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Masopust 
I když Jičínský masopust byl v neděli 2. 
března, první organizační schůzku svolal 
kastelán Jirka v půli ledna. Tady se řešilo, 
zda masopust vůbec bude. Vyřešilo se že 
bude, akorát jsme nevěděli jaký. Od té doby 
jsme se scházeli každé pondělí, abychme to 
věděli. Na začátku února jsme to pořád ještě 
moc nevěděli. Ale už jsme věděli, že kobyla 
bude kadit jedlé koblihy. 
Schůze to byly velmi poutavé. Míša udělala 
čaj, my jsme ho pili, akorát Jirka ne, protože 
pořád mluvil. Fantazíroval. My jsme pili ten 
čaj a mysleli si svoje.  Když jsme něco řekli, 
bylo to nebezpečné, protože jsme to začali 
řešit a schůze se o půl hodiny protáhla. 
Stejně nevyřešili. 
Ale zněla tam slova úžasná: „Přilákat kuře 
tou loutnou, gastrogalerie, hlavu strčí do 
díry, bordeloidní, žrádlotoč, déšť dobrot …“ 
Klasický příklad toho, jak bývají schůze 
vzdáleny od praktického života? Ne, většina 
se vyřešila. Včetně klasického schématu 
úspěšného konaní: Chvíli budeme 
fantazírovat – pak dostaví se pocit beznaděje 
– pak se začne – následuje druhé stádium 
beznaděje = tohle se nemůže stihnout – 
závěrečné stádium relativně povedené akce. 
Relativně proto, že Jirka vždycky chyby 
najde. Třeba že proChor má blbé boty.  
Nastává komické stádium. Kupříkladu jak 
bude Jabloňový mužíček čůrat jabloňový 
mošt. (Čůrání nakonec úspěšně vyřešil 
Tomáš dopoledne před masopustem. Akorát 
že půlka močového měchýře vytekla správně 
pod břichem a druhá půlka Jabloňovému 
Vojtovi do rukávu. Ale krásně voněl 
jabloňovou vůní. Vedlejší efekty jsou někdy  

 
důležité). O tom jak jsme řešili provázek, 
který pan starosta přestřihne ve bráně na 
začátku masopustu se zmiňovat nebudu. 
Stejně to pak Jirka s Lenonem po mně 
předělávali. A pak měl pan starosta rezaté 
nůžky a nešlo mu to přestřihnout. 
Ostatní masky to už byla sranda. 
Nejjednodušší to měla Míša Kapička. Ta má 
měla obrovská ňadra a s nimi hraje s dětmi 
„skořápky“. Když uhádly, tak schované 
cukroví dostaly. Jmenovalo se to Exprso. 
Žrádlomat La Bouffomate byl taky 
jednoduchý, protože Helen umí francouzsky, 
když je Francouzska a Danča taky, když je 
Češka, která umí francouzsky. Bylo ještě 
spousta masek, ale o nich psát nebudu, 
protože jsem je zapomněl. 
Akorát, že Vampýr měl z Češova galoše a 
píše se s měkkým y a měl na těch drápech 
jablka, klobásky, bramborové placičky a 
malé topinky. Kdo okusil, bude mít dva 
měsíce ve škole samé jedničky, při 
nejhorším dvojky. A že Koláční hráli a 
rozdávali co? No hamburgery ne. 
V neděli jste všechno nakonec viděli a kdo 
neviděl, může se za rok přijít podívat. 
Když dohrálo Řehečské kvarteto, všechny 
masky se seřadily a odešly k lesu, aby se zas 
za rok vrátily. Všichni lidé jim z Lodžie 
mávali. Když jsme tak šly (správně tvrdé = 
my masky), přišel na mne podivnej pocit a 
řekl jsem: „Ty vole, já jsem snad dojatej.“  
 

Anna Macková nejen 
s dřevoryty.  
V muzejní chodbě její výstava. Vždycky je 
Anna spojovaná s Josefem Váchalem. 
Životní družka. Partnerka na cestách. Ale 
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samostatná umělkyně barevných dřevorytů. 
Můžou někteří vyprávět, že Váchal některé 
detaily tvořil za ní. Hm. Ano, byla jeho 
žačkou. Ve Studeňanech měli společné 
dřevorytecké vybavení i lis. Ale její 
dřevoryty z přírody, hlavně ale architektury, 
to bylo dílo A. M. právě tak, jako spousta 
zobrazených květin, či exlibris. 
Tolik se napovídalo o jejich soužití, že 
nakonec nezbyl prostor na umělecké 
zhodnocení cest na Slovensko, na Jadran, či 
na roubené chalupy z okolí Studeňan. 
Mnohé už nestojí. Ale pohlednice podle 
Mackové dřevorytů, či mnohobarevné tisky 
z nich, ty je možné prohlížet. Málo se ví, že 
paní Macková se zabývala i malbou na 
porcelán.  
Chcete drb? Na výstavě byla i dlouholetá 
přítelkyně umělkyně. Postávali jsme u 
otevřené knížky s Váchalovým portrétem: 
„Ona ho vždycky udělala hezčího, než jaký 
ve skutečnosti byl.“  
 

