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Neztratit víru 
Nebývá zvykem, že když je v  RMAG 
vernisáž ve čtyři, že ještě v půl šesté jsou 
ve výstavní chodbě lidé a čtou. Ve čtvrtek 
10. ledna tak bylo. Na dvaceti plachtách 
jsou tu popsány osudy šesti židovských 
dětí. Od roku 38 do návratu z táborů po 
válce. Návratů některých. Úryvky 
z deníků, fotky.  
Předčasně vyspívaly děti v té době. Když 
popisují, co si balily s sebou, vždy byl tam 
notes a psací potřeby. Jako by tušily, jak 
důležitý bude záznam událostí pro budoucí 
generace. Nebo ten deník byl místo 
maminky, nebo jiného z rodiny, komu si 
mohly postěžovat? Každopádně je to 
úžasné, že se některé deníky a dopisy 
zachovaly. Na rozdíl od mnoha jejich 
pisatelů. V jednom bylo napsáno: „To je 
dobře, že nevím, co bude zítra.“ V dopise 
bratra bratrovi bylo nesplnitelné 
doporučení: „Jez hodně knedlíků, ať tě 
nepoznám.“   
Opět tu mnoho otázek. Třeba ta obvyklá: 
Co zabalit do transportu? Když nikdo 
nevěděl, co ho čeká. Když nikdo stejně 
těch 50 kg neunesl. Když … . My si 
nemusíme ty otázky klást. Ale stejně – co 
je pro člověka na jakoukoli cestu kamkoli 
nejdůležitější vzít? To nejcennější. A co je 
nejcennější? Cosi zlatého? Nebo kniha? 
Nebo jedny spodky navíc? 
Až na výstavu budou chodit školy, bylo by 
dobré nad touhle otázkou začít debatu  
s dnešními dětmi. 
 

Tiskovka (13.01.2013) zase 
poučná.  
Zebín budou spásat ovce a tím se ušetří za 
sekání. A ještě tu trávu pohnojí. Akorát že 
(pozn. redakce) pohnojená tráva víc 
poroste a tak se bude muset pořídit víc 
ovcí. A ty budou víc hnojit a bude víc 
trávy … .  
Ani na setkání učitelů na 2. ZŠ s vedením 
města se nepodařilo situaci uklidnit. 
Učitelé se stále nemohou smířit s ředitelem 
Tryznou a usilují o jeho odvolání. Atd. 
Další důležité zprávy přinesou velké 
noviny. A kvalitněji.  
Z vyjádření vedení města k volbám:  
JL: Nejsilnější zástupci lidu jsou novináři. 
… Za oběma vítězi stojí  vlivné 
ekonomické skupiny. Politici jsou až 
vzadu. (Pozn. redakce – k čemu tedy ti 
politici vůbec jsou?) Informace jsou 
podkorvé. Za to můžou media. Před dalším 
rozhodováním si chci nechat prostor na 
poslech debat. 
PH: Jsem rád, že postoupil K. 
Schwarzenberg. Proč se bát aristokracie? 
VM: Volil jsem K. Schwarzenberga. 
LB: Ani někteří voliči ODS nevolili 
Sobotku. 
Ještě třeba dodat, že jedny noviny byly 
sprdnuté za to, že napsaly, že nový 
místostarosta Matucha byl „prodejce 
oken“. Nebyl. Byl šéfem přes prodej oken. 
Jiné noviny, ve snaze odlehčit text, 
napsaly o šerifovi v masce, když psaly o 
MAS (místní akční skupině, kam Jičín 
vstoupil).    
Prochoroviny nebyly sprdnuté za nic a tak 
se na to jen koukaly, že jiné ano.  
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Příroda, člověk a Zdeněk M. 
Pan doktor přírodovědy a fotografie 
Zdeněk Mrkáček vystavuje v knihovně 
jinak. Jinak žánrově, než jsme zvyklí. Je 
fotografem na cestách, a jak se dneska říká 
– napříč žánry. Od Jizerské padesátky přes 
Španělsko až zase  zpátky domů do skal a 
lesů. Ale umí ostřit všude. Nejen. 
Pohled na folklorní snímky ze slovenské 
dědiny Čičmany. Folklorní? Plný kostel 
lidí v kroji. Ti lidé tam prostě chodí takhle. 
Kvůli své víře. Víře v Boha, víře v sílu 
tradic. Nevěděli, že bude fotka. Jim není 
zapotřebí se předvádět. Folklor je tu něco 
jiného, než estráda.  
Před šedesáti, (nebo víc? nebo míň?) lety 
fotil tady ve stejném kostele, ještě 
černobíle, Karol Plicka. To černobíle není 
zápor. Možná naopak. Ale kostel stejný, 
kroje stejné, u lidí akorát rozdíl asi tří 
generací. Jak se liší od sebe dnešní vnuk 
někdejšího děda?  
Skok žánry – Jizerská padesátka. Čekají na 
start. Drží neobuté lyže svisle. Nával 
takový, že jinak by se pomlátili. Před 
sebou někteří jen málo přes dvě hodiny, 
jiní třeba pět. Obojí budou závodit. Někteří 
jen sami se sebou. Aby dojeli.  
Ale Vzpomínka na pana faráře mě dostala. 
Člověk neznámý, neviděli jsme ho, mluvit 
neslyšeli. A přesto o něm ledacos víme. O 
tom je ta fotka. 
 

