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Důmyslný badatel Karel 

Čermák 
Karel Čermák vystudoval na architekta, ale 
je svým založením a i konáním badatel 
historický. Přitom sám svůj obor bádání 
označil za obyčejné dějiny, dějiny všedního 
dne, či každodennosti. To je co?  
Chce se říct, že se nezajímá o velké 
historické události, ale o příběhy drobné. Ve 
městech, na vesnicích. Takové, o kterých se 
nepíše v učebnicích dějepisu. Ale ony jsou 
důsledkem, místním obrazem historie 
národa. Ony ho dokreslují a teprve s nimi 
člověk pochopí. 
Karel trpělivě vysedává v archivech, listuje, 
vypisuje, zaznamenává, objevuje. Svým 
drobným úhledným písmem zachycuje 
dobrodružství života. Ale abychom neutekli 
od dějin velkých. Jejich znalost je třeba ke 
správnému pochopení onoho drobného 
konání, které my, či naši předkové, prožívali. 
Ač v oboru nestudovaný, tedy přesněji 
samostudovaný, nejen zaznamenává, ale i 
ověřuje. Ctí zásady seriozního bádání. Další 
to dobrodružství. Nejde mu usvědčit 
někdejšího pisatele z chyby. Proč taky, on už 
nežije. Jde mu o ono neustálé zpřesňování. A 
že těch chyb je. Třeba v novinách. 
Zkomolení jména, místního názvu, data 
události. Ano, naši předkové chybovali 
podobně jako my. Taky proto, že neměli 
techniku (počítač), která nám jest bez 
problému k dispozici. 
Badatel Čermák nejen bádá, ale i sbírá. 
Pohlednice, ty zejména. Ale i staré tisky, 
grafiky, obrazy. A umí ony napsané sebrané 
události s událostmi obrazovými propojit.  

 
K příběhu najít obrázek. Nebo naopak. Och, 
další radost z práce. 
Tak tohle je kousek náčrtu k portrétu Karla 
Čermáka, který mimo jiné vydal krásnou 
knihu Kronika obrazů života, Český ráj 
v letech 1848 – 1900.  
 

Další Politik 
Psal jsem svůj článek Navštívil mne Politik 
v lednovém čísle Prochorovin jako 
poznámky k portrétu. Jako jeden příklad 
toho, jak dnes politici pracují. Potěšila by 
mne i reakce, diskuse na toto téma. Ejhle 
reakce je tady. Ale jaká? Ozval se skvělý 
judista a sportovní organizátor, posléze 
politik a držitel Ceny města Jičína Josef 
Letošník. Nepíše o problému – srabu české 
politiky – píše o autorovi proChorovi. Že 
„trpí nějakými komplexy. Měl by se tedy 
věnovat něčemu jinému, když je v něm tolik 
nenávisti.“ A popisuje událost z roku 91. 
Nevzpomínám na ni a potěšilo by mne, 
kdyby ji pan Letošník nějak doložil.  
Ale vzpomínám na to, jak mi člen strany, za 
kterou byl kdysi Letošník zastupitelem, 
tehdy starosta města napsal, že jsem 
nemocný člověk a že on nemůže za to, jak 
jsem prožil svůj život. Ne, nechci být osobní, 
jen mne překvapuje shoda v tónu obou pánů. 
Uvádím to jako příklad konání politiků. 
V tomhle případě politiků strany, která to 
celostátně i v Jičíně projela a takto projevuje 
své politické postoje. 
Nepíšu tento článek, abych se obhajoval, ani 
abych vyvracel lži. Nejsou důkazy. Ale oba 
pánové, Letošník, i Puš, poskytli k portrétu 
dnešních politiků další podklady. Oni 
nediskutují o otevřeném problému. Oni se 
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pustí do autora. Oni nejsou věcní, jim nejde 
o problém sám. O nápravu věcí lidských. 
Oni dělají politiku urážkami. I toto je cesta 
k politické kariéře? V jičínském 
zastupitelstvu sedí politici, kteří jsou ještě 
členy krajského zastupitelstva a díky tomu 
mají i funkce. Troufli si i na parlament. Tam 
to nevyšlo. Tak konají politickou práci podle 
své morální úrovně. Samozřejmě v kravatách 
a ne moc dobře padnoucích oblecích. 
Chceme je tam? 
 