Poláci v Jičíně 
Posledního února byla na radnici česko – 
polská mikrokonference, aby se zhodnotil 
projekt Mezi námi přáteli. To jest kontakt 
Jičína se Swidnicí a produkty vzniklé. 
Pánové měli kvádra, v Polsku mají také 
pěkné holky.  
O tom jiní.   
S panem Zykmuntem Worsou, který je 
přednostou Swidnického okresu povídáme si 
v rámci kuloárů o vztazích. Na to, jak jsme 
blízko, mohly by být větší. Možná i vřelejší.  
Vybavila se mi Petruška Šustrová, která si 
stěžovala na totéž. Sama se snaží o Polsku 
psát. Zůstává poněkud osamocena. Co my 
například víme o Dolnoslezské oblasti, kam 
Swidnice patří? Její kultura nemá tradici. 60 
let je málo.  
Vzít kolo a jet se do Swidnice podívat. Mapy 
a průvodce nám tu nechali.   

 
My cyklisti 
Za zatáčkou bylo šedivé auto. Že bylo 
šedivé, uvědomil jsem si posléze. Podstatné 
bylo, že tam bylo. Ještě podstatnější, že 
zrovna když jsem ho míjel, otevřel ten vůl 

dveře a já vůl do nich vrazil. Když jsem věc 
pak analyzoval, uvědomil jsem si, že v tu 
chvíli jsem ještě nepadl. Následovalo 
několik kliček po silnici ve stylu obřího 
slalomu, při kterých se kolo neustále víc a 
víc naklánělo, až se naklonilo úplně. Na 
nakloněném kole se daleko nedojede. 
Prostě jsem šel na hubu, jak my cyklisti 
říkáme. Modřin a oděrek napočítal jsem 
celkem devět. To přijde až třetí den. Horší 
bylo, že levou ruku mohl jsem pak zvednout 
jen pod úhlem patnáct stupňů a tudíž se mi 
špatně ukazuje při odbočování vlevo. Ale na 
to jsem v tu chvíli nemyslel. Přiběhl řidič a 
začal mě zvedat. Tím mě naštval ještě víc. 
Nechtěl jsem se zvednout. Chtěl jsem si to 
užít. Ale možná taky jsem byl otřesený. Tak 
jsem se pomalu vymotal z kola. Zajímavé – 
polovina kola byla na mne, pod polovinou 
jsem byl já. Bágl se vyklopil na silnici. Já 
jsem si sednul na chodník a začal se 
zkoumat. Zuby jsem si žádné nevyrazil, když 
je nemám… To mne pan řidič pořád ještě 
chtěl odvážet do nemocnice. Ale já jsem si 
nejdřív chtěl osahat své tělo. Znáte to? 
Pomalu zkoušíte ruce a nohy, jestli se 
hejbou. Hejbaly. Kromě levačky. Uvědomil 
jsem si, že nemáme doma Nedvídkovu mast. 
Taky jsme se na tom chodníku s panem 
řidičem představovali. Jen část konání po 
držkopádu má nějakou logiku. 
Až poslézeji jsem doma věc rozebral kvůli 
pointě – poučení. Bez přilby nejezděte ani do 
Kauflandu za rohem. Těžkej náklad v košíku 
vpředu dovede v zatáčce kolo rozkmitat a 
stane se neovladatelné. Vezete-li pivo, může 
se rozbít. I auto, které stojí, objíždějte 
z patřičné vzdálenosti. Vůbec nejlepší by 
bylo, kdyby na silnici nebyla vůbec žádná 
auta. Pak by ani žádná při chodníku nestála, 
ani to šedivé.  Nenašel by se žádný … (co 
mám napsat? Dosaďte sami!), který vám 
otevře dveře do cesty. 
Nejlepší by bylo nejezdit po silnici. Jsou tam 
auta. Sedět doma u počítače. Kazí se tím oči. 
Rýt, kopat, sekat na zahradě – jsou tam 
klíšťata. Takže jen ležet, civět. Při tom vás 
třeba i něco napadne. Třeba tenhle fejeton. 
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Dívka klapka a nedávná 
historie   
Stmívá se. Směrem k náměstí klapot dívčích 
podpatků. Tím dívka upoutá pozornost. 
Klapot pokračuje na zámeckých arkádách. 
Klapající dívka v černém kabátě je doktorka 
filozofie Jitka Bílková. Klape na svou 
přednášku o konci spolkového života 
v Jičíně po roce 1948. Přednášku pořádá 
Jičínská beseda v pátek 14. března. 
Dívka v černém má v ruce haldu papírů, ale 
nahlíží jen zřídka. Když je potřeba přesně 
citovat.  
Začíná polovinou devatenáctého století. 
Tehdy v Jičíně napočítáno na 150 spolků. Je 
to možné? Ale i dnes patří Jičín k městům 
s bohatou občanskou společností, jak se teď 
říká. Tenkrát hlavně divadlo, sokolové, 
turisti… Proč byly dva spolky turistické i 
dva divadelní? Inu v tom jsme si podobní. 
Mezi lidmi byly spory. Tak si založili spolek 
konkurenční. Proč? Proč se takto hádají, či 
jsou v rozporu lidé, kterým jde o stejnou 
dobrou věc? Nebudu uvádět příklady pro 
podobnou situaci dnes. 
Komunistická strana to po únoru 48 vyřešila. 
Povolila jen spolků pár a ty si pečlivě 
hlídala. Paní doktorka uvádí, jak to akční 
výbory zařídily. Jak se třeba spolek pro 
záchranu Ossaria bál svolat valnou hromadu, 
protože tam by došlo k rozpuštění. 
Připomíná nehynoucí zásluhy Muzejního 
spolku, který začal shromažďovat a 
spravovat sbírky. 
Na doktorku Jitku se nejen dobře dívá, dobře 
se i poslouchá. 
Proč se komunisti té nesmírné lidské 
rozmanitosti báli? Proč jim vadily všelijaké 
názorové proudy? Vážíme si toho, co 
všechno dnes smíme? Konáme podle toho? 