Smlouva s Ďáblem 
Krásný název společného vystoupení 
skupiny Ze šuplíku a LIS. Jakoby zdánlivě 
to jemné zpívání s Daniným příjemným 
hlasem s Ďáblem nesouviselo.  
Ale ano. Dana je členkou Literárního 
spolku při KVČ. Že se našla u písniček a 
že spolu s mužem Hynkem a houslistou J. 
Kejvalem založili skupinu, je důkazem 
manželské sladěnosti a Danina básnického 
talentu. Takže Dana slova, Hynek hudbu a 
kytaru, Jarda s nimi. První dojem při jejich 
poslechu je jemnost. Možná to není 
nejpřiléhavější slovo, tak opisem – k tomu 
aby vyslovili, nemusí dělat rámus. 
Příjemná melodie, spíš tišší. A slova? Ne 
proto aby byla, ale aby něco pověděla. 

Nu a co s Ďáblem? LIS přišel na myšlenku 
zadat členům téma čehosi strašidelného, ne 
úplně polopatického, poněkud 
fantastického. A tak někteří psali a byl 
z toho večer. Ve spojení s Šuplíkem 
příjemný večer. Ilona Pluhařová, Eva 
Jebavá a Václav Franc četli. Někdy na 
střídačku, někdy s náznakem dramatizace. 
Horor, scifi, pověst.  Mezi tím Ze šuplíku 
zpívali a hráli. V publiku zhasnuto (aby se 
trochu lidi báli), u stolku LISu malá 
lampička a skupina při plném světle. I 
tahle scénografie hrála. Povedlo se.    
 

Ze společnosti 
- Na vernisáži obrazů Gábiny Čapounové 
v  Pace objevil se Tomáš. Gábina 
v proslovu, posléze ten Tomáš mluvili o 
deštných pralesech v  Amazonii, o 
šamanech, kteří léčí tělo i ducha, o energii, 
která je ve stromech a tak. Zajímavé, že G 
i T, a lidi takového ražení, mají i svůj 
svérázný slovník. Používají výrazy jako 
KOMUNITA, LIDIČKOVÉ, 
NEUVĚŘITELNÝ, ÚŽASNÝ … .  
Gábina se pak přiznala, že v tom jede už 
od dětství. Nemyslím v těch slovech. 
V těch paralelních světech a jejich 
výkladu. Ostatně – ona o tom nemusí 
mluvit. Má to ve svých obrazech.  
Výstava bude v galerii Aurum do konce 
března. 
- Na benefičním koncertu Betlémská 
hvězda 6. ledna v Porotním sále jičínského 
zámku bylo dost účinkujících, ale 
nemnoho jmen. Neboť vystupovaly rodiny 
(Stříbrných, Krčmárikovi) a ještě někteří 
hráli a zpívali v několika tělesech. To 
nebylo na úkor muzikantské úrovně, ale 
naopak. Můžou si doma zkoušet třeba 
místo uklízení, nebo poslouchání 
politických debat v televizi. Zkoušeli. Bylo 
příjemné poslouchání. Moderátorka Lída 
na závěr řekla, že tady byl výběr nejlepších 
jičínských muzikantů. Měla pravdu. 
Houslista Ondra Koláčný musel použít dva 
pulpity (stojany na noty), aby se mu tam 
celá partitura vešla.  
- Vladimír Klaban vydal svou druhou 
knihu. Jmenuje se Ekologie 
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mikroorganismů, s podtitulem Ilustrovaný 
lexikon … . Knížka má 20 x 30 cm, 549 
stran a se slevou se dá pořídit za 765 
korun. Vladimír kdysi pracoval v Jičíně 
v mikrobiologické laboratoři, teď je 
důchodcem v Sobčicích a píše takovéhle 
knihy. Odhadl, že tenhle nezaplatitelný 
koníček ho stál 1 500 hodin práce. Brrrr.  
Kdyby se dal na politiku a byl přitom 
šikovný, to už by za ten čas byl milionář. 
- Po půlroční přestávce opět začala zkoušet 
známá jičínská kapela NaprachOff. Ale 
opatrně, doba zkoušky je vymezena „mezi 
dvěma kojeními“.  
- Od osoby úřední, ne z Jičína, dostal  jsem 
dopis, který začínal: „Dobrý den, já blbec 
jsem udělal jednu (zásadní) chybu… .“ 
Úžasné, ta sebekritičnost. No řekněte, 
který úředník, nebo politik, takto umí.  
 
