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Nechtěl bych být prezidentem 
Ne kvůli tomu, že nemám dostatečně 
nepadnoucí sako. Ale kvůli tomu náporu. 
Když se podívám na devítistránkovou 
(nepodepsanou) brožuru Návštěva 
prezidenta… a vezmu jenom středu: Petrof 
HK, Holovousy, Jičín, Náchod. Večeře se 
senátory v náchodském hotelu Beránek 
končí 21:15. (Není to ten, kam chodil 
Škvorecký dělat jazz?)  
Jen ta trojbarevná brožura co musela dát 
práce. Hlavně aby se rozlišilo, kdo co smí. 
Například: „* začátku oběda přítomni pouze 
oficiální fotografové Jičína, kraje a prez. 
kanceláře“. Červeně. Pro ten nápor není 
divu, že na setkání s představiteli města 
Jičína (Zámek Jičín, porotní sál) vybylo 
pouhých 25 minut, zato na „podpis 
prezidenta republiky do Kroniky města - 
předání daru města prezidentu republiky - 
dekorování praporu města Jičína Pamětní 
stuhou prezidenta republiky“ minut deset. 
Kolik těch stuh musí mít jen pro 
královéhradecké turné? 
Vlastně bych ani nechtěl být jedním z otců 
města. Musí udělat všechno, aby návštěva 
klapla. Aby všichni byli tam, kde mají být a 
naopak, nebyl nikdo tam, kde nemá být. 
Třeba novináři, které pan prezident má rád. 
Nakonec aby se pokud možno nikdo neptal 
na nějakou blbost. Třeba ten hoch se 
širokým kloboukem, který měl tenkrát 
nepatřičný dotaz na Václava Klause. Já mám 
jakýkoli slovní hlasitý projev zakázaný už 
z domova. Takže se nesmím zeptat, co Miloš 
Zeman pije teď. Když tu byl posledně, to 
ještě nebyl prezidentem, tak informoval 

lidstvo, že už nepije becherovku, ale 
slivovici. 
Hned z rána jezdil tu pod okny rámusící 
čistící stroj, ač vůbec nevím, jestli pan 
prezident pojede Sokolovskou, když je to 
jednosměrka. Ale jsem si vzpomněl, že jsem 
jako voják natíral obrubníky trávníků 
v kasárnách vápnem, protože měl přijet 
sovětský vojenský poradce. My vojáci jsme 
mu říkali Pasmatrenko. 
V porotním sále byli všichni, co v Jičíně 
něco znamenají. Alespoň tedy podle mínění 
radnice, která zvala. Nebo podle mínění 
zúčastněných a nezúčastněných. Někteří 
pozváni nebyli, někteří pozvaní nepřišli. I 
tohle je postoj. Pan prezident přišel o 12 
minut opožděně. Byla fanfára, lidé povstali. 
Diskuse byla. Začali ji zastupitelové. 
Nejlepší dotaz měla Vlaďka, protože se 
zeptala, proč sebou pan prezident nebere 
manželku. Odpověděl poněkud zaskočen, i 
když byl dosud suverénní. Že někdy jede on, 
někdy ona. Setkání bylo důstojné, pan 
starosta moderoval vtipně, pan hejtman stále 
cosi ukusoval. V čele sálu byl pán 
v obnošeném obleku a stále nás všechny 
monitoroval. Očima. Od ucha pod sako mu 
vedl zakroucený provázek, ale nebyl to 
provázek, bylo to sluchátko od vysílačky. 
Hádejte, kde byl mikrofonek. 
Odpoledne bylo náměstí dost plné, fotit si 
mohl kdo chtěl, jak chtěl, pokud ho ochranka 
neodstrčila. Dotazy standardní. Třeba se paní 
ptala, že si vydělá  9 5OO a je kuchařka, co 
dělat, aby brala víc. Pan prezident ji to 
vysvětlil. Vysvětlil všechno každému. Jak je 
ten život vlastně jednoduchý. Vždycky měl 
ten správný argument, čísla sypal z rukávu. 
Některým se to dobře poslouchalo a tleskali, 
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někteří si uvědomili, co je populismus. 
Některé bonmoty říkal už v Porotním sále. 
Co si taky má pořád vymýšlet, že? Nebo mu 
to někdo trochu vymýšlí? Jo, ten hoch co 
nosí široký klobouk a je pořád revolucionář, 
řekl panu prezidentovi, že v Jičíně vládnou 
estébáci a komunisti. Pan prezident pravil, že 
by se Jičíňáci měli urazit, když je nařknul, že 
je zvolili. 
Ano, je pan prezident dobrý diskutér, vtipný, 
rychlý. Sype mnoho argumentů, některé se 
lidem líbí. Asi proto ho volili. Celou dobu na 
tribuně stál i se svou hůlkou. Asi ¾ hodiny. 
Klobouk dolů. Na fotce se mi povedla 
kombinace Valdické brány a pana hejtmana 
France. Brána je krásně rovná, štíhlá. I 
z profilu. 
Ochranka asi odváděla perfektní práci, i 
když po panu prezidentovi nikdo tady 
nestřílel, ani z praku kuličkami. Prezidentská 
kolona obnášela 5 x Superb a 2 x Audi. 
Kolik byly ochranková kolona, to je tajné. 
Ale hodně. 
    