 
Vyšlo: 
Karolovy Malé dějiny Sobotecka 
A jaké jsou velké? Když knížka Karola 
Bílka Malé dějiny Sobotecka má dvě stovky 
stran a při tom obsahuje jen období od roku 
1850? První díl už vyšel v roce 2008. 

Tenhle druhý díl věnuje Karol kronikářům 
všeho druhu. Už to napovídá o jeho 
archivářské profesi i jednom ze zdrojů pro 
sepsání díla. Archiváři jsou důkladní lidé. O 
tom svědčí i to, že jen poděkování věnuje 
celou stranu a kapitola Seznamy, soupisy, 
přehledy má stran čtyřicet. 
Knížka dá se číst jako zpráva o dění na 
Sobotecku a Dolnobousovsku v kulturních, 
hospodářských, správních i mnoha dalších 
oblastech. Ale taky jako obecnější pohled na 
život za posledních 160 let. Je to však i 
sbírka zajímavostí. O tom, že Okresní úřad 
nepovolil v roce 1864 soboteckým hrát 
Moliera. Oni přepsali žádost – a hrálo se. 
Uhelné prázdniny byly někdy i 7 týdnů. 
Zdali víme, co je to šutrovník? Šrámkova 
Sobotka už trvá od roku 1957. Je tu krásná 
fotka skalního obydlí od hradu Kost. V roce 
1899 postavil obchodník František 
Šachmajer v Sobotce letadlo. Ale se mu 
vzlétnout nepodařilo. Té práce nazmar! 
Akorát jak byla stará Semtínská lípa, jsem tu 
nenašel. 
 
Dana Beranová: Eva a kniha poznání 
Radiologická asistentka Eva má sestru Petru 
přírodovědku. S ní konzultovala jevy 
přírodní, poznávala rostliny a zvířata. Sama 
přidala fantazii, schopnost vyprávění. Tak 
vznikla její první knížka – Eva a kniha 
poznání. 
Začíná rodinnou cestou k moři. Ale přijde 
havárie, a když se Eva probudí, ocitá se 
náhle v podivném světě stromidů. S nimi 
začíná poznávat nejen život v přírodě, ale i 
zásady, na které není zvyklá. Dovídá se, že 
stromidé mají pro ni nelehký úkol …  
Autorka je od roku 1991 členkou literárního 
spolku při Knihovně Václava Čtvrtka 
v Jičíně. Se svým mužem Hynkem založili 
hudební skupinu Ze šuplíku. Text písniček 
píše Dana, melodii Hynek. Nu a od roku 
2014 je spisovatelkou. Její první knížka má 
248 stran. Na konci má i slovníček s názvy 
stromů a osobností. Chcete-li znát literární 
žánr, tedy fantasy. Dětská. Nebo nejen 
dětská? 
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Zdeněk Mrkáček 
napsal, nebo se podílel na vydání patnácti 
svých fotografických knih. Většina z nich 
má v nadpisu slova Český ráj. Většina z nich 
je o přírodě. Příroda je tu širší pojem. 
Rostlinná, živočišná, krajinná. Buď v detailu 
– jak ptáček má v zobáčku rybičku, nebo 
hmyz saje v květu. Nebo široký záběr 
krajiny, pohled do dálky i blízka. Často jsou 
na těch záběrech Trosky.  
Když vydá novou knížku, představí ji lidem. 
V Libošovicích, v Knihovně Václava 
Čtvrtka v Jičíně, i jinde. Ta poslední se 
jmenuje ČESKÝ RÁJ – VĚČNÁ 
INSPIRACE. Pod nadpisem jsou autoři dva. 
Tím druhým je český kantor, básník Josef 
Brož. Pan učitel buď psal verše cíleně 
k místu na snímku, nebo vyhledal báseň ve 
svém bohatém archivu. Když na uvádění 
knížky v knihovně četl své verše, občas se 
mu zadrhával hlas. V třiadevadesáti je to 
běžné. Lidé poslouchali o krajině a málokdo 
věděl o krušných chvílích v životě básníka. 
On sám si nestěžoval, že byl ze své 
kantořiny odejit. Radostné je, že se vrátil. 
Obraz a slovo. Jak to pěkně jde dohromady. 
 