 

Hádanky života 
V minulém čísle zbylo mi na páté straně 
místo. Napsal jsem, ať si tam každý 
svépomocí napíše své přání do roku 2013. 
A pak to převedl do fontu Wingdings. 
Jeden pan inženýr napsal, že tam mám 
chybu. Ale jedna jičínská dívka mi poslala 
správné znění.  
Dávat si hádanky je úžasná věc. Redakce 
přivítá tipy na vlastivědné, či historické 
hádanky. Třeba: 
- Jak je to s hvězdami na morovém sloupu 
na jičínském náměstí? Kolik? Proč? 
- Když jsme zamlada přijížděli na víkend 
ze studií, tak jsme se (my Libaňáci, 
Kopidleňáci, Rožďalováci …) nadechli a 
řekli: „Začali vařit.“ Co to znamenalo?  
Nemáte někdo další takovou? 
  

  

Kousky z deníku 
 
24 12 2012 Opravdu Štědrý 
Asi nepatří zrovna na tento den, ale šel 
jsem na hřbitov fotit Boženku. Vladimír ve 
své knížce o hřbitově, jak on to umí, pěkně 
popsal historii vzniku hrobky Hrubých 
kvůli smrti Boženky ve dvacíti. 

V otevřeném jakoby chrámku je 
Boženčina hlava z černého mramoru. 
Krásná holka to musela být. A mistr 
sochař Bílek odevzdal dobrou práci. 
V břečce mezi hroby podal jsem si ruku s I 
a vyčetl si, že jsme spolu ještě nevypili 
pivo. Možná každý čekáme na toho 
druhého, až to navrhne.  
V půl dvanácté koupil jsem u Vietnamců 
na náměstí dárek. Cukřenku. U pokladny 
měli na stolku rozečtenou poslední knížku 
Jiřího Hájíčka Rybí krev. Potěšilo. Ale 
řekli mi, že je to jejich českého šéfa, oni že 
česky neumí. Vida. Není lepší jen si spatřit  
tu knížku, na nic se neptat a žít si v té 
napovězené iluzi? 
Na náměstí zpěv koled. Trochu falešný. 
Tak to není reprodukce. Ano, z ochozu 
Valdické brány. Není dneska ten den, co 
chodí konšelé na bránu k věžníkům? 
Už jsou tu Zážitky. Poznamenat. U Našich 
zavřeno, zbývá Veselka. Dost lidí na 
Štědrý den. Aha, když jsem si bral Svijany 
u šenku, mihla se dívka nahoře bez. Pak 
ještě jedna. Ježíšek Veselky věrným 
pivařům? Tržba? 
Sem vůl, kdybych si pivo nevzal, přišla by 
jedna až ke mně a se třeba i naklonila.  
Tak pozoruju zdáli. Pěkný pohled. Pro nás  
starce neznámý. Vzpomínka na Boženku 
ze hřbitova. Asi takováhle byla ještě v roce 
1913. Hned pak umřela. 
Chlapi civí, objednávají panáky, vedou 
ramenaté řeči. Jeden říká: „A co má pod 
tou sukýnkou?“ Druhá nazvedne první 
sukénku. Prdelku. Tam má. Co jiného? Já 
