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Ostružinka 
Lesní školka, kterou Jana vytvořila na faře 
v Ostružně, je novinka. V neděli 
třiadvacátého června předvedla, jaké to 
bude. Zahrada plná víl a hnízda 
jednotlivých aktivit. Od hudby přes tanec, 
pohádky, výrobky z přírodních materiálů a 
další. Děti se budou i připravovat na školu 
a tak se budou učit psát písmena. Prstem 
do písku. 
Renda, Patrik a Bety hráli tu divadlo. A o 
tom chci psát. Jednak o tom, že 
s přípravou školky pomohlo hodně lidí 
z Lodžie. To je další hodnota tohohle 
fenoménu. Lodžie team je v Jičíně a okolí 
vidět. 
Vzniká cosi nového, nevyzkoušeného. 
Několik silně zapálených lidí se snaží 
ukázat, že to jde i jinak. 
Ale pojďme k tomu divadlu. Improvizace. 
Totální. Hoši začali, jak z pařezu vylejzá 
žížala. To byla taková Patrikova pružina. 
Pak krteček, pak začalo pršet (Patrik lil 
z kropičky vodu). Rodil se příběh. 
Přistupovaly další postavy. Samozřejmě to 
skončilo svatbou. Jenže Renda si nemohl 
vzpomenout na svatební pochod. Tak hrál 
na harmoniku Vojta. …  
Proč píšu o tom divadle? Protože jak je to 
úžasné, to tvoření. Ta vynalézavost. To, 
jak je skvělé, že jeden je závislý na 
druhém, tím se k sobě lidsky přibližují. 
Jestli k tomuhle bude Ostružinka 
vyučovat, je na dobré cestě. 
Jiný způsob zázraku zvaného divadlo. 
Nádhera. Nejen na koukání. Ono nějak 
dává dohromady lidi.  
 

 

Jiná literatura 
Shodou okolností přišly mi dvě výročky. 
Výročky jsou dobrá věc, Hlavně  pro 
budoucí badatele, studenty, historiky. 
Doufám,  je někdo pečlivě archivuje, aby 
budoucí generace věděly, co se v Jitčíně 
děje a dělo. 
PDZ 
Péče o duševní zdraví. Má za cíl pomáhat 
dospělým duševně nemocným ve třech 
programech: 1. Sociální služby. 2. 
Vzdělávání a osvěta. 3. Chráněné dílny.  
Výročka není jako brožura, je to červená 
plachta A2 pěkně graficky vyvedená. 
Údaje stručné, věcné. Grafy, tabulky. 
Jičínská pobočka má 4 zaměstnance a sídlí 
v ulici 17. listopadu. Účinně vstupuje do 
jičínského kulturního dění. Výstava 
v knihovně, prezentace v zámku, Lodžie  a 
další. 
 
APROPO 
To je zase příběh. Knížka s obrázky a 
dějem. I tam jsou čísla, fotky, obrázky 
kreslené. A touhle formou je vyprávěn 
nejen příběh dítěte, člověka. Je to i příběh 
organizace, která se vypracovala. Asociace 
pro postižené patří do jičínského 
kulturního i společenského dění. I třeba 
tím, jak provozují v Domově seniorů 
kavárnu. 
 

Vysočinou (Literární) 
Básníci  pijou. Proč to neříct, jinak by 
nebásnili. Tak dobře, jako básnějí. Někteří 
při tom vypadají jako inteligenti, nebo tak 
jenom dělají. Ale většina je docela 
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přirozená. Mají dlouhé vlasy, kluci i holky. 
Možná holky spíš kratší. Písničkáři stejně. 
Na Literární Vysočině 2013 v Havlbrodu 
nebylo jinak. Pilo se u baru, dost se pilo na 
schodech před sálem. Někteří pili i v sále, 
protože  ze sálu vypnuli do baru 
příposlech. Ale většině to nevadilo. 
Kuloáry jsou přece důležitější, než jednání 
samo. 
Je půvabné, jak se to pití u každého 
projevuje jinak. Někteří dokonce říkají i 
moudrosti opravdu moudré. 
 