Kousky z deníku 
24 02 2014 Hodnota života 
 „Zlato má větší hodnotu, než můj život.“ 
Tak pravil vítěz padesátky na olympiádě Rus 
Alexander Legkov. Silná slova. Zajisté po 
lyžařském maratonu, téměř dvouhodinovém 
vypětí na trati, je mysl zjitřená. Nebo je to 
jen ruská velkohubost? Ať tak, nebo onak, je 
tohle ještě sport, co tohle konání dělá 
s lidmi? 
 
25 02 2014 Boží mlýny 
Přehlídka dětských dramatických souborů 
v Káčku. Skončilo představení ZŠ 
Železnická Jičín. Ze sálu vyběhne malá 
holka, má na sobě černé šaty jako velká 
ženská a lodičky na vysokém podpatku, 
které nezvládá. Málem upadne, ale na 
poslední chvíli vyrovná. Hudruje na kluky. 
Někdo popletl text. 
Jejich zpracování Nepila se jmenuje O sedmi 
dnech. Pan učitel Koníř ho upravil a 

nastudoval s nimi dobře. Postoupili do kraje. 
Ale… 
Představení je o tom, že Rada vymýšlí názvy 
dnů v týdnu. Hádají se při tom. Padne tam 
věta: „Co sem pletete rozum, tady jde přece 
o princip.“ Dokonce tam zazní o 
psychopatech. A přichází vzpomínka. Když 
byl pan učitel Koníř na radnici, byl v radě, 
byl místostarostou. V Lidovkách vyšel 
tenkrát článeček s názvem Psychopati i 
v provincii. Týkal se Jičína. Pisatel článku 
tenkrát sklidil od pánů z radnice velkou 
nelibost. 
 

25 02 14 Škola jinak 
Na autnádru houf dětí. Poznávám, byli 
v Káčku na soutěži. Čekají, přitom něco 
hrajou. Jeden odejde, ostatní se domluví a 
ten odejdený pak hádá. Líbí. Takhle koná 
dobrá parta, která se nenudí. Novopacká 
škola Brána. V autobuse si pak povídám 
s paní učitelkou. Ta škola má jen přes třicet 
žáků, ale ve všech devíti třídách. Alternativa. 
Evangelická škola. No a co. Každý si může 
vybrat.  
 