 

Jako politici? 
Čtu si v Lidovkách povídání Aloise 
Hadamczika a ten vidí, že „mužstvo 
pracovalo velmi dobře“. Ale prohrálo. 
Připomíná to bohužel politika. Slyšeli jste 
nějakého, že přiznal chybu? Možná 
výjimečně. Znám takové, kteří vůbec. Mnozí 
sportovci konají a hovoří v duchu současné 
doby. Oni už nesportují, oni pracují. Cyklisti 
mají své stáje. Pravda, hokejisti jsou občas 
posláni „na farmu“. Tam kydají hnůj? Měli 
by. Alespoň občas. 
Velkou část sportovního zpravodajství zabírá 
jakýsi Jágr. A tak není místo na jiné, 
důležitější zprávy. Vybavuje se, jak kdysi 
Ota Černý vyprávěl, kterak svým žákům 
v Kladně říkával: „Musíte u té zkoušky 
alespoň něco říct, abychom vám mohli dát 
čtyřku.“   
Morálka. Jen v Americe hrál Jágr za sedm 
klubů. Vztah k někomu, nebo něčemu?  Za 
co, za koho vlastně hraje? Za peníze. A ještě 
někdy mizerně. Hasan, někdejší reprezentant 
v disku, kdysi mluvil o novodobých 
gladiátorech. Oni ještě zabírají místo 
v novinách i jinde těm, kteří by si pro své 
dobré příklady publikaci zasloužili. Ať si 
hrají, jak chtějí, ať jim fandí kdokoliv, ale 
musí tohle řvoucí stádo otravovat ostatní? 
Ale nechci jen a jen pesimisticky. Ta pěkná 
holka Gabriela, která běhá tak rychle, až jí 
padají kalhotky, pověděla: „Nechápu, jak já, 
holka ze Staré Osady, jsem byla schopna 
získat medaili na olympiádě.“ 
I u sportovců platí, že je nám občas třeba 
trochu pokory. 

Keltové frčí, 
proto na přednášce T. Mangela Doba 
laténská 11. 02. v muzeu byla spousta lidí. Je 
tak: Keltové v té době v Evropě byli, ale zda 
tady u nás okolo, to se přesně neví. Přesněji: 
někteří to vědí, někteří si nejsou jisti. I ve 
vědě, podobně jako v politice jsou tábory, 
někdy protichůdné. Akorát že vědci jsou 
kultivovanější, ne tak zákeřní a ne tak 
placení. 
Pan magistr mluvil o nalezištích, nálezech, o 
některých jasně, o mnohých s otazníkem. To 
se mi na archeologii, zase ve srovnání 
s politiky, líbí, ta pochybnost. Povědí 
skutečnost, někdy názor, ale málokdy 
kategorický závěr. Má tak být i v životě? 
  

Trajler imagináriumní 
Jde o film, který propaguje (= trailer) Lodžii 
(= Kulturní imaginárium). Natáčení duben 
13, křest únor 14. Období mezi tím se říká 
postprodukce. V tom je stříhání, hudba, 
radování se z toho, že máme natočeno. 
Jenomže při premiéře bylo 48 lidí, ale točené 
nebylo. Takže tvůrci pili lahváče jako 
v jenom televizním seriálu. M. 
Hammerschlag, R. Habada, J. Vydra (režie, 
kamera, scénář), hudba (skupina muzikantů 
se základem z kapely Rajtaraj) a herci 
(všichni co něco dělají v Lodžii) se bavili 
tím, jak pan kastelán zkomolil jména, pak 
jak se hoši dohadují kdo tedy je vlastně 
scénáristou (nakonec uznáno dílo jako 
kolektivní). A vzpomínalo se na „veselé 
příběhy z natáčení“. Jak byl připravený 
krásný záběr na lodžii a najednou si někdo 
všimnul, že tam je hromada štěrku, která 
vůbec není barokní. A pak se začalo 
schůzovat, jak to zařídit. A pak někoho 
napadlo, že nejjednodušší by bylo vzít 
kolečka a lopaty. Vzali všichni, i tvůrci. 
Vida, jak je ten svět někdy zaříditelný, když 
se místo řečí koná. 
Pak byly všelijaké dorty a svíčky a 
šampaňské a další láhváče. Hlavně ale bezva 
nálada, protože tohle není obyčejný 
propagační film. To je nádhera, která 
poeticky a fantaskně ukazuje Lodžii a dění 
v ní, za poslední léta.   
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Když skončila ta křtící sláva, začal hrát 
Rajtaraj. Kubův klarinet, se kterým pobíhá 
před kapelou a různě cvičí, Moniky štorcka 
(příčná flétna), to se musí vidět. A slyšet. 
Písničky od Irska až po Skandinávii.  Za 
hodinu a půl řekl Kuba, že je to poslední 
písnička a že děkují za potlesk. A pak byla 
další poslední a ještě další, až do pozdních 
nočních hodin. Někdo tvrdí, že následný jam 
trval až do brzkých ranních. Ne, to nebyl 
obyčejný koncert, či jakýsi candrbál. To bylo 
skvělé potkání lidí, kteří si mají co pěvědět a 
taky už spolu odevzdali dobrou práci. 
Nu, abychme si tolik nefandili, tak 
prozradím, že Jirka našel v těch pěti 
minutách filmu už tři chyby, ale ty prozradit 
nesmím. Ty ponechám na divácích. Film je 
možno vyklikat na 
www.valdstejnskalodzie.cz v kapitole 
„novinky“.  
 