Vážená paní Marie Málková, 

česká herečko! 
Sedm dní, vždycky v čase obědním, 
poslouchal jsem na Vltavě Osudy. Vaše 
vyprávění o životě na divadle a o životě 
ženy v druhé půlce minulého století a 
dnes. Chci Vám moc poděkovat.  
Jednak proto, že jste povídala „přes rádio“. 
Že jste nemusela se předvádět v televizi. 
Že jste si vybrala medium a jeho stanici 
(ČRo 3). Tady se ještě dbá na češtinu, tady 
se stále dodržuje kouzlo vyprávění. 
Moc mne potěšilo, že jste (a to asi ani na 
Vltavě moc nejde) nesklouzla k laciným 
veselým příběhům z natáčení. Že jste 
mluvila o životě. Ne abyste své příběhy 
vystavovala na obdiv. Ale abyste na svém 
příběhu ukázala dobu. Ukázala divadlo. 
Nám, neznalým připomenula nejen 
všechny peripetie, ale hlavně, co divadlo 
znamená. Co přináší. I pro herce, i pro 
diváky. Ukázala jste nám tváře divadla, o 
kterých běžný divák moc neví. Rádi jsme 
poslouchali o pocitech herce. 
Nesnížila jste se k tomu, abyste útočila na 
lid, i když mnozí se nezachovali dobře. 
K Vám, k ostatním. Neslyšel jsem Vás 
naříkat. A přitom všichni, kdo pečlivě 
poslouchají, poznali, co pro Vás třeba 
odchod manžela znamenal. 
Za tenhle krásný lidský přístup Vám 
děkuji. Chtěl jsem napsat, že přeju dalšího 
Radoka. Ale cítím, že i když Vám ti tři 
nebyli lhostejní, o tohle Vám v životě 
nejde. Tak spíš přeju, ať si ještě zahrajete 

hodně takových rolí, po kterých toužíte. A 
ať se Vám v nich daří. 
Zdraví proChor z Jičína. 
 

Jana Betty 
se jmenuje Terlecká – Hofmanová. Betty 
proto, že to zní umělecky; Hofmanová 
proto, že si vzala dítě paní malířky 
Hofmanové a má s ním další dvě děti, 
takže geny malířské pěkně se propojily. 
Jana vystavuje u Quida Na Špejcharu a 
panímáma Hofmanová pomáhá jí s dětmi a 
tou začnu. 
Ve Velešicích jsou Hykyšovi a pan Hykyš 
má tam sbírku betlémů. Ale chtěl i betlém, 
kde by byly baráky z Velešic. Tak mu ten 
betlém paní malířka H starší namalovala a 
bude vystavený při Stezce, pochodu, který 
tam bude pochodovat. Mám z toho radost, 
jak mi ho paní Hofmanová ukazuje na 
foťáku. Všechno je to propojené. 
Přiznám, že nejvíc mne dostal sv. 
František z Assisi. Má na hlavě takovou 
mnišskou kápi a … . No, neumím to 
popsat. Asi se to ani nemá. Ať si to každý 
nakouká sám. Jak tam chodím, usrkávám 
červené, zakusuju takovými těmi slanými 
preclíčky, objevuju další a další. Jana není 
jen pěkná, ale i umí. Třeba cestu, která 
vede přes celý obraz a nahoře mizí na 
horizontě. Rozhodni se sám, diváče, kam 
dál.  
Od všeho kousek. I italská ulička, i zátiší, i 
traktor v poli.  Provokativně říkám Janě, že 
je to socialistický realismus. Takhle se 
malovaly traktory, když se rozorávaly 
meze. Ale ona mne opravuje, že je to 
neorealismus. A že traktor chtěl její syn. 
Inu, motivace. 
 

Ještě pan malíř Volf 
B zaujal Volfův katalog ke Galerietě. 
Líbil. A vyvolal vzpomínku. Kdysi, když 
pan malíř Jaroslav Volf byl ve věku 
studentském, stál před problémem, kam. 
Studovat malířství? Nebo medicínu? Jeho 
maminka chtěla si vyslechnout názor 
odborníka na synovy obrazy. B tehdy 
zprostředkovala návštěvu malířky Anny 
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Mackové ze Studeňan. Ta přijela, 
prohlížela. Vyslovila kritický názor, 
kupříkladu byla tu chyba v perspektivě. I 
jiné. Ale že by bylo škoda, aby se malířství 
mladý talent nevěnoval. 
Jaroslav Volf byl dobrý doktor, dobrý 
malíř. Právě medicína způsobila mu, že 
s ní žil v několika zemích. A tam maloval. 
 