25 02 2014 Štefan Jivínský  
Přiznám – bál, aby všechno klaplo. Snad 
klaplo. Alžběta, ta nenápadná holka všechno 
skvěle promyšlené a připravené. Pořád jsem 
čekal, že se mnou probere program. Ne. 
Palice. Sama. A je to dobře. Obklopila se 
těmi správnými lidmi. Od starosty co má tři 
tituly až pro Střední školu gastronomie a 
služeb. Pěkné holky, skvělé koláčky, starosta 
srandista. Zajímavý program. 
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Napočítal jsem okolo stopadesáti lidí. Moc 
volných židlí nezůstalo. A dixilend. Byli rádi 
za pozvání. Postěžovali si, že o ně Paka 
nemá moc zájem. Tak mi zahráli i 
Sentluisblús. Připomínka mého mládí.  
Podávám si ruku se starými pány, kteří patří 
ke Štefanovi už léta. Raduju se z party 
podkrkonošských malířek a dalších a 
dalších. Jsem rád, že si udělala čas i 
poslanka Martina, která s námi v poslední 
době na Štefanovi pracovala. Ptám se co 
tam, v tom parlamentu. Říká, jak ji vadí to 
okecávání, ty nekonečné diskuse. Lidi jsou 
pak už unavení a neprojednají věc důkladně. 
Je už politička. Na přímou otázku jestli by 
do toho šla znovu, odpovídá, že ještě nic 
nestačili udělat. Mezi těmi, kdo se jí líbí, 
jmenuje knížete. Je věcný, moudrý. Mám 
radost. I tohle je Štefan. Setkání. 
Tenhle osmnáctý ročník patří Matějovským. 
Pan gymnazijní ředitel se hodně staral jako 
hostitel. Účinkovalo hodně lidí ze školy. 
Třeba skvělý dívčí sbor. A nakonec jeho a 
manželku porota vybrala za laureáty. Za 
pořádání Novopackého slavíčka… Když 
dostávali kytku a figurku, byl rozpačitý. 
Pravil, že neví, co má říct. Vlastně úplně 
nakonec zpívala jejich dcera. 
Potěšil los. Ze 127 nominovaných vybral 
lesní školku Ostružinku a jejich tvůrce. 
Kytku dostala básnířka Draga Zlatníková, 
paní kronikářka Růžena Nožičková a filmař 
Karel Pokorný. Všechno jak má být. 
Když jsem pak na ulici potkal skřítka Rendu, 
který je učitelkou v lesní školce Ostružince, 
pravil mi, že nemohou být v podezření, že 
Štefana uplatili. Ví se o nich, že žádné 
peníze nemají. 
Pavel napsal zážitek z příjezdu do Paky: 
Vystupujeme z auta a na chodníku starší pán 
opíraje se o hůl se ptá: 
„Prosím Vás, co je to tady za pohřeb, že tu 
stojí tolik aut?“ 
Ne, Štefan žije. A intenzivně. 
 

26 02 2014 Rozvážím 
Zase setkávání s počasím, krajem, lidmi. 
V Železnici už není led na silnici. Pohled 
z Velišského hřbetu úžasný, i když 
zamlžený.  

Pro koláček v Bille. Pokladní jedla nakrájené 
pomelo. Najednou jsem dostal chuť. Dala by 
mi? Ochutnat. 
Čtenáře agituju na masopust, slibuju 
panáčka, co čůrá jablečný mošt. Taková 
jedna se pak ptá: „A to bude čůrat naživo?“ 
A půvabně se pýří. Bráním se dialogů, každé 
zakecání zdržuje. Náklad stoupnul na 225. 
Toliko na vhodných místech kladu důležitou 
otázku kdo s kým. To je základ novinářské 
práce. V. mne naštvala. Naznačila – a 
nepověděla.  
Do Mexické (pivo po akci) taky chodí pěkný 
holky. Sedám si do průhledu, takže přes 3 
místnosti vidím půlku dívky, spíš čtvrtku. 
Domýšlím si zbytek. Pak se radši nejdu 
přesvědčit, o realitě. 
 
27 02 2014 Úvahy fotografické 
Najednou zase přišly. Klišé: Na schůzích a 
přednáškách stát na straně okna, aby nebylo 
protisvětlo. Když fotím jakýkoli průvod na 
náměstí, jako ostatní se snažím, aby v pozadí 
byla brána. Je zajímavé fotit herečky při 
líčení u zrcadla. Atd. Tohle jsou přece 
známé věci. Ale co dál? Nojo. Tady začíná 
fotografický kumšt. Tady za touhle hranicí. 
 

28 02 2014 Trio band (Traband) 
Jednou jsme něco dělali v Kavárně. Asi nic. 
Ale ona to je jen trochu kavárna. Ale má ten 
název, protože je to jediná místnost, kde se 
dá v zimě zatopit a můžou tu být programy. 
A my jí říkáme Kavárna. Právě tak jako 
v Obchůdku se obchoduje jen málo a 
v Teatronu se nehraje jen divadlo. Akorát 
Oktogon je opravdu osmiboký. Trochu jsem 
se zatoulal.  
Tak do Kavárny přitlačil si hoch harmonium. 
Pak přinesl lux a harmonium vyluxoval. Pak 
si přinesl nářadí. A chtěl pilu a vrtačku. Pak 
to harmonium celý večer pucoval a 
spravoval. Představili jsme se a si při tom 
povídali. Druhý den měl ten hoch koncert. 
Jmenoval se Jarda Traband Soukup. 
Proč to píšu? 1. Protože jsem si dnes 
v Lidovkách přečetl o výstavě v kavárně Už 
jsme doma v Praze. Své výtvarné objety tu 
vystavuje J T S. 
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2. Protože i v tom je přínos Lodžie. Jaké 
zajímavé lidi do Jičína zve. 
3. Protože jsem kdysi měl možnost 
nahlédnout do smlouvy s nějakými 
pražskými umělci. Kromě jiného tam byly 
vypsány podmínky pro šatnu před 
vystoupením. Kromě jiného umělci 
požadovali samostatné WC a basu piv 
exportní kvality. Pak vyinkasovali 
desetitisícové honoráře a nechali v šatně 
úžasný binec, včetně nedopalků poházených 
po zemi. Takovíhle umělci do Lodžie 
nejezdí. 
 