Chvála mytí nádobí 
Zajisté to není příliš pánská záležitost. Ale 
občas to u mne nastane. Nedá se u toho moc 
zkazit, je tam klid. A někdy únik z místa, 
kde je potřeba někoho poslouchat, nebo –
nedejbože- zaujímat stanovisko. Někdy je to 
i pouhá potřeba být užitečný. 
1. Na jedné faře byl na zdi papír, na něm 
napsáno „Řízkový seznam“ na něm 52 
položek. Pod ním dřez s nádobím a u něj 
holka s dlouhými tmavými hustými vlasy. 
Tak jsem vzal utěrku.  
V našich končinách není neobvyklé téma 
vévoda. To jsem si naběhl. Až vášnivá 
obhajoba, ta samozřejmě vede k provokaci 
otázkami. Tady k vyslovení pochybností o 
charakteru a tak. Pěkné podívání. Některé 
ženské krásně obhajují svou pravdu.  
Došlo na představování: „Bendová“. „Vy 
jste jeho dcera?“„Ne, žena.“  
Rozhodně bych si s někdejším politikem tak 
pěkně nepopovídal. 
Pointa? Paní doktorka přes matematiku a 
logiku pak přednesla na Valdštejnské 
konferenci fundovanou přednášku o A. E. 
Valdštejnovi. 
2. Zase u dřezu, tam jsem si užíval sám. 
Přišla si holka vařit čaj. Něco jsem se zeptal, 

už nevím co. Znáte pánové ty finty, ne? 
Chvilku odpovídala a pak vzala utěrku. 
Polka. Polky mne baví, měli bychom o té 
zemi vědět víc. Ale tahle z Polska odešla. 
Představte si, že do Česka. Varšava – nelíbí. 
To radši Krakov. Pestrý životopis na jejich 
něcomálopřesdvacet (vizuálně), 
devětadvacet (skutečně). Zapamatoval jsem 
si psychologii, taky že učila, byla 
personalistkou. Teď ale trochu fotí a chtěla 
by do Opavy na fotografickou vejšku. 
Vykládala, jaký dojem na ní udělal Jindra ze 
Sovince (Štrajt). Přendával její fotky jednu 
za druhou a dělal u toho xichty. Tak neví, 
přijímačky teprve budou.  
Pak česká literatura (Hrabal) a že dnešní 
polský film nicmoc… Dala se poslouchat, 
dala se nadívat i při nádobí. Tedy prsa 
neměla, ale třeba byla to jen nevhodně 
volená blůza. Typický portrét dnešní dívky 
internacionální. V tomhle stejné i v Polsku, i 
u nás, i jinde. Ne, že neví, co chce. Ví to. 
Ale za nějaký čas to bude něco jiného. Co 
zůstává, je chtění Poznávání.  
Otázek mnoho. Na místě, další přibyly, když 
to píšu. Ale za půl hodiny jí jel autobus a 
ještě musela sehnat někoho, kdo ji k němu 
odveze. Takovým holkám se shání snadno.        
 