Touha po zázraku 
řekne se italsky Craved Miracles. Přivezl ji 
do Porotního sálu jičínského zámku 
z Italska Sandro Bracchitta. Typický 
Talián – kudrnatý, ne moc velký, 
úsměvný. Parádní tmavé sako, rozhalenka. 
Když zahajovali 12. 7. tuhle výstavu 
obrazů, řekl jsem vedle stojící dámě: „Tam 
je tolik papalášů, že se mi ani do foťáku 
nevejdou.“ Ale jsem to nemyslel nikterak 
pejorativně. Protože uspořádat v Jitčíně 
výstavu italského malíře bylo náročnější 
než výstavu našince.  
Povedlo se, soudím, že se muselo přičinit 
lidí více, ale hlavně za to může Michail 
Ščigol, který v Taliánsku maloval a tohle 
je trochu odveta. 
Uspořádat v zámku výstavu abstraktní je 
trochu odvaha a dobře, že byla. 
Výrazových prostředků vlastně nemnoho. 
Domy. Zlaté i „plechové“. Barvy. 
Nádherné, harmonické, provokující i 
lahodící. Uprostřed sálu instalace. 
Obyčejné větve. Plech, domy. Zlaté 
domečky vytvoří křivku na čelní stěně. 
Čáru, která se klikatí a stoupá stále vzhůru. 
Na obrazech i obrázcích zlato, někde 
hodně zlata. A jednoduchá stereometrická 
kresba domu. Vyvedená červenou čárou, 
pozadí prosvítá. 
Sama instalace je umělecké dílo. Právě tak, 
jako přítomné dámy. Italské, české. A 
jahody červené. Žádné občerstvení 
ledajaké. Tohle je stylové. Vedle jahod, 
byly jistě namísto květin, víno bílé a 
krabička černá. Na krabičce nalepený 
obrázek, jeden z těch vystavených. A 
uvnitř čokoládové bonbonky. Dva, pro pár. 
„Vida, ne mnoho objektů a jak dovedly 
zaplnit sál,“ řekl Jiří. 

„Na něco pořadatelé zapomněli. Na 
květiny,“ řekla paní Olga.   
Oni to nahradili tou červeností jahod, 
pomyslel jsem já. 
Obrazy na přemýšlení tu budou do 28. 
srpna. Jahody a dámy si musí každý 
přinést, přivést. 
  

Popravovna 
„Tady byla popravovna. Popravovalo se 
tu,“ řekla mi šenkýřka, když jsem se ptal, 
proč ten název hospody. Sgrafito Smrtky 
na zdi příjemného venkovního posezení 
mělo i nemělo s tím něco společného. Ona 
měla pestrou blůzu bez výstřihu, kraťasy 
dole poněkud módně otřepané, a kmitala. 
Ta servírka. 
Křesla jsou pohodlná, Krakonoš (za 18) 
ujde, jest ordinován odpočinek. Pokud 
novinář někdy odpočívá. Tak si listuju 
Lidovkami, prohlížím hosty, vymýšlím si 
k nim jejich příběhy a usrkávám:  
Nejdříve ty noviny. Na jednom listě ze 
dvou stran krásná paní malířka Ludmila 
Padrtová (dle fotky) říká, že „když je 
člověk mladý a bez peněz, je vždycky jaksi 
svobodnější“. A dále, že jeden cyklus 
kreseb dělala úplně potmě. A když jen 
otočím list, čtu si, že neúspěšný pokus o 
rozpuštění sněmovny máme za sebou. 
Brrr. Pryč k normálu. 
Rodina. Dali si  pití, pizzu z náměstí. Mají 
pěknou dceru, která se teď nesmírně nudí. 
A je vidět, jak otec je na ni hrdý. Vedle 
jsem se pozdravil s pánem, co opustil svou 
ženu a šikovného kluka malinkého pro 
Blondýnu. Spokojeně si pije svůj 
Staropramen. Zdalipak váží po letech? 
Srovnává? Zalitoval? Bylo by zajímavé se 
ho jít zeptat. 
Tři holky asi probírají kluky. Čtyři kluci 
jinde se vytahují před kamarády i sami 
před sebou. Jo, maminka s dcerou. Ta 
dcera vypadá dost jako maminka, když 
jsme se za mlada potkávali. Jakpak si 
holky rozumějí? Svěřuje se dcera? 
Probírají spolu Život?  Tři děti jezdí mezi 
stoly na koloběžkách a šenkýřka se jim 
trpělivě vyhýbá.  Atd. 
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A já? Vyčítám si, co jsem neudělal a měl 
udělat. Hromada novin k přečtení se 
netenčí. Budu přeskakovat politiku. Ale 
kultura je v Lidovkách dobrá. A musím 
napsat …. A musím… .  
Teď by byla skvělá pointa, kdybych na 
závěr napsal, že kdybych měl někoho 
nabalit, tak támhletoho kluka. Ale tak to 
není. Kluka určitě ne. Nikoho. Už nikoho.  
Kecám. Líbí se mi šenkýřka. Kdyby se mi 
nelíbila, byl bych už umřelej.    
 