01 03 2014 Rejžkové a Machalické 
Rád je v Lidovkách čtu. Pouštějí se otevřeně 
do všech a do všeho co se jim nelíbí. Jana 
Machalická je přes divadlo ale fušuje i do 
jiných oblastí. Jan Rejžek má vždycky ve 
čtvrtek Poslední slovo. Jejich psaní je čtivé, 
užitečné.  Logicky asi občas ujíždějí. Asi 
musí ujet. V tom spěchu. Nevím, zda by 
tyhle jejich články mohly vyjít třeba 
v některých novinách v Jičíně. Přesto 
soudím, že jsou potřebné. 
Jednou povídal jsem si v knihovně s českým 
novinářem. Zeptal jsem se na Rejžka. Řekl, 
že je to skřet. Nelíbilo. Tož soudím, že naše 
společnost skřety potřebuje.  
 

02 03 2014 Divnej stav 
V poslední době už dvakrát mi to nastalo. 
Někde společnost po místnosti rozptýlená. 
Snažím se stranou s někým promluvit, třeba 
jsou to novinářské otázky. Nebo obyč drby. 
Najednou vidím, že u vedlejšího stolu jeden 
člověk náš rozhovor poslouchá. Blbej pocit. 
Ztrácím niť rozhovoru. Ne, neříkám nic 
tajného, ale stejně… Mám chuť vzít toho, 
s kým mluvím a odvést ho někam z dosahu.     
 
05 03 2014 Ten stav 
Civím. Chci civět – nemyslet. Nechci 
samoschůzovat – aby mi šrotovalo v hlavě, 
co jsem neudělal, co mám udělat. Štefan za 
námi, Masopust úspěšný, noviny rozneseny. 
Tak proč dopr nemít chvilku klid? Umím to? 
 

 

09 03 2014 Na nádvoří u Lodžie  
hoří oheň. Neboť bylo třeba spálit nějaké 
závadné dřevo. Přinesli jsme stoly a židle a 
začali schůzovat. Poradní oheň? Hodnotící 
schůze na Masopust. Jirka řekl, že nemá 
papír. Neměl ho schválně, aby nemusel psát. 
Se mu nedivím. Tady nechce úřadovat 
nikdo. A nemusí. 
Začal děkovačkou. To nemusel. Víme, že 
jsme dobří. I chyby jsme si tu svoje našly. A 
chválu improvizace. To na poslední chvíli 
vznikají skvělé nápady. Nikdo nevěděl, kolik 
lidí přišlo. Každopádně víc, než jsme čekali. 
V určité chvíli se davy nevešly. A kdyby se 
někdo zeptal kolik? Tak jsme si řekli, že 
hlavně musíme lhát všichni stejně. Stará 
dobrá novinářská zásada. Pět set, počítáme-li 
i lidi u brány.   
Zněla slova: fonetizovat, kreativní vstupné, 
chvála okamžitého nápadu, labyrint 
v podzemí (čarodění), to, že nebylo slyšet, to 
vlastně k tomu patří, fidbek. To snad stačí. 
Začala být zima.   
 

11 03 2014 Poslal mi Roman 
(Szpuk, český básník) link na svou reportáž. 
Jak jel na autorské čtení z Vimperka do 
Prachatic. Je na stránkách Skupiny XXVI 
(http://www.xxvi.cz/index.php?option=com_
content&view=article&id=553:msic-
pechazi-v-tempu-me-chze-z-vtve-na-vtev-
reporta&catid=1:stalo-se&Itemid=27). Opět 
si opakuju, že Roman není jen básník. 
Banální cesta – a co on na ní všechno 
prožije. Objeví. Až to vypadá, že Šumava je 
plná básníků. Jejich koncentrace. Jezdějí, 
chodějí po kraji, čtou lidem poezii. I 
v blázinci. Nevadí jim, že posluchačů málo. 
Neměří svět počítáním. 
Jistě, i alkoholici. Ale protože je Roman i 
křesťan a protože je předvelikonoční půst, 
nenapije se.  
Čtu znovu, koukám na fotky, některé lidi 
tam znám. Umějí objevovat půvaby tam, kde 
je pro nás obyčejný nudný svět.  Umějí žít 
jinak. 
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12 03 2014 Prohlížím  
fotky z Masopustu v lodžii, které udělal 
Ondra Vosáhlo. Musím začít přemýšlet o 
svém focení a nevymlouvat se pořád na to, 
že mám laciný foťák. 
 