Hana a Eva 
Další jičínské kantorky dostaly od školského 
ministra medaile. 
Hana Krásenská v Jičíně v Káčku od začátku, 
od káčkového založení. Přes divadlo. Sama 
kroužky malých dětí, dospělé divadlo jako 
asistentka Martina Zajíčka. Organizuje rozličné 
soutěže, dělá mnoho dalších aktivit. Je to člověk, o 
kterém vím, že když má něco na starosti, tak to 
vyjde a je skvěle zajištěno. 
Hanička patří k nesmírně spolehlivým, až 
pedantickým lidem. A s dětmi to umí. 
Evu Černochovou znám hlavně ze zkoušek na 
každoroční vystoupení tanečních (nebo 
baletních?) tříd ZUŠ. Je příjemné sledovat, jak na 
ní ty holky všech kategorií visí. I ty, které nazývá 
„staré páky“. To jejich představení v Masarykově 
divadle je každoročně vhled do světa fantazie a 
skvělá estetická podívaná.  
   

Nahlédnutí do jiného světa.  
Pan fotograf Thoma, musíme říct, že starší, 
tedy Zdeněk, jel v roce 1979 zase do hor. 
Nejdříve letěl, pak autem a posledních pět 
dní šel pěšky. Šel, až přišel do nepálské 
vesnice Manang. Do Manangu se nejezdí, 
tam se chodí. Tam silnice nevede. I když má 

asi sedm stovek obyvatel. I když Manang je 
asi tři a půl tisíce vysoko, není to nic, 
protože nad ním je Anapurna a ta má…, to je 
osmitisícovka. 
Pan Thoma fotil nejen tu Anapurnu a 
všechny ty ledovce a ledovcové řeky, ale i 
domy a lidi, kteří tu žijí. Tenkrát ještě na 
poctivý film a samozřejmě černobíle. Nejen 
fotil, ale s lidmi hovořil, a nasával tam tu 
atmosféru, která se nedá tak jednoduše 
popsat. Snad, trochu, když se člověk pečlivě 
dívá na ty fotky. Jak na nich ta drsnost skal a 
kamení dá se vyčíst ze svraštělé tváře 
domorodců. Jak domy ze sem tam 
naskládaných kamenů tvoří příjemné zázemí 
pro rodiny. Nebo ten úžasný klid údolí a 
skal, kde ten, kdo chce, za celý den nepotká 
člověka.  
Pak byly jeho výstavy a knížky samozřejmě 
o horách, japonských zahradách i dalších 
cestách do Asie.  
Až přišel rok 2008 a pan Thoma mladší, tedy 
Michal, vypravil se na trek kolem Anapurny. 
Samozřejmě cesta vedla i přes Manang. Vzal 
si sebou kopie tátových fotek a lidem, které 
otec fotil před třiceti léty, je ukazoval. A ti 
se poznávali. Nejen to, mladý Thoma se 
snažil zopakovat tátovo focení. Ze stejného 
místa. Tentokrát moderním digi aparátem a 
samozřejmě v barvě.  Bože, jak se ten svět 
mění. I v Nepálu. I takhle vysoko. Ale 
silnice do Manangu stále nevede. Chvála 
Bohu. Jak to dlouho vydrží? 
Je hezké, že rodina Thomů přijela do Jičína, 
když se tu ve čtvrtek 3. dubna otevírala 
fotografická výstava otce a syna. Protože to 
nebyla jen podívaná na fotky. Byla řeč o 
podivné zemi, která přitahuje. Kde jsou 
trochu jiné starosti, než máme tady my. 
„Syrová krása. … Na půl roku se tady 
vždycky život zastaví. … Když už někam 
pojedu, tak vždycky do Asie. … S focením 
tu jsou problémy – když někoho fotíte, 
vezmete mu duši.“ Jen několik vět 
z rozhovorů nad fotkami. 
 