Kousky z deníku 
 
24 09 2013 Zase rozvážím 
noviny. Zase leje. Na Čeřovce jsem měl 
promoklou bundu, u Tomína už všechno. 
Od Myslivců jsem vždycky našel na 
novinách hnědý flíček. Pak mi došlo, že mi 
kape z klobouku. Akorát že nevím, jak 
můžou ze zeleného klobouku kapat hnědé 
kapky. Doma jsem zjistil, že mám 
promoklou i kůži. Na těle. 
Ale navečer, po čaji doma, když už jen 
krápalo, jel jsem do Veliše a dostalo se mi 
satisfakce. Na Velišském hřbetě, kde je 
čůrací a tím i vyhlídková pauza, už byly ty 
třešně, co jsem o nich posledně psal, zralé. 
Malé, ale sladké.  
 
25 06 2013 Pasování na čtenáře  
museli v Ostroměři trochu poodložit. 
Kvůli velké vodě. Teď mají prváci parádní 
oblečení, je tu i pár babiček a paní 
knihovnice to náležitě prožívá. Paní 
učitelka vymyslela, že si každé dítě 
vytáhne text a přečte ho, aby ukázalo, že 
umí číst. Maturita ze čtení v prváku.  
Och, netušil bych, co to pro děti znamená. 
Ta odlišnost. Někteří čtou skvěle, jiní mají 
trému. Jiní prostě čtou, a budou číst, 
pomalu. Budou s tím mít potíže při učení. 
Je mi jich líto. Ale pasovací komise uznala 
čtení všem. Právem. 
Pak čtu svou pohádku, dávám pohádkové 
hádanky. Děti sedí na koberci na zemi, jak 
bývalo za starých časů. Soudím, že je 
potřebné tyhle zvyky obnovit.  
Poslouchají, hádají správně, ale je vidět, že 

je konec školního roku. Prázdniny budou 
zasloužené.  Pro děti, i pro učitele. 
 
27 06 2013 Se S pijeme  
pivo a povídáme, jak chlapi občas dělávají, 
když chtějí vypadat jako chlapi. Zdrbneme 
leccos. Jistě, že se to stočí na holky. 
Decentně, S je intelektuál, nosí klobouk. A 
najednou se dostaneme na jednu herečku 
z jednoho seriálu. On praví, že se na ten 
seriál dívá kvůli té herečce. I když se jinak 
na seriály nedívá.  Dal jsem se do smíchu.  
Protože já taky. Protože ta herečka je 
podobná jedné naší známe. „Já ji miluju,“ 
přiznává S. Pak dodá, že samozřejmě 
platonicky.   
Říkám, že mu věřím, že samozřejmě 
platonicky. Smál jsem se proto, že i mi se 
ta herečka líbí, protože je podobná tej 
holce, co se mi taky líbí. Samozřejmě 
platonicky. 
 
 
29 06 2013 10:00 Zase šaškuju 
u brány. Moje šaškování se jmenuje 
Prodloužené víkendy a může za to 
Bosáková, která mi ve čtvrtek večer 
napsala, jestli jsem tu v sobotu. A 
doprovodila to slovy o pouličním umění. 
Tak se dělá umění v Jičíně. 
Natáhli jsme provázek na bránu, ale 
netloukli tam hřebíky, protože je 
památečná. Na provázek navěsili jsme 
hádanky matematické, třeba tu, jak jdou 
husy jedna za druhou a kolik jich je. A 
vyhrabali skládanky písmen, skládanky 
domečku a tak. Lidi chodili okolo - a nic. 
Ani se jim nedivím. Ale já jsem tu na to 
objednaný. Tak jsem začal vyvolávat, ať si 
zkusí jičínské hádanky a že na ně 
neprozradím, když neuhádnou, že jim 
napovím. Jana neřekla nic, mohla taky 
něco vykřikovat. Ale nevykřikovala. Pak 
mi řekla, že jsem dobrej. Já jsem ji řekl: 
„osmdesát procent kolemjdoucích na mne 
tupě zírá a myslí si, že jsem šašek“. Já si to 
téměř myslím taky a moje žena určitě. 
Kdyby tam byla. Takže jsem vlastně měl 
štěstí. 
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Pozitivo: Přihlásil se ke mně můj žák, 
který maturoval v roce 1967 a pozval mne 
na pivo. Zastavil se Břeťa, nehádankoval, 
ale řekl, že napsal divadelní hru a že je i 
v angličtině a už se hrála. Byl tam jeden 
intelektuál, všechny těžké uhádl hravě, ale 
tu nejlehčí ne. Být inteligent není žádná 
sranda.   
 