13 03 2014 Štefanská schůze 
Věru se netěším. Nemám už rád žádné 
schůze. Vybavila se mi věta B: Nenechte si 
Štefana vzít. Nemyslela já. Myslela původní 
ideu štefanskou nepapalášskou. Bojím se, že 
se Štefan trochu od ní odchyluje.   
Jest tak: bez vznosných slov by se Štefan 
obešel. Bez drobné dělnické práce ne. Pak 
jsme začali pracovat. Ujasnily se věci, 
zformulovaly problémy, vedly úvahy o 
budoucnosti.  To bylo tvůrčí, i když proChor 
občas zvýšil hlas. Vymyslely se docela 
užitečné organizační nápady. Jen ty lidi… 
Nejsou. Už jsem háklivý na to, když někdo 
přesně ví, jak se co má dělat, ale běda, když 
se mu řekne – udělej! 
S potěšením mám pocit, že bělohradský 
Láďa bude přínosem.   
 
14 03 2014 Před Kaufem potkávám 
Zdendu 
Dělá striptýz – převléká se na kolo. Pak ho 
vytáhne z auta, tedy dost zablácené, a jede si 
svůj okruh. Když jsme spolu závodili v OB, 
byl mladík. Teď přiznává šedesátku. Není na 
něm vidět. Povídáme si o dalších soupeřích. 
Je to milé. Rád jsem ho viděl. 
 

15 03 2014 Jindra oslavil sedmdesátku 
Jindra Vodička, který patří ke staré gardě 
jičínských orienťáků. I když ne úplně od 
začátku. Od začátku byla tam jeho sestra 
Zdenka. O bratrovi říkávala, že se pere za 
béčko. V judu. Pak ale poznal, který sport je 
ten nejlepší. Orientační běh = šachy za běhu.  
Nejen běhal, začal trénovat nadějné kluky. A 
ti ho baštili. Otec jednoho z nich, který to 
dotáhl až do špičky, říkal: „Náš Mirek nikdy 
nepil mlíko. Ale že Jindra řekl, musíš denně 
alespoň litr, tak ho pije.“ Taková maličkost, 
řeklo by se. 
  

 

19 03 2014 Dostal jsem email 
Stálo tam mimo jiné: „Když Vás někdo, 
komu jste plně důvěřoval, po deseti letech 
společné práce vypeče, ztratíte veškeré 
ideály, padnete na dno a nemáte už 
pražádnou chuť cokoliv dělat.“ Jak na tohle 
odpovídat? Konejšení se mi nezdá. 
Vyjmenoval jsem hned tři spolky, nebo 
organizace v Jc, kde souhra příliš neklape. 
Jsou situace, že když jeden člověk přijde, 
druhý se sebere a odejde z místnosti. To 
nejsou lidi každý z jiného, protichůdného 
tábora. Jsou ze stejného. 
Proč toto? Těm lidem zpravidla jde o věc. O 
stejnou, užitečnou věc. Nesvádějme to na 
dobu. Tak na co?  
Řešení? Makat. Kousnout se do rtu a 
pracovat na národa roli dědičné. Holky si 
můžou i pobrečet, chlapi…, jak se říká to 
sprosté slov? 
 
20 03 2014 Ještě jeden sportovec 
Jmenuje se Řepka. I v rozhlase se pochlubil, 
že běžně nadával fotbalistům Slávie do 
„slávistických Židů“ a ještě hůř. A mnozí 
fanoušci ho považují za modlu. Tedy ne jen 
jeden sportovec. Bandy tak zvaných 
fanoušků. Tohle je sport dnes? Sport, který 
vede k takovéhle nenávisti? 
A nejhorší je, že tohohle hulvátka nikdo 
nevede pořádně k zodpovědnosti. Jak k tomu 
přijdeme my, které jeho kopání tak nezajímá, 
poslouchat jeho rasistické řeči? 
 
2103 2014 U popelnice 
setkali jsme se se sousedem. Povídáme si, že 
jsme přišli pozdě: „Byla tu jezdící židle, 
zajímala mne tam ta kolečka. Už je pryč.“ Já 
zase koukal na lustr. Ještě funkční. Alespoň 
z něj tu trubičku. Taky brzo pryč. 
Jsme santusáci, co vybíráme popelnice? Ne. 
Jen za staré školy, kdy se opravovalo. 
Použitelné věci se schraňovaly. Teď se 
vyhazuje. A kupuje nové. Teď se dělají věci 
na jedno použití. Budou brzo i lidi na jedno 
použití? Nebo už někteří jsou? 
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22 03 2014 V trhu 
Krásných kytek. I zelenina, která je čerstvá, 
která je vlastně taky kytka. Těch barev! Há 
cosi vybrala. Asi macešky. Nebo růženky? 
Slyším cizí mluvu. Napadá mne říct, že od 
bratrů Slovanů se dobře kupuje. Úsměv. 
Vidím, že lidi si všimli. Někteří i souhlasně 
kvitovali. Jdu se podívat na značku auta. 
Vidím – Swidnica. Ha, že by kulturní 
partnerství měst projevovalo se i 
ekonomicky? 
 