Stromy 
Vlaďka zavolala, ať přijdu sázet strom. Byli 
jsme v převaze - přišlo nás dvacet na jeden N
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strom. Honza vysvětlil, že se v Jičíně 
pokácelo mnoho stromů (u Lodžie, u 
nemocnice, u mostu přes Cidlinu) a že 
nepomůže plané nadávání, je třeba konat. A 
tak skrze organizaci Think BIG sehnal vše 
potřebné a začal sázet.  
Jedenáctým stromem byl jeřáb ptačí, který 
na břehu řeky Cidliny při cyklostezce 
vysadila tahle parta, náležitě zalila. Pak se 
všichni okolo chytli za ruce a cosi se 
zvolalo, zase jsem už zapomněl, co se 
zvolalo. Nejpozoruhodnější bylo, že každý 
dostal cedulku a mohl na ni napsat dobrou 
zprávu, protože tenhle jeřáb je Stromem 
dobrých zpráv. Ty ceduličky tam visí a 
každý si je může přečíst a přidat tam další. Je 
to jeřáb u vody blízko parkoviště za 
archivem. 
 

Asi první obrazy v Seco Group 
Pan hoteliér Gabriel seděl ve svém hotelu 
Praha, cosi pil a najednou byla tam řeč o 
malíři a slovo dalo slovo a on se rozhodl 
udělat ukrajinskému malířovi Lebedincovi 
výstavu. Vymysleli, že to nebude obyčejná 
výstava, ale výstava v industrii, jak se říká. 
Prostě se U Knotků, jak staří Jičíňáci říkají, 
vyklidila jedna hala a tam se pověsily 
obrazy. 
Skvělá věc, dobrý nápad hned z několika 
důvodů. 1. Není známo, že by se běžně 
vystavovaly v Jičíně obrazy v továrně. 2. 
Tak často se nestává, že výstavu pořádá 
hoteliér. 3. Mistr Lebedinec je z Ukrajiny a 
proto přijelo dosti jeho krajanů, včetně pana 
velvyslance. Že byla řeč o současném dění 
tam, je jasné. 
Mezi staré mlátičky a rozebrané motory, 
které zůstaly při zdi, se zajisté nehodí ani 
břízky, ani jeleni. Petro Lebedinec dělá oleje 
na plátně a kdo by chtěl obrazy jednoduše 
zařadit, tedy abstrakce. Kompozice od 
malých, až po velké plátno v čele sálu. 
Jmenuje se Symfonie a podle nabídky má 
cenu přes 200 000. To píšu pro ty, kdož by si 
mysleli, že nanášení barevných neurčitých 
tvarů je jednoduchá záležitost. Fotky, na 
kterých je obraz a stroj ukazují, že tenhle 
žánr s technikou se dobře snáší. A že kumšt 

výtvarný může spolupracovat s kumštem 
rukodělným, nebo strojodělným. 
Ano, soudruzi, více než kde jinde, bylo to 
setkání snobské. Pánové v kravatách přivedli 
své dámy v parádních šatech, nebo 
dlouhonohé slečny, aby se měli čím 
pochlubit. Zaujala mne dáma v klobouku 
postávající s jedním politikem (slušným). Až 
po nápovědě (já zapomnětlivý!) dozvěděl 
jsem se, že je to ta skvělá malířka z … I já 
využil jsem příjemnou Natálku, bych se ptal, 
jak je tam u nich. Řekla, že pokud dojde na 
referendum, Ukrajina se udrží celistvá. 
Bohužel, panu Štindlovi, bývalému 
velvyslanci, dnes překladatelovi a autorovi, 
jsem moc nerozuměl – hudba byla příliš 
hlasitá. Zapamatoval jsem si jen názor na 
ruského prezidenta, který vyplýval z jeho 
kágébácké minulosti.  
I za přínos poučných kuloárů patří panu 
Gabrielovi dík. Kéž by ve výstavní činnosti 
pokračoval, kéž by byl pro ostatní 
podnikatele příkladem.     
 