 

Otvírejme radnice 
(proChorovo poznámky z konference) 
 
Na shromážděné posluchače dívá se 
z obrázku s mírným úsměvem pan doktor 
Motejl, paní profesorka Dvořáková usmívá 
se naživo, má tmavé oblečení a bílé sako. 
Jako hlavní organizátor nepostojí. Ona za 
katedru politologie VŠE a doktor Motejl jistě 
měl by radost, že jeho fond je 
spoluorganizátorem konference Otvírejme 
radnice. Zprůhlednění místní politiky bylo 
jejím hlavním cílem. Setkání se konalo 8. 
února na Vysoké škole ekonomické v Praze. 
Když listujeme prezenčními listinami, 
nacházíme v kolonce „organizace“ výrazy 
jako Občan, Zastupitel, pak názvy mnohých 
neziskovek, obecních novin, či jen 
Dobrovolník. Celkový počet účastníků 150. 
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Kuloáry 
- Moderní architektura budovy fakulty 
jakoby podtrhla, zvýraznila atmosféru. 
Moderní věcný přístup. Žádné dlouhé 
projevy, žádné mlácení prázdné slámy. Že 
by už všichni zastupitelé takhle? Ale kdeže, 
pořadatelé skvěle vybírali ty, kdož mají a 
umí něco říci. Kdož dovedou inspirovat. I 
mezi zástupci organizací, i mezi zastupiteli. 
- Celý průběh konference s úsměvem 
zajišťovalo na prezenci a na občerstvení 15 
dobrovolnic a dobrovolníků. Byly to 
studentky a studenti paní profesorky. A tak 
přišel diskrétní dotaz na vyučující. Dívky 
chválily: „Dobrá. Jinak bychom tady ve 
svém volném čase nebyly.“ 
- Pohled do posluchárny ukázal rozmanitost 
účastníků. Od věku studentského po starce. 
Generační setkání. Byli tu kultivovaní 
pánové v sakách, ale i ti ve vytahaných 
svetrech. Ale u obou kategorií byla zřejmá 
stejná zaujatost i přehled. Jak v hledišti, tak 
zejména na scéně, mezi lektory. Z žen 
zaujala dívka s páskou na rukávě, kde měla 
napsáno ČINOHERÁK. Že by z Ústí? Tam 
je šarvátka mezi radnicí a divadlem. 
- Mnoho nápadů. Například: Pražské fórum 
prosadilo si interpelace občanů na jednání 
zastupitelstva. Přihlášení si vylosují pořadí a 
ve stanovenou dobu mají dohromady 45 
minut na přednesení svých dotazů a jejich 
zodpovězení od radnice. 
- Je politika hra? Výtah k moci, k penězům? 
O tom dlouhá debata. „Politika je droga.“ 
Přiznal Jan Korytář, někdejší liberecký 
primátor. A hezky mluvil o příjemném 
pocitu, když zastupitel cítí podporu občanů. 
- Generace se projevily. Lektoři zejména 
z generace mladší a střední. Mezi tazateli 
bylo hodně starších. Příjemný pohled na 
mladé muže. Jsou vzdělaní, zapálení, asi 
vhodně ctižádostiví, umí promluvit. A to 
k věci. Vytahují se jen minimálně. Většinou 
pánové. Dívky projevují se spíš v kuloárech. 
I tím, jak na ty kluky obdivně hledí. I to je 
inspirace. Naopak dotazy šly od odrostlejší 
generace. Ještě jsme se neodnaučili, jak jsme 
byli zvyklí, že nám pořád někdo radí. Dík 
paní profesorko za výběr lektorů – panelistů. 

- Česká televize úspěšně. Z konference 
v hlavních zprávách jen krátký záběr, však 
na dvou příkladech z radnic (Černošice, 
Psáry) pak podrobněji dobré příklady práce 
dvou zastupitelů. 
- Čína s rýží byla k obědu výborná.  
-Jan Korytář, kdysi Liberecký primátor: „ 
Nebojte se politiky. Je to svět báječných lidí 
se spoustou peněz …“ Zbytek jsem nestačil 
zapsat.   (Další informace z konference dodá 
redakce na požádání.)  
     

Ze společnosti 
KobraČaj. S úžasnou až povzbuzující 
pravidelností vydává každý měsíc Václav 
Franc své dvě tiskoviny. Kobra je kulturní 
občasník regionálních autorů. Přináší 
informace o tom, co se v okolí literárně děje, 
o aktivitách LISu. Otvírák je v únorovém 
čísle zamyšlením nad Literárními novinami. 
V Čaji představuje autory z širokého okolí 
jednak jejich dílo, ale i rozhovory s nimi. 
Oboje lze bez problému stáhnout na  
http://ikobra.rehec.cz/, nebo si v papírové 
formě v klidu přečíst v KVČ. Vše, jak bývá 
u Václava zvykem, zadara. 
Irena už není. Sokolka, která se obětavě 
starala o Sokolovnu po stavební stránce. 
Věru, že některá jednání nebyla lehká. Když 
se blížila Pohádka, makala s ostatními    
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ve sklepení – skladu, aby všechno bylo 
připravené. Spíš nenápadná, ale milá a 
užitečná společnice. Ireně Mochanové 
nebylo ani celých 73 roků. 
 