jen civím. Ty řeči neumím a jsem tu přece 
za noviny. 
Tak jo. Nov: „Kdybyste si měla vybrat, 
kolik chlapů z téhle sestavy, co tu jsou, 
byste si vybrala?“   
NaBez: „Ani jednoho?“ 
Nov: „A co stud?“ 
NaBez: ? (nechápe, na co se ptám). 
Nov: „Myslím, jestli se stydíte.“ 
NaBez: Úsměv. Pěkný, příjemný, 
neprofesionální. „Ne, proč?“ 
Byla tak blízko s  těmi kozičkami. Tak 
jsem rychle poděkoval a šel domů na 
hubník. 
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Dětská půlnoční u Ignáce. Nabito. Žehlíme 
si to u Pánaboha alespoň jednou do roka. 
Příjemné žehlení, Schola umí. Dvě kytary, 
housle, klarinet, dívčí sboreček. I nářečí 
jsem tam, tuším, v jedné písničce zaslechl. 
Silná sestava duchovních i ministrantů, 
všichni v bílém. 
Fotka s malým klukem, jak drží plyšáka 
uprostřed kostela právě při pozdvihování, 
se moc nepovedla. V záměru ano, jak  
jsem si ji vysnil. Oni si tam vzývají Boha, 
já mám své plyšové starosti a radosti, říká 
si malý. 
Betlémské světlo přinesli jsme domů 
v pořádku. Bramborový salát se povedl.  
PS: prokázalo se, že falešný zpěv 
nezpůsobili konšelové. I jiní zpívají 
falešně.    
25 12 2012 Stálé čekání,  
vlastně přesně nevím, na co. Asi na dopis. 
Výčitky, že nedělám, co bych měl. Asi 
psaní, ale i práce domácí. A neustálé 
větvení. Pořád nové a nové podněty, které 
třeba prostudovat, zpracovat, napsat o 
nich. A sebevýčitky, že to nedělám. 
Tak to je můj život. Nojo, jeho kousek. 
Rodina v pořádku a radost z ní. Měl bych 
tohle povýšit na hlavní. Proč to, dopr 
nedělám? 
Dnes ráno jsem kupříkladu ve ztemnělém 
bytě dvanáct minut hledal brejle. Byly na 
zemi. Proč já vůl se neraduju z toho, že 
jsem na ně nešlápl? 
26 12 2012 Zase inspirace z Lidovek 
A to mi je Há v rámci úsporného balíčku 
rodiny chtěla zrušit. Ještě že jsem ji 
přehlasoval a trochu zkorumpoval.  
Tak nejdříve Kulturní bilance roku. Jana 
M. píše, že Národní divadlo je známé 
spory o obsazení ředitele, a ne tím, co se 
v něm hraje. Dobrá charakteristika české 
kultury. Ale pak pánové redaktoři volají, 
že autoři si píší své knihy po svém a že 
chybí redakční vedení z nakladatelství. 
Příklad prý je K. Tučková, Žitkovské 
bohyně. Ale byly oceněné v anketě Kniha 
roku. Téma pro schůzku LISu. Pomůže 
autorům redakční dohled, vedení? Pomůže 
lidstvu? Chtějí ho autoři?    