Absolvovala 
Jana Kracík, absolvovala v Brně obor staré 
hudby – teorii i nástroje, tedy flétny. Zbýval 
absolventský koncert. Tak pozvala své 
hudební přátele a kolegy do Lodžie. Složila 
pro ten účel kapelu, která v téhle sestavě 
ještě nikdy nehrála. Připravila tak místním i 
přespolním skvělý zážitek. Protože to nebyl 
koncert takový, že přijdou lidi, sednou si, 
poslouchají duchaplná slova a pak hudbu.  
Duchaplná slova nebyla, protože slova 
vůbec. Od otevření vrat Lodžie až po 
děkovačku muzikantům nebyla slova žádná. 
Proč taky?  Hned v průjezdu vítaly 
posluchače flétny. Pak Jana se svým 
nástrojem prováděla lidi Lodžií a všude byla 
nějaká zastavení a muzika sólová, nebo 
skupinová. Na každém se Jana připojila, aby 
se celá kapela pak sešla na terase a s kulisou 
stromů v pozadí bylo slavné finále celého 
orchestru. Housle, viola, kontrabas, theorba, 
virginal, viloa da gamba, mezzosoprán a 
Janiny flétny a fagot.  
Zajisté se na tomhle všem podílel kastelán 
Jirka, který režii umí. Jistě všichni ostatní. Č
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Ještě stručně: Janova theorba je zvláštní 
loutna, která má tak dlouhý krk, že se s ní 
neprojde dveřmi. Magda přinesla si hned dvě 
gamby, protože naladěné o půl tónu od sebe, 
pro různé skladby. Některé flétnistky byly 
Janiny žačky. Radkův virginal někteří 
nazývají cemballo… Zajímavostí bylo 
mnoho. Kapela byla v černém, některé 
červené doplňky. Radost na vše pohledět, 
hlavně ale uslyšet.  
Sto patnáct diváků, ale možná víc, někteří 
nebyli při počítání vidět, tleskalo a tleskalo. 
Kapela odešla a nepřidala. Pak už se 
v kuloárech všichni radovali z povedeného 
díla.  
 

Kousky z deníku 

 
30 03 2014 Doroznesl 
Poslední byl okruh železnický. Jedna pěkná 
paní na zahrádce zvala mne dál. Ale mám 
v Lodžii schůzi. Nakonec vybyla půlhodina. 
V hospodě u kriminálu ještě nemají 
venkovní stoly a tak si beru Gamb na 
schody. Krásně prosluněný beton hřeje. 
Chvilku nemusím vůbec nic. Ani myslet. Jde 
to? 100 metrů odtud je za „žiletkovým“ 
drátem bývalé 3. oddělení. Tenkrát nám 
říkali, když jsme tam byli služebně, že je to 
vězení ve vězení. Dalo by se odtud z okna 
krásně koukat na Zebín. Nedá. Před oknem 
je zástěna. Součástí trestu je, že ani do 
zeleného se nesmí hledět? Jaké je nedělní 
odpoledne v krimu? 
A my si tady fňukáme kvůli blbostem. 
V Lodžii mi Jirka oznamuje, že schůze je až 
za hodinu, že to ti, kteří byli posledně, vědí. 
A já že můžu zatím rovnat dřevo. Vůl. Tak 
rovnám. Já vůl. Vedle Lenon brousí nějakou 
skříň. Příšerně prachu. Vůl. Ale jsem se 
zabral do toho, jak dobře umím založit okraj, 
aby se hromada nezřítila. Tak rovnám. Prach 
se na mne usazuje. Na Lenonovi už je 
usazenej. Pak přišly dívky a začala schůze o 
Čarodění. Trvala 147 minut.     
 