Politika a sport 
Ukrajinští sportovci nesměli na olympiádě 
nastoupit s černými páskami, aby uctili 
památku zastřelených spoluobčanů. 
Mezinárodní olympijský výbor jim to 
nepovolil. Že politika do sportu nepatří. 
Dopr. Což celá olympiáda není jeden velký 
Putinův politický tah? Kolik asi všelijakých 
jednání, a zdali čistých, muselo být, aby 
Rusko olympiádu dostalo a pan prezident si 
vylepšil image? Což Miloš Zeman neměl 
tam zjevná i nezjevná setkání s politiky? 
S některými z nich by slušný člověk ani 
nemluvil. 
Když tohle rčení omílal starý předseda 
Českého olympijského výboru M. Jirásek, 
dalo se to vysvětlovat jeho věkem. Když 
takto mluví nový, mladý J. Kejval, vzbuzuje 
to otázky. Třeba o tom, jak zasahuje politika 
do jednání sportovních bafuňářů. Jak se tito 
lidé mění. Je to v celém životě společnosti. 
Na velké podvodníky, kmotry, či jiné 
papaláše si netroufneme, nebo to neumíme, 
tak se předvádíme „morálkou“, tady plněním 
olympijské charty, v malém. 
A v Jičíně? Tady proniká sport do politiky. 
Ale v Pace ještě víc.  
  

Kousky z deníku 
 

28 01 2014 Rozvážím (noviny) 
Celý den v trénu. Příležitost pozorovat 
proměnlivost počasí i lidí. Ráno na silnici 
kluzká břečka. Odpoledne zůstává jen 
na okraji. To máme já a kolo „rádi“. 
Zejména když nás tam nějaký frajer, co 
mu babička dala na auto, zatlačí. 
Asi jsem odhalil nejstarší odběratelku. T. 
Sedí v Domově seniorů a čte si. 
Neuhádli byste. V. Zamarovský: Na 
počátku byl Sumer. T. zajímá, co bylo 
v Mezopotámii před 3700 lety. Jen si 
stěžuje, že už nemá takovou paměť a že 
musí listovat zpátky, aby si děj 

připomněla. Sympatická dáma přes 
devadesát.  
Okruh na Bukvici je jakoby začarovaný. 
Dochází na něj k navečeru, kdy se 
stmívá. Ale na Velišském hřbetě (čůrací 
vyhlídková zastávka) je ještě severní 
panoráma přehledné. Ten pohled… No 
jeďte se podívat.  
Pak ale próza. Zmáčknul jsem obě 
brzdy, ale Author ke Šlikovně pořád jel a 
jel. Led. Tak nezbývalo, než s kopce 
pěšky. To taky máme my kolisti rádi. 
Když nahoru poctivě vyšlapu a dolů se 
nesvezu. 
Ale pak přišel ten melancholický klid. 
Není to asi nejvýstižnější výraz pro to 
ticho, co bylo na mírně zasněžených 
polích okolo. Klid a mír v krajině. A 
náležel k tomu šlikovský zámek ve 
Vokšicích. Úplně temný, uvnitř ani 
živáček. Všichni odešli do historie. 
No a pak Z. Stála mezi dveřmi 
v ponožkách. Pak přišly dvě děti a byly 
to stupínky. Akorát ten nejmenší chyběl. 
Ten je ještě v břichu. Tak jsem ji sprdnul 
proč nemá bačkory a ona mi řekla, že 
mají vytápěnou podlahu.   
 

