V Lodžii. Svatba je tu levná 
a v ceně je i rýže pro štěstí. A není pravda, 
že se recykluje, jak někdo šíří. Každá 
svatba má rýžové štěstí z nového pytlíka. 
Když bude hodně svateb, vydělá se a 
koupí se ještě jedny kamna, aby Helen 
tolik nemrzla.   
  

Ze společnosti 
- Na mikulášském koncertu ZUŠ Jičín 
objevil se neplánovaně jeden čert navíc. 
Měl vidle a počínal si dost neurvale. 
Samozřejmě nastalo velké dohadování, 
kdo že tak mimo program. Drb, který se 
šíří Jičínem, že to byla jistá J K, lze snadno 
vyvrátit. Není tak divoká a nemají doma 
vidle.  
- Pan místostarosta Hamáček se na 
tiskovce dne 10. 12. pochválil, že zametá 
sníh na chodníku před svým domem. A že 
by tak měli činit i ostatní Jičíňáci, i když to 
není jejich povinnost. Inu činí. Soudím, že 
sníh uklízí převážná většina Jičíňáků, 
akorát o tom nedovedou tak hezky mluvit. 
Inu, když něco dělá politik, je to něco 
jiného, než obyčejný občan. Asi to říkal, 
aby o tom novináři psali. Tak píšu: 
děkujeme, pane místostarosto. 
- Je to spíš náhoda, rozhodně ne záměr, že 
zase on. Pan místostarosta se na 
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Divovánocích v  Lodžii zúčastnil 
vánočních zvyků. Měl ukázat na zakrytý 
hrníček a tím předpovědět svou 
budoucnost pro rok 2013. Výsledek 
neprozradíme, kvůli utajení osobních 
údajů. Pak hrníčky promíchány, ještě 
jednou promíchány, a pan magistr 
ukazoval na hrníček pro město. Co 
myslíte, že bylo uvnitř? Zase peníze.  
Žádejte, žádejte o příspěvky! Jičín na tom 
bude napřesrok dobře. 
- Na zpívání v Lodžii ukazovala X fotku 
dcery. Ta má v jináči takový buben, že na 
něm udrží talíř polévky a ta se nerozleje. 
Až se ty dvě děti narodí, stejně nebude mít 
Jičín víc obyvatel (větší dotace od EU) – 
oni jsou přespolní.   
 

Kousky z deníku 
29 11 2012 Roznáška Prochorovin 
je pro mne odměna, relax. Nejprve si doma 
u kafe skládám stránky a raduju se, že už 
se nemůže stát, že klikne počítač a celé 
noviny budou v … , nebudou. Pak vyjedu 
a raduju se, že je silnice jakžtakž 
použitelná bez ledu. Déšť nevadí, při něm 
moje kolo jede a jede. 
Po cestě sbírám zážitky: 1. někdy tam je 
(neprozradím kde) ta pěkná servírka. 2. ve 
Veliši slyším u kostela takový šramot. 
Spucovávají omítku na kostele. Jeden, 
nebo dva chlapi na vysokém lešení. 
Dlouho to trvá, nejsou peníze, ale líbí se 
mi, jak se obec stará. 3. Na Čeřovce 
koukám v dáli, paní venčí psa. Sama 
mokne, ale nad psem drží deštník. Když 
jsem dojel nahoru, byli pryč. Jen ten 
exkrement tam zůstal. 
Do Vokšic do zámku dostal jsem se už za 
tmy. Kovošrot, vedle galerie, co zůstala po 
Josefovi, krásně vyzdobený světýlky. Jsou 
do fialova. Zase ta fialová.  
 
30 11 2012 Zase blbej sen 
Do jaké míry jsou sny odrazem reality? 
Nebo určitého rozpoloženi? Stalo se mi 
toto: Trest smrti. Prostě jsem tak byl 
odsouzený. Bez ohledu na to, že u nás je, 
chválabohu, zrušený. Ale tím se sen 

nezabýval. Ani já. Já jsem byl SMÍŘENEJ. 
Ani v tom snu nebylo za co. 
Ale dožadoval jsem se premedikace. 
Náladovky. Injekce, která se dávala 
vždycky před operací. Prostě, aby byl 
člověk oblbnutej tak, že mu vůbec nevadí, 
co bude. Mám pocit, a měl jsem ho i ve 
snu, že tu injekci dávají i v Číně, kde je 
přece nejvíc poprav. Neuspěl jsem. Řekli 
mi, že tohle by žádná pojišťovna 
neproplatila. Takže jsem se ani 
nepřesvědčil, jestli, než vpíchnou, tak 
desinfikují pokožku, aby nevnikla infekce. 
Zeptat se tak v Číně. 
V reálu, tedy v tom snu, byla ještě 
poslední možnost – prezidentská milost. 
Nějak jsme to s právníkem poslali. Už ani 
nevím, kdo to byl. No Tomáš Sokol ne. 
Toho bych nezaplatil. A tak jsem čekal, 
čekal, ale hodina, kterou mi řekli, že 
půjdu, se blížila. Prosil jsem, aby tedy 
počkali, až to přijde z hradu. Řekli, že mají 
své předpisy. 
Pak se ten sen nějak vytratil. Jediné, co 
z něj vím stoprocentně, je, že ta milost 
přišla. Ale pozdě, až po ortelu. 
Takže nevím, jak je to možné, že tu jsem. 
Pokud tu opravdu jsem.  
11 12 2012 přišla návštěva. 
Vlastně přijela kočárkově a poslední úsek 
ji přinesli. Je krásná, má, tuším, deset 
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týdnů a pokadila se. Zajímavé – když ji 
přebalovali, smála se tomu. Jmenuje se 
pravnučka Nina. 
Úsměv takové malé holky je krásný, 
upřímný. Když se jí něco nelíbí, zařve si 
nepokrytě. Kadí a prdí na veřejnosti. 
Pak přijde Život a Pravdivost se maskuje, 
vytrácí. Začíná přetvářka.  
Nemůžem, dopr, alespoň trochu zůstat 
dětmi? 
 
