
1 

 

 

 
Montesori 
Po trávníku za školou v Soudné pobíhá 
Marcela. Chce, aby oslava prvních narozenin 
Klubu Montesori proběhla pěkně. Na 
trávníku je tabule, na ní první řádek napsaný. 
Na besídku uprostřed přinášíme dorty. Jsou 
„ekologické“, trochu i „bio“, marmelády 
z vlastní dílny. 
Přicházejí rodiče s dětmi různého stáří, 
někteří až z Jablonce. Tam dříve Marcela 
působila. To je u Montesori zásada – rodiče 
ve školce. Jak dlouho chtějí a mají čas. Děti 
zapalují na každém dortu jednu svíčku. Při 
tom se zpívá: „Klubík má narozeniny, my 
máme přání jediný, Montesori, Montesori 
…“ Děti a sirky? Ano. Za každé se postaví 
Marcela a škrtají společně. Pak v misce 
s vodou sirku spolehlivě uhasí. Vedou se 
řeči, vzpomínky, předávají se kytky.  
Začíná pršet. Přebíháme do klubu, přenášíme 
zbytky dortů. Děti si hrají, i rodiče. Na zemi 
je elipsa, u té se sedává, když se zpívá. 
Hračky jsou citlivě vybírány, podle zásad 
Montesori. Jinak je klub obyčejná místnost, 
kde je dětem příjemně. Sídlí v Soudné za 
Speciální školou. Přijít může kdokoli. 
Jednoroční oslava proběhla v sobotu 30. 
srpna. Vše o klubu na adrese 
http://montessori-jicin-cz.webnode.cz/. 
Když všechno skončilo, všimla si Marcela, 
že má u krku vzadu rozepnuté šaty. Asi jsem 
ji měl upozornit. Ale já si myslel, že je to 
módní záležitost.   
 

Brambory 
V tom je svět úžasný, že se mění. 
Periodicky. Ke každému období něco patří.  

 
 
Když se láme léto k podzimu, tak k tomu 
patří Brambory. Kdo nezažil (teď jsem chtěl 
napsat „vůni rozorané země“, ale cítím tu 
frázi), nežije ten pravý život. Nezažije, co 
znamená vnímat ten pocit, když se hlína 
obrátí a jsou tam ty šišaté hnědé Adély. Po 
očku mrknete na rodinné klany, ano od 
babičky s berlí až po vnučku s odhalenými 
rameny. Protože podzimní slunce už hřeje. 
Babička se nemůže ohnout, tak alespoň dělá 
šafáře. A koncem berle šťouchá do brambor 
jako na biliáru a přihrnuje na hromádky. A 
Věrka kmitá s mírou, která vypadá jako 
velké otevřené kružítko a říká: „Odsud, 
pocud.“ 
Třídíme. Ty malé se zkrmí. Skrze slepice 
promění se ve vajíčka. Děláme jen malé 
pytle, abychme unesli k autu. Zdravíme se 
s lidmi, které nevidíme celý rok. Je hotovo, 
skoro je to líto. Rozhlížíme se, žasneme, 
jaký je odtud, ze zahřbitova výhled. Tady se 
utužuje rodina. Tady se scházejí generace. 
Tady si člověk ošahává hlínu, ve které bude 
jednou doma. 
Koho nebolela záda, ten se ulejval. 
 

Politik (celostátní) 
Těch místních mnoho, jsou známí, jsou 
potřební, kdo by nás řídil? Ale celostátní je 
v Jičíně jen občas. Teď v předvolbí však 
hustěji. Tenhle se jmenuje MVDr. Pavel 
Bělobrádek, Ph.D., MPA. Je zastupitel 
v Náchodě, zastupitel krajský v Hradci, 
místopředseda vlády, poslanec v parlamentu 
a předseda KDU ČSL. Když přijel do Jičína, 
měl s sebou pěknou holku spolupracovnici, a 
když šli z radnice do Židovské školy, nesl 

PROCHOPROCHOPROCHOPROCHO   vydává prochor 

píše bohumír procházka     ROVINYROVINYROVINYROVINY 

zvěsti zzvěsti zzvěsti zzvěsti z    Jičína a okolíJičína a okolíJičína a okolíJičína a okolí     http://prochor.unas.cz     1111....    říjen říjen říjen říjen     2012012012014444            čččč....        10101010        /  1/  1/  1/  14444 

Č
eš

i j
ak

o 
ce

le
k 

js
ou

 v
íc

 n
ež

 e
go

ce
nt

rič
tí 

– 
js

ou
 s

po
ko

je
ni

 s
am

i s
e 

se
bo

u.
 (

M
ar

iu
sz

 S
zc

zy
gi

el
) 

) 



2 

 

nad ní v takové vykláněčce deštník. To se mi 
líbilo. 
Nelíbilo, že si myslí, že je to v pořádku, 
když tyhle všechny funkce. Vysvětlil, že se 
některých platů vzdává. Ostatně soudím, že 
podobně smýšlejí ti vysocí všichni, nebo 
skoro všichni. Tím víc, čím víc se vzdalují 
od obyč lidí. Jinak sympaťák. Povídal, že 
oni, lidovci, si nepotřebují do stanov dávat, 
že mají mít určité procento žen. Oni je tam 
prostě mají. V Jičíně plnou třetinu. A pěkný 
holky. Atd.  
Pak zastavilo pod oknem takové to auto, co 
je vpředu osobní a vzadu maličký náklaďák. 
Jako v amerických kovbojských filmech. Na 
tom náklaďáčku byl akordeon, o kterém 
jsem si myslel, že je za 100 (tisíc) ale Pavel 
mne opravil, že za 120. Pavel vystoupil 
zpředu, vyložil si svůj nástroj a začal hrát. 
Pavel je z Izraele, ale hrál česky písničky 
židovské a izraelské. A taky ke každé 
písničce něco řekl. Tohle byla krásná 
předvolební agitace.   
 