29 01 2014 ještě Politik 
Pardon, že o politice tolik. Nějak mne to 
pronásleduje. Lidé mne zastavují a ptají 
se, kdo je Politik, o kterém článek 
v lednových Prochorovinách. Dávám 
hádat. Uhádnou. Potvrdím. Začnou o 
něm hovořit. Není to jejich hodnocení 
příznivé. Ten člověk je v očích občanů 
zapsaný. I jeho kariéra, úspěšná 
z hlediska „ekonomického“. Závadná 
z hlediska Vyššího principu mravního. 
Ale kdo na to dnes hledí. 
Horší je, co s tím. S ním. S nimi, 
takovými podobnými. Poradí někdo? 
Zveřejňovat ty jejich špatnosti. Jsou 
opatrní, mají okolo sebe odborníky 
právní i jiné. Důkazy shánějí se těžko. 
Má to být důvod k obvyklému fňukání, 
že my s tím nic nezmůžeme? A co 
volby? Nám nezáleží, kdo bude sedět na 
radnici? 
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01 02 2014 Rodinná sešlost 
Asi třicetiny. Lidí 22. Zvláštní buřty na 
pivě = dobré. Dortů několik, jeden trochu 
tuhý. Nejlepší je stejně naše placka od 
Há. Samozřejmě jsme jako výslužku 
dostali ten tuhý. 
Spousta zvuků, nejspíš lidská řeč. 
Najednou mluví několik lidí, protože to, 
co chtějí říct, je důležité. Pro ně. V mém 
věku soudím, že bych uměl i jinak využít 
čas. Ale neokusil bych ty zvláštní dobré 
buřty, nepřesvědčil bych se, jak lze 
zkazit dort. Některé lidi bych neviděl, 
některé bych nepoznal, což se mi stejně 
moc nepodařilo.  
Jak čas pokročil, všeho okuseno, několik 
tématů fotek promítnuto, pozoroval jsem 
dvě kategorie. Někteří stále ještě neřekli, 
co říct museli, ti druzí mlčeli a čekali, až 
se ti první vypovídají a budou moci 
sednout do rodinného auta, které je 
odveze do kýženého klidu. My druzí 
jsme trochu po sobě pokukovali. Některé 
druhé se mi docela líbily. 
Chtěl jsem umýt nádobí, při tom se mi 
nejlíp přemýšlí. Nešlo to. Mají myčku. 
 

02 02 2014 Zjistil jsem  
na sobě, že mnohé události neprožívám 
jako ty události, ale jako námět. Téma. 
Něco o čem se dá přemýšlet, psát. 
Následně. V tom následnu přesně vím, 
co jsem měl říct a neřekl, či co jsem měl 
smlčet. Pozdě. A většinou vím, jak bych 
to měl napsat. Což se mi jen někdy 
povede a jen trochu.  
Je to profesní komplex novináře, autora, 
ten přístup k dění? Nebo stáří? 
Je to ještě komplikovanější. Některé 
události prožívám takhle novinářsky, a 
ony ještě nenastaly. 
 

13 02 2014 O diskusích na internetu  
jsem dnes samoschůzoval. Dopr. Mám 
tolik důležitější práce takhle brzo ráno. 
Třeba ještě spát. Internetové diskuse 
jsou projevem demokracie a neměly by 
být „moderované“ (= co se mi nelíbí, 
smažu, jak to kdysi měla radnice 

v Jičíně). Prostě to musíme vydržet, 
snést. Protože je těžké moderovat, 
rozhodovat. Je to vždycky subjektivní, 
zneužitelné. Demokracie bolí. 
Proč o tom samoschůze? Nojo, jsem 
v jedné takové diskusi. Jako objekt. A 
tak chci pochopit diskutéry. Jací jsou to 
lidé? Je to na hlubší rozbor, tak jen náčrt 
skupinového portrétu. Užívají si to. 
Pocit, že do něčeho můžou mluvit 
většinu lidí potěší. Doma se třeba ke 
slovu moc nedostanou a jinde by je mohl 
někdo usadit. Vyargumentovat logicky. 
Tady se ani podepsat nemusím. A tak 
jsem king. Jak jim to dávám. Někomu 
k potěšení stačí, když mohou někoho 
pomluvit, urazit, vynadat mu. 
V internetové diskusi nemusí diskutující 
nic dokazovat. A pomluva se stejně 
trochu ujme. 
A teď motiv. Uvést věc na pravou míru. 
Motiv bohulibý. Však nevím, kolika 
procent se týká. Záleží na 
důvěryhodnosti provozovatele diskuse. 
Jiným motivem je naštvat někoho. To 
jest nediskutovat o věci samé, ale podat 
si odpůrce. Metoda používaná, když 
není argument, reálné pravdivé 
vysvětlení. O někom řeknu, že je 
homosexuál, alkoholik, nebo jí měkký 
chleba a pak má větry. Každému podle 
jeho gusta. 
Ano, anonymy nečíst. 
 