29 06 2013 14:00  Lodžie OS pracovně 

informativní  
Paní doktorka Bílková mě pozvala na 
pracovně informativní schůzku, na kterou 
by „členové výboru nám konečně byli 
schopni předložit k posouzení zprávu a 
z ní vyplývající postup řešení i další 
směřování činnosti OS. Nám, to bývám 
zpravidla jen já, jediný nevýbor. Pak na 
schůze chodí ještě další, ale ti nejsou členy 
OS. Ale tam zas já, jako nevýbor, zvaný 
nejsem. Tak jsem si pro sebe řešil, zda jít, 
nebo dělat něco užitečného. 
Ve 14 hodin byl jsem v zámecké restauraci 
sám. Ve 14:01 přišel pan učitel Kynčl. Ani 
svolávající předsedka nebyla. Tak jsem šel 
domů. Rozhodování jití – nejití bylo 
vyřešeno. Cestou užíval jsem si své 
nasranosti a formuloval si, jak to v tisku 
rozmáznu, ještě nevím ve kterém. 
Pak pravil jsem si sebekriticky. Vidíš, 
vole, kdybys nešel vůbec a vyluxoval, 
mohls mít pokoj. Vyluxovaný.  
Ale jak se znám, nejsem si jist, jestli bych 
ho měl. Jestli ho někdy vůbec mít budu.   
 
02 07 2013 Mácholog 
Do Libošovic Alena pozvala Máchologa 
Koloce. On třeba porovnává Máchovy 
kresby a pouští k tomu současné fotky a 
zkoumá to. Nebo věci analyzuje pomocí 
nějakých astronomických programů. A 
taky, že by Máj nemusel být o Máchovu 
jezeru, ale že motivem mohlo být nějaké 
jezero v Dolomitech. Hm. Zajímavé. 
Spaní měl jsem vybrané na hřišti. Ale když 
jsem v 10 viděl, jak už padla rosa, tak 
zalejzám do čekárny autobusové. Beton 
nevadí, rovnají se záda. Ale auta na silnici. 
Jakoby jela přímo na mne do čekárny. 
Proč se ty čekárny stavějí u silnic? To už 

jsem si několikrát uvědomil, jak by bylo 
na silnici nám kolistům dobře, kdyby tam 
nejezdila auta.  
Ale zatím dobrý. 
 
03 07 2013 Ušlo to 
Ráno hygiena, mám na ní dva litry, 
zbytečně moc. Snídaně a pak mi paní 
prodavačka udělala kávu. Příjemné tam 
sezení. Je tam jezeďák u prvních ranních 
Svijan: „Tady je pivo za polovic, než vedle 
v hospodě.“ Ale točené je točené, říkám si, 
ale nepřu se. Povídáme si pozitivně. Říká 
zajímavě, jak krávy vyvážejí do světa. I až 
do Turecka. Vlakem. Mají předepsané 
zastávky, tam vyženou krávy z vlaku do 
terénu na vzduch, nakrmí, napojí – a zase 
jedou dál. Když přijedou do Turecka, tak 
jdou na porážku. A pak je v nějaké jiné 
formě třeba zase přivezou sem k nám do 
krámu. Už jsem zapomněl, kam a čím ještě 
vozí krávy. Tuším, že letadlem ne.  
Stačil přitom troje Svijany. Já dopil to kafe 
a říkal si, co je všude zajímavostí, že 
člověk nemusí mít ani televizi. 
 
 
04 07 2013 Provádím v Lodži 
Dnes výjimečně měl jsem dokonce dvě 
výpravy. Přišli z PDZ. Bystré holky i 
kluci. O některých věcech věděli víc než 
já. Že by duševně nemocní byli samí 
intelektuálové?  
Pak byl na terase nějaký rámus. Otevřel 
jsem. Dovnitř se vhrnula MŠ Valdice, dvě 
paní učitelky a dvacet dětí. Ty byly taky 
pěkné. Akorát že cítily potřebu ke všemu 
se vyjadřovat. Napočítal jsem, že v jednom 
okamžiku jen dvě děti měly zavřenou 
pusu. Tj. 90 procent mluvících. Obdivoval 
jsem výdrž učitelek. Bylo mi jich líto. 
Dávali jsme si s dětmi hádanky. Nikdo 
nepoznal klášter, všichni poznali kriminál 
a začali křičet, že tam je jejich tatinek. 
Někteří, že i jejich maminka. Inu, 
Valdičáci. 
Ale nejpěknější bylo, když paní učitelka 
(možná slečna, soudím podle výstřihu) 
sedla k harmoniu. Po prvních tónech 
předehry se děti chytly a byl to úžasný 
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sbor. Přišli do Lodžie další návštěvníci a 
poslouchali.  
Tak tohle je ten život pozitivní. 
 