01 04 2014 Honza pravil: 
„Já lepit nesmím.“ A tím vysvětlil rozdíl 
mezi tesařem a truhlářem. Čepy si připraví 

doma, pak sesadí jako stavebnici a 
konstrukci stáhne. Navrtá v čepech a zatluče 
kolíčky z tvrdého materiálu. Stará, prastará 
osvědčená technologie. V historických 
roubenkách to takhle funguje stovky let. I na 
zvonicích. 
A truhláři? Ti začepují, ale zalepí. V tom ten 
rozdíl. Ale jsou i výjimky. 
 
05 04 2014 Je knihovna        
místem setkávání. Pan profesor prohlíží si 
jeden regál. Prsty přejíždí po hřbetech knih. 
Nabízené otázce neodolá. Pečlivý rozpis 
návštěvy prezidenta v Jičíně ho 
nepřekvapuje. To je běžné, a bývalo i dříve. 
I za Masaryka. A ne, že nebyla cenzura, 
možná lépe autocenzura. Když si pan 
profesor povídal s Karlem Čapkem,  
samozřejmě že pan spisovatel si nedělal 
poznámky. Až pak, doma, všechno sepsal. 
Text pak dostala Alice a upravovala. I 
vypouštěla. Dvě kapitoly vydány až 
s velikým zpožděním. A nesměla tam být 
láska. Na to byla zvlášť háklivá. 
Bavíme se o novinách, o psaní. Papírové 
noviny ubývají. Perspektiva nejasná, spíš 
pesimistická. Přecházíme na rádio, na 
Vltavu. I pan profesor byl v Osudech (vždy 
od 11:30).  Vzpomíná, jak natočili 
povedenou pasáž. Líbila se jemu i paní 
redaktorce. Pak zjistili, že nenatočili. 
Záznamník nebyl zapnutý. Paní redaktorka 
chtěla, ať hovoří znovu. Nešlo to. Tak 
povedené už by to nebylo. Znám ten pocit 
smazaného článku. Brr. 
 

Prochoroviny 
kulturní (skoro) měsíčník 
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Jičín, 
tel.: 493 523 492, 723 128 942 

Evidenční číslo MK ČR E 13158 
e-mail: prochor.jc@tiscali.cz 

Noviny vznikly s laskavou pomocí APEL, 
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Opět potvrzení pravidla: Nejlepší dílo je to 
dosud nenapsané.  
 
05 04 2014 Pak se omluvím - 
do Galerie radosti přišla rodina Karla Šoltyse 
a prohlížejí tatínkovy a manželovy obrazy. 
Koumají nad tím, odkud jednotlivá 
novoměstská zákoutí maloval. U některých 
si nejsou jisti.  
Pak si povídáme o neviditelnosti. O různých 
druzích brýlí pana malíře. O tom, jak si 
někdy pochvaluje dobrou viditelnost, jindy 
naopak. A je to nevyzpytatelné. Který odstín 
skel pomůže. Malíř se špatným zrakem. 
Chtěl jsem napsat viděním. Ale to ne, to 
vidění je malířské, a zdali má co společného 
s tím oftalmologickým medicínským? 
Ptám se na velkou výstavu k devadesátinám. 
Paní dcera hovoří o podzimním termínu 
v Nové Pace. Proč v Pace? Tam je centrum 
Podkrkonošských výtvarníků. Budou tam i 
plastiky. Připomínám Máchu ve škole 
v Radimi. Tam je na jedné desce - 
dřevořezbě, kus básníkova života.  
 