16 02 2014 Když si dělám čaj 
(Earl grey), téměř ještě potmě, svítil mi 
do toho. Dost proměnlivě. Mrak-nemrak, 
který ho zakrýval, jel rychle. A byl krásně 
roztrhaný. Canon, na něm režim noční 
snímek. Blbost. Bliká tam červená 
kontrolka a ta se odráží od skla okna do 
fotky. Okno neotevřu, jsou tam kytky. 
Takže – jen tak nakoukat. A nestačí to? 
Proč musíme hned mít všechno? 
 

17 02 2014 ADHD 
Porucha pozornosti s hyperaktivitou. 
Děláme matiku k maturitě. Už se 
studentem z druhé generace. To paní 
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učitelka V. už má těch generací ještě 
víc. Já teď nejen že se musím tu matiku 
znovu naučit, než student přijde, ale 
dělat i diplomacii. Začali jsme ve 
druháku.  Po druhém sezení jsme se 
rozešli. Odmítl respektovat mé postupy. 
Já ješitný stařec, on… Teď v maturitním 
ročníku jsem ho pracně přesvědčil. Má 
palici, do které téměř nevlezu. 
Mají to těžké, ti ADHD. Ve škole opisuje 
nečitelně co je na tabuli. Pak to po sobě 
nepřečte, neřkuli já, abych věděl, co 
máme dělat. Zapomněl triviální věci 
(algebru, zlomky, rovnice). V algebře mu 
vadí písmena. Říká, že to je matika a ne 
čeština. Paličatě stojí za některými 
věcmi. Když se prohádáme, příklad 
vyjde, cítím že má radost. Ale bojím se 
to říct. 
Neudrží pozornost dlouho. Začne fňukat, 
že už mu nebere. Hodina 
šedesátiminutová je až moc. Leda, leda 
by se chytil a začalo ho počítání zajímat. 
Radost, že jsme na to přišli. Výsledek 
odměnou.  Sprdávám ho, ať není srab, 
mejdlo. Ať si poručí. Já se pak raduju, 
když vyhádám ještě jeden příklad a 
vyjde nám. Tak takové mám radosti. 
Vítá každou příležitost rozptýlení. Nad 
obrázkem v geometrii, který se něčemu 
podobá, vtipkuje. 
Mám slíbený sud piva, když odmaturuje. 
Mi by stačilo pivo jedno a dva větrníky. 
Zároveň. Některé hospody mi už 
dovolují přinést si z cukrárny k pivu. 
Hlavně ale bude mi největším 
honorářem, správně vyplněný ten 
obdélníček v řádku matematika na 
maturitním vysvědčení. 
 

18 02 2014 O svým focení ještě 
si ráno samoschůzuju. Napadly mne 
série. Jak pani režisérka řídí zkoušku = 
pohled do její tváře. Tváře dětí zaujaté 
nějakou tvorbou. Naposledy zábava po 
premiéře. Uvolněná atmosféra. Lidi co si 
povídají. Najednou mne zaujala kolena. 
Máme dlouhonohé dívky. Máme v týmu 
krásná kolena. Sedí se skleničkou, nohy 
opřené o druhou židli. Fotím. 

Fotky z večera dávám na Rajče, posílám 
známým. Bum, dovídám se, že někdo je 
tím pohoršen. Mám se autocenzůrovat? 
Princip, kdy mi někdo určuje co nemám 
fotit vadí mi z principu. Jak se mám 
zachovat? 
 

22 02 2012 Věta  
Ostatně soudím, že některé věci daly by 
se řešit větou: „Ty jdi do P, nebo jinam. 
Nebo kam chceš. Ale tady neškoď.“ 
Aha, jedna nestačí. 
Platí i v globále, i tady v Jičíně. Pro koho 
ta věta je? Jeden adresář s oblibou 
používá cizí slova. Ve svých očích tak 
vypadá inteligentně. 
 