05 07 2013 Lípy 
na Novém městě už odkvetly, jsem si 
povšimnul. Jak to bylo pěkné, když jsem 
jel okolo a mne ta vůně provokativně 
zaujala. (Chtěl jsem napsat, že flákla přes 
nos, ale ty lípy si tu hrubost nezaslouží.) 
Přemejšlím, jak mi to vadí, že určitý jev 
skončil. Nejen pro ten jev sám, ale že tím 
ukončením určitého cyklu přírodního 
končí i kousek našeho opakujícího se 
cyklu životního.  
Jak dlouho se bude opakovat? Kolikrát 
ještě? V tom je ten generační problém: 
Dvě generace dozadu si řeknou – lípy 
odkvetly. No a co, za rok budou vonět 
zase. Pokud to vůbec vnímají. Ale my? 
Každý odchod něčeho nás přibližuje ke 
konci. Myslet na to? Nebo se hlavně těšit 
na příští vonění? 
Těšit se, ale počítat se vším.  
Brrr? Nebo chvála Bohu? 
 
 
07 07 2013 Neprší, svítí 
A já se tolik těšil na déšť. Nemusel bych 
na zahradu a mohl si doma v klidu 
kafečajovat a psát. Déšť by bubnoval na 
parapet i na okno, pokud by byl od 
východu. Pravda, na okně by pak zbyly 
takové jako nečistoty. Ale to vadí jen ženě. 
Já měl bych napsáno. 
Takhle se musím sbalit, určitě něco 
zapomenu, jet na zahradu, vytrhávat trávu 
u plotu, kam nezajede sekačka. Pak 
zalejvat kytky a to zas nevím, které a kam. 
K tomu bude soused pouštět pilu, a když ji 
vypne, budou na sebe křičet, protože oni 
neumí říct potichu ani když chtějí kafe. 
Nejhorší je ta genetika, protože jejich děti 
takhle křičí taky, i když jen jezdí na svých 
malých kolečkách. Ale sousedy máme 
dobré. 
Nebudu si mít komu postěžovat, protože 
Há vaří na skautském táboře a nedovedete 
si představit, co se udělá nádobí, když si 
jen chci ohřát kynuté knedlíky z Pennysu. 

08 07 2013 Spím na chatě 
Protože uvnitř je vedro, spím venku. Na 
trávě je spousta těch odporných slimáků, 
těch bez boudiček, vytáhl jsem skládací 
lehátko. Když jsem se byl v noci vyčůrat, 
hledal jsem nad sebou Velký vůz. Nenašel. 
Ještě loni tam byl. 
Poprvé jsem se reálně probudil v půl páté. 
Radoval jsem se z brzkého vstávání, že 
alespoň budu psát. Já vůl. 
Pak jsem naštěstí usnul. 
Zdálo se mi, že jsme dostali za úkol udělat 
kubistickou sochu, pomník. Hned mi bylo 
jasné, jak a co. Takhle jasně bývá mi jen 
ve snu. Zvolil jsem sochu Vladimíra 
Preclíka. Sekyrou jsem hrubě ze špalíku 
přitesal kvádr. Takovou prodlouženou 
kostku. Nesměl to být do jemna 
opracovaný kvádr. To byla hlava. Položil 
jsem ji na desku. Tam, kde má hlava oči, 
napsal jsem tesařskou tužkou slovo oči. 
Tam kde nos, napsal jsem nos. A tak dále. 
Vedle hlavy jsem na tu desku položil různá 
další dřevíčka, menší než hlava, a k nim 
tou tesařskou tužkou připsal: „To jsou 
další části těla.“  Pak už jsem se jen 
podepsal na tu desku vzadu docela malým 
písmem. 
Věřím, že kdybych nespal na chatě, nikdy 
bych pomník Preclíka neudělal. 
Definitivně jsem se probudil v 06:35. 
Spacák byl mokrý od padlé rosy. Ale nade  
mnou byla úplně modrá obloha. Říká se jí 
širák. 
 