06 04 2014 Sedím si 
u kláves, je úžasný klid. Nedělní. Jen za 
oknem hrdlička (myslím), pořád stejných pár 
tónů. Automat. Už si nevšímám. Ale kdyby 
byla změna v tónech, asi bych zavětřil.  
Koukám se na ty černé klávesy a snad 
poprvé si uvědomuju, co pro mne znamenají. 
Proč teď? Zkouším si, jak se dá psát jen 
levačkou. Prostě kdybych nějaký čas pravou 
nemohl. Kolik takových lidí je? Já bych si 
měl začít zvykat, v květnu mi budou řezat na 
pravačce Dipitrena. (Dipitrenova kontraktura 
= nenarovnám prsteník.) Po tátovi. Ten byl 
ve Vysokém dvakrát. Pak syn, jeho vnuk. 
Geny přeskočily. Ale i já se dočkal. I mne to 
čeká. O tom nechci. 
Tímhle obloukem dostávám se, a přišlo to 
samo a možná poprvé, k tomu, co ty klávesy 
znamenají. Na mém Compaqu napočítal 
jsem jich 87. Všechny nepotřebuju. O 
některých ani nevím, na co jsou. Ale to 
neznamená, že je nepotřebuju. Jen o tom 
ještě nevím. Tak je v životě dost často. Ale 
my to zamachrujeme, nepřiznáme. 

Teď k písmenům: Když na lavičce potkávám 
bezdomy, objevuje se pocit závisti. Upíjejí 
nejlevnějšího lahváče a … teď jsem chtěl 
napsat, že jsou spokojení. Jenže to nevím. 
Neptám se. Jedu dál a můžu si říkat, že jim 
závidím. Jenže, a to si  uvědomuju, klávesy 
nemají. Mně by chyběly. Měl bych jen 
tužtičku a papír. Jako Magor v krimu. Ale on 
pečlivě ukrývanou. (Viz Labutí písně) A pak 
bych text v knihovně na PC přepisoval.   
Jistě, že bych bez kláves mohl být. Ale – 
zvykli jsme si na sebe. A to nutkání, napsat 
myšlenku okamžitou, nepolevuje. Je to 
dobře, nebo špatně? Každopádně ty klávesy 
… jak to říct … občas mi způsobují dokonce 
potěšení. To smím?  
 
12 04 2014 Když se jdu zubat, 
vidím, že na pračce svítí červené světýlko. 
Koukám na něj, pračku neumím. Má si svítit, 
nebo je potřeba ho vypnout? Bojím se, že 
něco zmáčknu a pračka se roztočí a začne 
poskakovat po koupelně, jak ona umí. 
Vlastně mi světýlko nevadí. 
Při snídani (tvarůžková pomazánka) se 
pračka vrací a i myšlenka, jestli se ji mám 
naučit. Na staré kolena. Pak obligátní blbá 
otázka – když bude dodržena statistika, umřu 
dřív, tak o šest až osm roků. Je zbytečné 
umět pračku. Objevuje se otázka, která 
vznikla na besídce o Mackové a Váchalovi, 
jak umírají staří manželé. Někdo tam pravil, 
že když umře jeden, ten druhý jde brzo za 
ním. Vyrozuměl jsem z toho, že to platí u 
pevných vztahů. Začal jsem přemýšlet, jak 
dlouho trvá mezipračkový cyklus a teď se až 
bojím napsat, jestli se mezi dvěma praními 
stihne dvojí umření. Ale jsem radši šel mýt 
nádobí po snídani. Pak tohle napsat. 
 
12 04 2014  Pouť do Libošovic  
Některé události nabývají na významu, když 
se do nich započítá i cesta. Tak jsem si užil 
kolovou cestu do Libošovic, kde Alena 
s Evou (knihovnice) s ostatními připravily 
výstavu Panu učiteli s láskou. Nejen výstavu 
o panu řídícím Antonínovi Bochovi, ale i 
přednášku a besedu o škole vůbec a její 
historii. Na tu přijel povídat Karol Bílek. 
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Svatý Petr mi na tu cestu rozsvítil a tak se 
přes Mladějov dobře jelo, skoro žádná auta. 
Nevím z jaké zásluhy jsem dostal kyselo. A 
jak jsem krájel ty brambory v něm, koukal 
jsem na knihy v regále a byl potěšen tím 
výběrem. Od klasiky přes Loukotkovou až 
po Havla. Nic „červeného“ jsem tam 
neviděl. 
Výstava byla na schodišti a byly do hlavně 
zvětšené pohlednice, zvětšené z obou stran, 
které posílal rodině tehdy mladý pan učitel, 
který narukoval do první války. Ty pohledy 
a dopisy byly vlastně kronika, nebo deník 
jednoho vojáka, jak vnímal válečné putování 
po městech a krajině. I o tom, jak se těšili, že 
do švestek budou doma a ono se to protáhlo 
na čtyři roky. 
Karol pak vykládal o škole a školství tenkrát. 
O tom, co znamenal ve vsi pan řídící. Jak 
musel shánět mecenáše pro školu. Jak se ve 
vsi hrálo divadlo a vstupné šlo do školy. Jak 
obec jela na koňských povozech do Prahy na 
jubilejní výstavu. A další zajímavosti. Ale i 
to, Jak si uchovával, když byl v důchodu, 
sešity nejlepších žáků.  A lidi přidávali své 
vzpomínky, přinesli ukázat své vysvědčení i 
jiné dokumenty. Samozřejmě taky přinesli 
ochutnat, co napekli. Největší úspěch měl 
medovník upečený jako kniha s fotkou jedné 
třídy. Nejlepší pohledově i chuťově.  
Takhle vypadá sousedský život 
v Libošovicích.  
Domů jsem šlapal, aby mne nezatmělo. Aby 
mě tma nedohonila. Téměř se jí to 
nepodařilo. 
 