Kačenka a Ninka 
 
- Sešly se obě a Ninku to ke Káče tuze 
táhne. Jenomže Kača si vzpomněla, že 
nemá úkol do hudebky a tak rozložila na 
koberci pracovní sešit Klavihrátky a 
začala vybarvovat tóny. To se Nině líbilo 
a chtěla vybarvovat taky. Tak ji Kačka 
dala pastelku a prázdný papír. Ale to se 
jí nelíbilo, chtěla vybarvovat ten pracovní 
sešit, i když pastelku drží ještě velmi 
ničemně. Skončilo to tím, že Nina směla 
vytahovat pastelky z penálu a Kačka je 
zase uklízela, málem nestihla úkol. 
Vyvrcholením ale bylo, že si Nina při tom 
sedla na Klavihrátky a pěkně je 
pomačkala. Už nevěřím tomu, že je ještě 
malá a že tomu nerozumí. Je malá. Ale 
rafinovaná. Měli jste ji vidět, když 
nasypala bonbony do polívky.  
- Ninka je náležitě upovídaná. Možná 
bych mohl napsat “žensky ukecaná“, ale 
nebylo by to ono. Ani to není dětština, 
kdy se snaží opakovat běžná slova jako 
bába, děda, které do ní hustíme. Tohle 
si sama „naříká“. To, co povídá, jsou 
rytmicky a melodicky propracované 
slova a věty, které samozřejmě 
s formální češtinou nemají nic 
společného. To je víc. To je radost ze 
světa okolo ní. Vyjádření postoje 
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k němu. Radostného, protože to 
neradostné zatím nepoznala. 
Má ve svém bytě takový okruh: kuchyň – 
chodba – obývák – kuchyň, který 
prolítává a při tom si to říká. Má na to 
novou slušivou sukni délky „lady“. 
Z Francie. 
- Kača vstoupila do věku, který my jsme 
si prožívali daleko poslézeji. Nebudu to 
pojmenovávat, protože slovo puberta je 
omšelé a stejně podstatu nevystihuje. 
Moc nás nemusí. Přednost má 
kamarádka, se kterou si občas cosi 
šeptají. Tuším, že je to pohled na nás a 
náš svět. Nevycházíme z něj moc 
příznivě. Ani se jí moc nedivím. Když je 
v rodině, platí pro ni Nina, s tou správně 
řádí, to oběma vyhovuje. Pak si opře 
hlavu o sourozence a mlčí. A já se na ni 
při tom mlčení dívám.  A tím jsme trochu 
spolu. 
- Nina bulharsky. Na souhlas vrtí hlavou, 
na nesouhlas kývá. Prostě se tak 
naučila a nebude to měnit. Ostatně 
v některých zemích to tak prý platí. 
Každý si může zavést gesta podle 
svého. Je to důležité, že jim někdo 
nerozumí? Ale to je jeho věc. 
Ale usvědčila se. Když odcházela, říkám 
– dáš mi pusu? Zavrtěla hlavou. A dala. 
- Kača, když je s Ninou, vrací se do 
jejího věku. Je zase tou milou malou 
holčičkou. A Nina jí na všechno naletí. 
Skvěle si hrají. Pokoj přemění v stanový 
tábor, zoologickou zahradu a holčinec. 
Och, těch panenek! Ale na své barbíny 
je Kača opatrná. Všechny se jmenujou 
anglicky.  Bodejť by ne. České holky by 
nebyly tak hubené. 
Rád se na to jejich hraní dívám. Mají 
úžasné nápady. 
- Kača už umí na klavír oběma rukama. 
Moc tam nemá ty papíry s těmi 
švestičkami. Dokonce tvrdí, že některé 
melodie vymyslela sama. A umí je 
zahrát smutně i vesele. 
 

LODŽIE 

 
 
ne 2. 3. | JIČÍNSKÝ MASOPUST 2014 
sobota 1. března | DÍLNA 
MASOPUSTNÍCH MASEK | v domečku 
vedle Apropa (Soudná 14) 
neděle 2. března | JIČÍNSKÝ MASOPUST 
V LODŽII 2014 
Fantaskní masopustní rej v areálu 
Valdštejnské lodžie s tajemnými hodovními 
komnatami, kouzelnými bytostmi a hravými 
„žrádlomaty“. 
7. - 9. 3. TAMJDEM - Valdštejnský 
průsek 
Během prvního březnového víkendu se v 
lese pod Lodžií pokusíme s organizací 
TAMJDEM vyklestit dráhu pro slunce. 
Kdo se chce o tomto tajemném dílu dozvědět 
víc a pomoci nám, ať vyčká na další 
informace. 
ne 16. 3.  17.00  SUBITO - Genius loci 
Hudební cestopis vokálního souboru. 
Půvabné dívky, zajímaví pánové, ale hlavně 
skvělá muzika z okolního světa. 
pá 28. 3.  18.00  POHÁDKY TISÍCE A 
JEDNÉ ZEMĚ III. - BRETAŇ 
Už třetí pokračování. Přijďte poslouchat 
do peřin a nechte se unést do světa 

pohádkových krajin. 