21 12 2012 Zpívání koled 
Jako každý rok. Pořád stejný betlém, pořád 
stejně pěkný. I zpěvníček, který asi před 
15 lety vyrobila Broňa, než odjela do 
Ameriky. Jo, jiná byla kapela (Marek Holý 
a spol.), ale nevím, jak se jmenuje, protože 
to nevědí ani oni. Hlavně, že zahráli 
všechno, vlastně skoro všechno, i když na 
koledy nejsou přímo zavedeni. 
Po výstupu na zábradlí napočítal jsem lidí 
87, ale bylo jich víc, protože některé malé 
děti jsou tak malé, že jsem je neviděl. 
Lucerniček bylo, i s těmi na stromečku, 
celkem 78. Nikdo neshořel, jako ve 
Slatinách, kde jednomu andělovi chytlo 
křídlo. Ale anděla zachránili. Naše 
světýlka jsou barevná. Když jsme to 
všechno začali chystat, řekli jsme si 
s Renatou a Martinem, že za rok my už ne, 
ať to připraví mladí. Na Jirku a Patrika je 
spoleh. Ale kdyby nějaký zádrhel, tak 
nezapomeňte – Zpívá se vždycky poslední 
pátek před Vánocemi ve čtyři. Tam, 
v Lodžii, to už pak běží samospádem.  
 
Takto si psala deník malířka Anna 
Macková. Taková byla  atmosféra pro 
umělce za vlády KSČ. 
15. října v sobotu 1949 
„Sestra přišla se strašnou zprávou, že nám 
sem dají pachtýře. To mne a Váchala asi 
vyhodí z bytu. Konec klidu a také konec 
naší práce. Abychom se vystěhovali do 
Radimi za ta těžká železná vrata. (Hřbitov 
– pozn. redakce). Hrozné. Když jsem si to 
zde (byt) tak zlepšila, co mě to stálo práce 
a námahy – v mém věku to nebylo také již 
tak lehké, tak nás vyhodí. Nevím, jestli 
bych snesla ještě práci a námahu spojenou 

se stěhováním. A pak , kam by nás dali! 
Jistě ne do pěkného.“  
 
 

Kačenka 

 
- Hledali doma Kačku a nemohli najít. Pak 
přišli na to, že si zalezla mezi kytky a 
s baterkou tam čte. Můžu prozradit, že 
Harry Pottera,  1. díl. Když ji vymákli, do 
postele poslali, četla s baterkou pod 
peřinou. Nemluvili jsme o tom, možná by 
to i popřela. Ale mám z ní radost. To jí ale 
neřeknu. 
- Na obvyklý dotaz „Co ve škole?“ 
nezaznělo její obvyklé „Dobrý“. Řekla, že 
jeden spolužák (3. třída) si do sešitku, kam 
si zapisují úkoly, napsal: „ 4 x sex.“ 
Nevěděl jsem, jak mám reagovat, tak jsem 
nereagoval nijak. Je to hodně? Je to málo? 
- Sex má pokračování. Kačka nechtíc 
vyslechla v bazénu rozhovor dvou pánů, 
kde se hovořilo o tvrdém sexu. Hned se 
doma zeptala, co je tvrdý sex. Otec, 
pedagog, hned vysvětlil: To je sex na 
betoně. 
- Cestou do Zušky řešíme otázku mediální. 
Kača mi vysvětluje, že bych měl místo 
roznášení novin radši hrát počítačové hry, 
že je to zajímavější. Já ji zase kážu o 
významu  medií, ale je to blbost jí něco 
vysvětlovat. Když mi jednou řekla, že 
novinářkou stejně nebude.  
- Ptal jsem se Kačky, jaký byl vánoční 
školní koncert ve Slatinách. Začala barvitě 
líčit, jak začal hořet jeden anděl a od něj 
kousek kostela, ale přijeli hasiči a ten 
druhej kousek kostela zachránili. Nakonec 
i anděla. Oni prý se na to ze školy dívali a 
pak hasičům tleskali.   
Jeden předpoklad na dobrého novináře by 
splňovala. Vymejšlet si umí. 
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Už jsem odcházel z té sobotecké hospody, když jsem si povšimnul. Skrz 
namalovanou výzdobu okna  bylo vidět Humprecht. Ten byl pravý. Jak 

my se často zbytečně snažíme přikrašlovat skutečnost. PF 2013 proChor  
 