15 07 2013 Jen tak si jedu 
Do Češova přes Slatiny, zpátky večer po 
státní. Nic mimořádného. Kromě toho, že 
voní obilí, že už téměř nikde nevoní seno, 
protože o seno už nikdo nestojí. Že vítr je 
severní a když se nad Jičíněvsí spojí 
s kopcem, tak bych do toho kop. Ale 
zakládám si na sobě, že jsem neslezl. Jak 
bych prvně slezl, opakovalo by se to.  
Jo, ještě – nahoře si opět uvědomuju to 
nádherné severní panoráma. Kumburk, 
Tábor, vzadu Kotel a Černý kopec, jak 
říkají Pačáci. To nádherné jsem škrtnul. 
Přece nepotřebuju psát silná slova, když 
mám v duši to … pohodu. 
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20 07 2013 Ondřej vypráví, 
jak dělá zkoušky k profesionálním 
hasičům. Snědl u toho všechny řízky, co 
zbyly a ani brambory si nedal ohřát. Prý na 
čtyři místa byla víc než stovka zájemců. 
Tělesná zdatnost (plavání a šplh na žebřík 
se zátěží), vědomosti, psychotesty a na 
závěr důkladná lékařská prohlídka. Prý 
chtějí IQ = 120. Zamýšlí se, jaké 
záludnosti mohou být v otázkách u testů. 
Zajímavé. Chtěl by projít (to je věc jeho 
prestiže) a všichni cítíme, že by měl ještě 
studovat.  
 
21 07 2O13 Sedíme u ohně 
Kača opéká topinku. Říkám, že ne tak 
blízko, že se připálí. Tvrdí, že to má ráda. 
Často je opozice její princip. Zejména vůči 
mně. Pak si na úplně černou topinku dává 
hodně kečupu a vše sní. Připomínám si, že 
její strýc v moravských Čejkovicích snídal 
chleba taky s kečupem. Geny přes několik 
větví a několik generací. 
Pak vymýšlíme příběh, předáváme si 
pokračování na střídačku. Nejlíp se 
povedlo, jak si Nina, která ještě neumí ani 
chodit, přidělala k nočníku kolečka a 
jezdila s ním po Jičíně. Všude na silnici 
řidiči zastavovali a dávali jí přednost. 
Jedné paní se to tak líbilo, že porazila 
popelnici. 
Pak jsme se dostali k nočníkovým 
závodům ze Zebína, ale to jsem musel 
utnout, bylo pozdě. Kača vymýšlela 
pohádku ještě v posteli. Jak si kdosi 
přivezl z Řecka v kufru opici. Ale jak to 
bylo dál, to nevíme, my s Há jsme usnuli a 
Kača povídala dál. 
 
 

Ze společnosti 

 
- Zasloužilý 
Jičín je slavný i tím, že má jednu ulici 
pojmenovánu po žijícím géniovi, a 
takových měst moc není. Lid jičínský 
nečekal, až se rozhoupou úřady, až 
proběhne bůhvíjaké schvalování. Tyršovu 

ulici už nějaký čas nazývá Pušovou. 
Namísto Tyršovka je tu Pušovka. 
Národ sám nejlépe pozná své zasloužilé. 
Pro přespolní dodáváme, že Ing. Martin 
Puš je někdejší, posléze odvolaný, jičínský 
starosta. Proslul tím, že před jednáním 
zastupitelstva pozměnil program tak, aby 
se nemohli někteří zastupitelé hlasování 
zúčastnit a on mohl ještě několik týdnů 
starostovat. 
 
- Umřela paní magistra 
Kubátová. Vybavují se setkání, kdy přijela 
do Jičína. V knihovně onehdy velmi pěkně 
mluvila o rozhlasu. Povídala, jak raději 
s rádiem, než s televizí. Ale jeden příběh 
byl zvlášť dojemný. Bylo to při besedě 
v Porotním sále. Najednou se objevil pan 
Fabián z pekařství U Halířů s krásně 
nazdobeným velkým koláčem. Paní 
spisovatelka přerušila povídání a začala se 
shánět po noži a talířcích. Ty nebyly, tak 
se kousky podávaly přítomným na 
papírech, které měl kdosi na zápis. 
Rozdalo se přítomným, zejména dětem a 
najednou nic nezbylo a my si všimli, že 
Marie Kubátová nemá ani kousek. „To 
nevadí, já mám stejně cukrovku.“ 
 
- Slávek 
(Fotoprokeš) je dobrodruh. Koupil si 
kolovou tříkolku a vyjel s ní do světa. 
Nějak přes Moravu, pak do Rakous a 
Němec. Ale ne padesát km denně, to víc. 
Cesta asi na dva měsíce. Klobouk dolů. A 
taky se mi líbí, že z toho nedělá tyjátr. 
Pěkně tiše si jede a jistě fotí a jistě píše. 
 