13 04 2014 Chtěl jsem bejt duchaplnej 
tak jsem řekl: „Tady občas někdo něco 
řekne, všichni se tomu smějí, akorát ne ten, 
který to řekl. Protože neví, čemu se smějí.“ 
Bylo to na schůzi Lodžie teamu a mi bylo 
podivně, protože jsem nevěděl, jestli schůze 
už skončila, nebo ne. Oni odpověděli, že to 
bývám obvykle já, kdo něco řekne, a ostatní 
se smějí. 
Nejsou to obvyklé schůze schůzovací. Tady 
se zrovna vymýšlel program na Čarodění. 
Třeba jak se co udělá, který muzikant bude 
v kterém výklenku, aby jich moc nespadlo. 

Přesněji by bylo škoda, kdyby spadlo -  
například harmonium. 
I když téma skončí, lidi se nějak neumějí 
rozejít. Jakási sounáležitost.  
 
18 04 2014 Ječely,  
bylo jich jen šest. Pusu měly otevřenou 
nejméně tři najednou. Těšil jsem se, až jim 
šenkýřka přinese jídlo, že trochu zmlknou. 
Nepřestaly.  
Ale ony jsou normální, ne já, který sedí 
v rohu hospody a čte si noviny. 
 

Kačenka a Ninka 
S Kačkou těžká řeč. Hihňá se až do 
nesrozumitelna. Dala se na orienťák, to 
chválím. Je to rodinná tradice už ve třetí 
generaci. Tuhle jeli ze závodu OB (4. z 11) a 
volala z autobusu, jestli neznám P. A 
ukrutně se chechtala, takže nebyla moc 
srozumitelná. Ukázalo se, že její soupeřka je 
vnučkou mého bratrana. Genetika nejen 
v přímé linii, ale i provázaná. Skrze 
orienťák. 
To Nina je jasnější. Sedne si ke stolu, tam je 
v misce okurkový salát. Prstíkem zamíchá, 
prstík olízne a usměje se. Souhlas. Ale 
s bramboračkou končí po dvou lžících. Beze 
slova sklouzne z lavice (nejprve se otočí, 
protože ctí horolezeckou zásadu – při slézání 
čelem ke skále) a odchází. Má svoje místa – 
hračky, počítač s otáčecí židlí, houpačku 
v síni. Už nás skoro nepotřebuje. Akorát 
když chce lézt na skříň, tak naznačí, ať ji 
povytáhneme šuplíky jako stupy. 
Pointa: bramboračka byla přesolená. Ale to 
nám Ninka s ohleduplností nevyčetla. 
Ninka je vynálezce ponožkového divadla. 
Na polici ležely tlusté ponožky. Ninu zaujaly 
barvou a oblékla si je na ručičky. Ze tří 
prstíků vznikla hlava, dvě ruce. Skvělý 
maňásek. Hráli jsme divadlo. 

Redakční: 
Pokud nedostanete své červnové 
číslo do 5. 6. domů, vyzvedněte si jej 
v MIC v zámku v Jičíně. Nevím, jak 
budu po operaci pro redakční práci 
použitelný.                           proChor 