Nina 
- Ninka usoudila, že kočár je blbost. 
Nikomu nic nevysvětlovala, stejně 
bychme to nepochopili. Prostě 
vystoupila. Po svých nožičkách může si 
objevovat svět podle svého a nemusí 
čekat, co jí ukážeme. Dobrý pocit pro ni, 
ta 3D svoboda. Ano, i horizontálně. Je 
přesvědčená, že na co lze vylézt, na to 
se taky vylézt má. A není její starostí, 
aby se svět okolo staral. Prostě když má 
padnout, tak nesmí dopadnout. 
Takovéhle holky chytají se zatím 
příjemně.  
Všechny obrubníky a kamenné zídky 
jsou od toho, aby se po nich chodilo. Už 
v tak úzkém věku. Kde se ten nápad 
bere? S tím se přece člověk rodí, ne? 
Aha. Že to ti dospělí nechápou? Oni jsou 
tu proto, aby občas, pro jistotu, podali 
ruku. 
- Nina už nejí sedmikrásky. Je přece 
velká, rozumná. Zajímají ji ptáci. Zdenek 
M. měl by radost. A někteří to chápou, a 
přijmou to. Třeba jeden kos. Poletoval, 
přistával, Nina za ním. On počkal, a 
když už si ho chtěla pohladit, popoletěl. I 
ta chytrá holčička tu hru neodhalila. 
Když zmizel v křoví, nejdříve opatrně 
v podřepu nahlížela, pak vlezla za ním. 
Kosa jsme našli, hned – uletěl. Ninku 
dost posléze. Nemohla vylézt, trochu se 
poškrábala, tak začala řvát. Abychom ji 
vydolovali, museli jsme se nakonec 
poškrábat i my. Ale máme ji. Může zase 
objevovat. 
 

Stůl 
Už ve dveřích poznal jsem, že je 
poněkud zle. V zavedených rodinách 
pozná se to záhy. 
V kuchyni byl žena, moje žena, a stůl 
poněkud zborcený. Ukázala mi nohu, 
která začala poněkud otékat. Už na ní 
ten stůl neležel. To my, kteří jsme 
schopni poněkud uvažovat, víme – že 
když na nohu spadne stůl, tak nejmíň 
oteče.  
Řekl jsem: „No tak… “ Nic jiného mne 
nenapadlo a asi ani neumím. Špatné by 
bylo v té chvíli říct cokoli. I neříkat nic. 
Stůl byl přibližně tak starý jako naše 
manželství. Byl to dobrý stůl. 
Žena chtěla utřít prach, stůl naklonila, se 
vysmekl a spadl. Je to moje vina, že 
spadl přesně tam, kde žena měla nohu? 
Ale to jsem si jen pomyslel. Taky jsem si 
netroufnul zeptat, proč utírala prach 
zespodu, když ten prach tam není vidět. 
Stůl spadl proto, že se viklal. Viklal se 
proto, že jsem ho nespravil, když se 
viklal. Vzpomněl jsem si, na radu, kterou 
mi někdo řekl asi před patnácti léty. 
Když se viklá stůl, musí se nejdříve 
rozklížit a pak zase sklížit. 
Začali jsme rozkližovat stůl, když už byl 
napůl rozklížený. Ten děj nebudu 
popisovat, mnozí ho ze svých 
manželství znáte, když něco děláte se 
ženou, které spadlo vaší vinou něco na 
nohu. 
Pak jsme nechali převrácený stůl na 
zemi a čekali, až Disperkol zaschne. 
Chodili jsme okolo stolu a já se bál co 
bude, když se sklížení nepovede. Jestli 
se něčeho bála žena, netroufnul jsem se 
zeptat.  
Teď sedíme u stolu, pijeme kávu 
Jihlavanka a já občas vezmu za hranu 
stolu a opatrně zkouším. Drží. Zatím? 
V rozverné náladě vzpomínám, jak na 
Kozinově statku vykládala průvodka o 
významu stolu uprostřed kuchyně. Jak je 
důležitý. Že se u něj rodina schází. 
„Vždyť vím,“ řekne žena. „Byli jsme tam 
spolu.“ 