- Na nádraží  
v Jičíně se obnovují Procházkovy malby. 
Už hrozilo, že budou zatřené, zapomene se 
na ně, a že někdy, po řadě, řadě let, 
památkáři provedou sondu a budou 
žasnout. Těšit se můžeme už. Postarala se 
Jičínská beseda. Samozřejmě že orgány, 
které k tomu jsou potřebné, konaly a 
konají. I peníze se sehnaly. Ale iniciativa 
občanské společnosti, které je Jičínská 
beseda součástí, byla důležitá. Kdo ví, 
jestli ne nejdůležitější.  
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Kačenka 
- Pláče. Některé holky pláčou ještě 
v devíti. Jednak se jí roztrhl diplom. 
Kromě toho, když byla druhá na těch 
plaveckých závodech, tak ztratila 
náušničku. Říkám jí, že důležitá je ta 
stříbrná medaile, co má na krku. Na to 
praví, že jí zaroste ta dírka v uchu a už tam 
nikdy žádnou náušnici nedá.  
Lituju, že nejsem ženská a nevím, jak jí 
vysvětlit, že se nemá čeho bát. Ale je mi jí  
líto. 
- Všimnul jsem si, že na všech fotkách má 
Ninka pootevřenou pusu. Samozřejmě jí ta 
pootevřená sluší. Uvědomuju si, že takhle 
mívá ve vypjatých chvílích pootevřenou 
pusu ten americký herec … no – Redford. 
Ale když ona ještě žádný film 
s Redfordem neviděla. 
- Ninka už leze líp. Ví, kam kolínko na 
další krok. Tak si doleze, za kterou 
kytičkou chce a tu utrhne a ochutná. 
Nejradši má sedmikrásky. Ale někdy se jí 
stane, že se jí nožička zamotá pod tělíčko a 
nemůže ji vyndat, to pak ječí. Ještě umí 
vytleskávat Táto, mámo, v komoře je myš, 
ale slova k tomu ještě neumí. A trochu 
chodit. Ale musí ji někdo držet a tak mu 
vlaje na tom držení. Prostě rovnováhu ještě 
neumí. Děsně ji to baví.  A taky se 
náramně směje, když si její neteř Kačka 
hází míčem. Nevím, co je na tom 
k smíchu. 
- Já, Há, Nina pijeme Svijany, Adél 
kofolu. No, moc Ninka nevypila, jen jsme 
jí dali okusit pěnu, chtěli jsme vidět ten 
kyselý ksichtík. Nebyl, chutnalo. Až 
doroste, nebude naše holčička snižovat 
prvenství českého pijáctví ve světových 
tabulkách. S placením pak byly potíže. 
Nemohli jsme najít účtenku. Asi si ji 
holčička někam schovala na památku 
prvního piva. 
U pískoviště chtěla vystoupit z kočárku, 
táhlo ji to k dětem. Kolektivní typ tedy. A 
my si při té příležitosti řekli, že jak tu 
jsme, jsme přes čtyři generace. Doma 
obvyklý postup. Koupel, kašička, řvaní, 
uspávání. Je zajímavé, že v okamžiku 

uložení, zatemnění a začátku zpívání řvaní 
utichlo. Asi to bylo tím, že ke známým 
ukolébavkám přidal jsem Pod Moskvou 
tiché večery. A pak spala a spala a spala. 
Palice Kača. Šišky s mákem. Chce hodně. 
Říkám - to nesníš. Vsaď se, odporuje. 
Odporuje často. Poprvé se sázíme. O co? 
O potlamě. Neví, co to znamená. 
Vysvětlím. Snědla pět, nabrala si šest. 
Mizí rychle od stolu. Já dojídám a 
přemýšlím. Pedagogika v praxi. Nechce se 
mi do té tvářičky bacit. Základní 
pedagogická vlastnost je však důslednost. 

 

Redakční 
Údělem novináře jest vyplnit noviny. 
V určitém termínu a v určité ploše. Já 
mohu mít 4, nebo 6, nebo 8 stránek. Prostě 
sudý počet. Ale žádnou desetinu, vždycky 
celé stránky. Tady mi zbylo místo na 713 
znaků včetně mezer. Na fotku je to málo, 
reklamu nemám a tak si pojďme povídat. 
Tyhle noviny vznikly před 15 lety. Vím, že 
to byly 4 strany a že jsem tiskl 32 výtisků. 
Teď je jich v papírové formě 214 + 
internet, + příloha u Zuzky 
v www.mojejicinsko.cz. Poněkud se 
noviny změnily, stává se z nich jakýsi 
zápisník, možná neúplný deník. Je tu dost 
soukromého. Tady se snažím, aby to byly 
věci zevšeobecnitelné. Hlavně se snažím 
objevovat věci pozitivní. Přesvědčit, že 
nám nepomůže fňukání. Že blbou náladu 
zaviňujeme si často sami.  Prosím, pište 
mi, když se něco nelíbí. Hezké prázdniny!    
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