Pak ale knížka: Bohuslav Reynek – 
Korespondence. Připravil J. Šerých aj. 
Med. Vnímám. Meda znám z veletrhu 
v Brodu. V Petrkově vyprávěli mi o 
mistrovi jeho synové. Teď tu jsou na fotce 
z knížky, na loďce, jako malí kluci. Za 
nimi tatínek ve vestě a s brýlemi. Suzan 
úplně vzadu. Knížka? Kniha. Má 859 
stran. Míry 17 x 25 cm. Kolik může vážit? 
Dá se v Jc sehnat alespoň k prolistování? 
Chtěl bych ji držet v ruce.  
PS: Sehnat ano, třeba v Knihkupectví U 
Karmelitánů.   
05 01 2013 Dlouhé nohy G 
Gábina má dlouhé nohy a ví, proč může 
nosit krátké sukýnky. Ale mám pocit, že to 
některým dámám v jejím okolí vadí. 
Zejména proto, že ony ty dlouhé sukýnky 
nenosí a vědí proč.  
Gábina je ještě k tomu malířka a maluje 
takové obrazy … nu prostě ani jedna 
srnka, žádná břízka. Má to nějak 
podložené, ty bezsrnkové obrazy. 
V intimním rozhovoru hovořila o 
paralelních světech, o kterých ví od 
dětství, o všelijakých energiích a tak. Tím 
se dostala k deštným pralesům v Ekvádoru 
a k šamanům a hlavně k těm úžasným 
stromům, které tam jsou. Teď tedy přijde  
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pointa: ona ty stromy a lijány malovala 
ještě dříve, než se seznámila s organizací 
Život postaru, která se zabývá i léčením 
pomocí tabáku, chilli a ayahuasky a 
zprostředkovaně samozřejmě o ty deštné 
pralesy. 
To tak u kumštýřů bývá, že vidí dopředu. 
Jak tedy vlastně obrazy  Gabriely 
Čapounové vypadají? Jsou každý 
tónovaný do své barvy a jiná barva je tam 
jen zřídka.  Ale ta svá barva je tam 
v mnoha odstínech, že už jen to vzbuzuje 
„snový“ pocit. A na obrazech? Víly, 
stromy, květy, někdy koně, často ptáci. To 
je snad téměř vše. Ale tak podáno, že 
každý obraz je jiný. Jinak krásný.  
Kdo by chtěl vědět jak, tak se může do 
Paky do galerie Aurum vypravit. Výstava 
tam bude do konce března.    
04 01 2013 O šrotování 
Vzbudil jsem se tradičně ve čtyři a začalo 
mi to šrotovat hned po vyčůrání a 
opětovném ulehnutí. Ta povídka. Vím o ní 
od Příchovic a to bylo začátkem Adventu. 
Přesně se mi vybavovala slova. 
Napřeskáčku, příšerně napřeskáčku. Ale 
správná, výstižná. Chvílemi se i skládala 
v epizody. Ucelené, skvěle logické. Ale co 
mi to je platné, když děje se tak ve chvíli, 
kdy potmě ležím. Kdybych vstal, začal 
psát, nic z toho se mi nevybaví. 
Poslézejc: Malej notbuk mi napsal 
„Vítejte“ a zahrál k tomu několik tónů. 
Zbytečně hlasitých na to, že ještě není pět 
a naši pracující sousedi mají nárok ještě 
spát. Protože oni něco dělají. Alespoň. 
A já? Ještě k tomu na mne po několika 
klikáních nastrčil prázdnou stránku. Úplně 
prázdnou. Jako pomstu, jako provokaci. 
Vybavilo se mi odkdysi a odkudsi, že když 
se spisovatelovi dílo nedaří, že má psát o 
tom, jak se nedaří. Dopr. 
A tak si využívám té blažené chvíle, o 
které bych měl napsat, kdybych uměl 
spisovně, že je tvůrčí. 
Jenomže mi to není nic platné. 
08 01 2013 Je na světě 
Jmenuje se O vyprošťování. Má tři a 
kousek stránek čtrnáctkou písmem. Má 
6355 znaků včetně mezer. Znovu 

pročítám, opravuju, ale nepřepisuju. To 
neumím. Věřím na první nástřel. Jednou 
jsem začal opravovat, pak ještě – a zjistil, 
že tou třetí, nebo kterou opravou vrátil 
jsem se k prvnímu znění. 
Snad poprvé objevila se vážnější myšlenka 
sesbírat, vydat. Nevím, padesát stránek? 
Prostě pár povídek. Aby Lidstvo nebylo 
okradeno. Pak jsem si ale představil, jak to 
někde leží, nikdo to nečte, nebo to někomu 
dávám a on řekne – nojo. A plány mne 
přešly. A taky by to stálo dost peněz. 
Téměř vyhozených. 
Ale jiná věc, důležitější. Neuměl bych psát 
z ryzí fabulace. Prostě si povídku zgruntu 
vymyslet. Vždycky je tím spouštěcím 
mechanismem příběh skutečný. Prožitý, 
viděný, slyšený. Třeba jen zahlédnutý. A 
pak jo, pak to začne autorsky šrotovat. 
Tedy občas.   
Ale jen povídkově. Tři stránky a dost. 
Nedovedu si představit takhle jet román. 
Ani novelku. To by ty pochybnosti 
kvalitativní vedly k tomu, že bych to 
zastavil. Taky si nedovedu představit sedat 
denně k povinným (třeba) třem stránkám. 
Jednou bych o tom měl promluvit 
s Tomášem Z. Jak on to dělá. Dyk to taky 
vyučuje. (Tomáš Zmeškal: Životopis 
černobílého jehněte.) 
24 01 2013 Když jsem si  
chystal snídani (Bousovský chléb, 
Masielko, Cottage – nejlevnější 
v Kauflandu 11.90 a jablečný kompot – 
jablka nad Hádkem kradená), řekl jsem si, 
jak ten život běží: Od Štefana ke Slepici 
(lit. soutěž), od Martina (Martinská 
poetická jeseň) po Příchovice (básníci 
skupiny XXVI), od urologa k zubařce 
(viklají se, viklají), od Zemana ke knížeti, 
od kolébky ke krematoriu (to napsal 
Vladimír Komárek). 
A tak si krájím, kousat moc nemůžu, a 
trochu se raduju (to nejsem zvyklý), že 
mám štefanské medilonky v kupě a že si 
k tomu sýru ještě můžu dát marmeládu 
z vlastního rybízu a že se můžu koukat na 
zamlženou Loretu. Akorát, že tam, co jsou 
vokšické baráky, tak tam mi chybí Josef. 
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Za chvíli by v galerii chystal první 
výstavu. 
 

Kačenka 
- Od Ježíška dostala mobil. Byla 
poslední ve třídě. Moc si na něm 
zakládá, všude ho nebere, je na něj 
opatrná. A je u něj důležitá. Posílá mi 
ememesky a já je neumím otevřít. Ale 
nechci ji zkazit radost. 
- Když jsem ji vedl ze školy domů, 
nabízel jsem, že půjdu s ní, pomůžu 
s úkoly, zahrajem si Mikádo. Nechtěla. 
Řekla, že je ráda sama. Ptám se, co 
bude dělat. Řekla, že bude přemejšlet.  
- Dělala pololetní zkoušky v hudebce. 
Přiznala, že klavír moc nevyšel. Svítilo 
jí prý sluníčko do očí a neviděla na 
noty. Takže tam udělala jednu chybu. 
Ale stejně mám pocit, že spíš hraje 
zpaměti. No, nakonec snad stejně 
dostala za jedna. A z baletu taky. Tak 
to jsem zvědav, čím tedy opravdu 
bude. To je, proč nechci ještě umřít. 
Abych věděl, co s nimi bude? Nebo se 
to tam někde  dozvím? 
- Když ji fotím, dělá ksichty, zakrývá si 
obličej. Když se ale povede, tak si ráda 
fotky prohlíží. V jejím pokojíčku 
v podkroví v  Češově se konečně 
trochu rozpovídala. Pak si sedla 
obráceně na židli – a najednou začala 
pózovat. Nevím, kde to viděla, ale byla 

manekýna. Rád si ty fotky promítám. 
- Kateřina je už teta, protože má neteř. 
Jmenuje se Ninouš, ale v občance má 
Nina. Ale občanku ještě nemá, protože 
se neumí podepsat. Ninouš je holka. 
Nemá ráda oblékání ani svlékání. To 
vždycky ječí. Ale si za to může sama, 
nemá se pokaďovat.  
Nejradši má sedět na klíně a 
pozorovat domácnost. Kulí ty svoje 
tmavomodré oči a moc nic neříká, 
myslí si svoje. Má přitom trochu 
pootevřenou pusu, protože ví, že to 
holkám sluší. To neznamená, že 
neumí mluvit. Pár slov už zná: „kajkaj 
a gggg“. Ale co to znamená, ví jen ona 
a nám to neřekne, když ta jiná slova 
nezná. 
V jídle fakt vybíravá není. Od začátku 
jí, vlastně pije, jen to jedno jídlo a 
nestěžuje si. To je proto, že jí nic 
jiného zatím nenabídli. Vidličkou ještě 
neumí.  
Dneska má Ninouš narozeniny. Je 
mu/jí 113 dní. Ale to neví, ještě neumí 
počítat přes stovku. A taky je jí to 
jedno. To jen my, velcí, zabýváme se 
takovými podružnostmi. 
PS 
Kačka bude volit „Švencnberka“. Proč? 
Protože je chytrej a je hrabě. 
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