To se nám bláznům 
občas stává: ni viděti ni slyšeti. Lidi, dění, 
věci. Prostě život je příjemnější, když cosi, 
nebo kdosi je mimo nás. Nechceme ho, 
nemusíme to. Ne, není to lenost, nechuť 
pracovat. Je to … možná znechucení. Nebo 
jen to, že cosi, nebo kdosi je jinak, než 
bychme chtěli? Nemusí ta naše pravda být 
tou nejpravdivější, že? Přesto si za svým 
stojíme a zajisté víme proč. 
Pohádka. JMP. Asi osmnáct roků. Všelijaké 
vzpomínky. Pohádkové noviny, PIC 
(pohádkové informační centrum = sežeň, 
obstarej, pomoz, zařiď…), hádanky 
v arkádách atd. Teď objíždím náměstí 
zdaleka. Nejradši bych v době JMP byl 
někde na cestách. Tak vypadá stav nás, 
bláznů.  
Ale jistě, kdyby se někdo zeptal, dlouho 
bych dokázal vysvětlovat proč. Poukázal 
bych nejméně pět jmen, která pro pohádku 
něco znamenala a u ní už taky nejsou. A 
nejsou to blázni. Proč? Tři jména, která tam 
jsou, ale by si zasloužila už na odpočinek. 

Jestli zasloužený? Ale ti jsou asi spokojeni 
se svým konáním. 
 

Smíření 
Všechno je pouť. Pouť za poznáním. 
Krajiny, lidí, historie. Až v stáří jsem to 
pochopil. 
J přesná a spolehlivá jako vždycky. V 7:15 u 
školy. Šlapeme k Češovu, mlha ještě úplně 
nezmizela, ale nezebe. Funím, před holkama 
vytahujeme se i my starci. Jak jsem čekal, 
v Češově jsme sami. Ta příprava, kterou 
jsme věci dali! Nu, nakonec deset lidí. Tak 
jedeme do Valů. Dvě auta, zbytek kolistů. 
Pan řídící říká, že cesta je dobrá. Vesničani 
mají jiná kritéria. Bláto na kole i na nás. Ve 
Valech vlhko. Na podstavec pomníku 
Tomáše Svobody rozkládáme plachtu, 
kterou připravila Míša. Na ní obrázky ze 
života myslivce. Připravila skvěle. Nejdříve 
povídáme o Valech, pak životní příběh 
člověka, který jim (jezuitům) nejdříve 
ustoupil, při druhém přepadu však víru 
bratrskou nezapřel. Udal ho kolega hajný. Ta 
podoba s dalším obdobím našich dějin. 
Ukazuju na obrázky a střídavě čteme text. 
Jako za starých časů na jarmarku. Pak pan 
farář evangelický čte žalm a říká modlitbu. 
Všichni uzavřem: Amen. 
Povídáme si o historii Češovských valů, o 
tom jak všelijak byly využité. Prý to začalo 
za Keltů. Ale průzkum zatím nebyl. Les ty 
vykopávky chrání. Délka valů až téměř 4 
km. I o stádu divočáků vypráví pan řídící. 
Pan farář je vojenský kaplan, byl na dvou 
misích, taky ví své. I o vztazích mezi 
evangelíky a katolíky. Na jeho předchozím 
civilním působišti bylo to půl na půl. Pak si 
jedna evangelička vzala katolíka a zapálili 
jim stavení. Až tak. 
Zase funím. V Kostelci ukazuju J barokní 
hospodu a říkám, že vesnice je nejmenší 
v kraji. Mají 38 obyvatel. Vytahují se tou 
raritou a hospodu si otevřeli. Pro sebe. Mají 
probudilého starostu. 
Na Velišském hřbetě lidí dvacet, církví tři, 
faráři dva. Paní učitelka rozdává zpěvníky. 
Jaromír s Čestmírem vymysleli před patnácti  
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lety vztyčení kříže (Jičínský apel) úžasně. 
Na jedné straně příběh Svobodův – 
pronásledování evangelíků, na druhé straně 
zabití Burnácia – katolíka, jezuity. 
Vymysleli i fotogenický skvělý výhled. Loni 
napočítali jsme, že odsud vidno 14 kostelů.  
V přímluvách hovořilo se o potřebě domluvy 
mírovou cestou. Zněla i prosba za židovský 
národ. V promluvě farářské poznamenal 
jsem si slova: Jednota, ale nikoli uniformita. 
Dvanáctou, na kterou bylo stanoveno 
zastavení libuňské, stíhám fousově a 
zpoceně. Paní starostka Helena pojala 
setkání v buditelském duchu – děti 
v národních krojích. I její slovo bylo tak 
akorát, pečlivě připravené, věcné. Žádáme, 
aby příběh pátera Burnácia a studenta 
Rokyty, zavražděných sedláky, dala na 
obecní stránky. Měl by být víc známý. Jiří, 
který vedle svého inženýrství vystudoval i 
teologii, vzpomíná na vztyčení kříže před 15 
léty. Ale na kole mě nedohonil. Dáváme 
kytku k památníku Burnácia. 
Paní Helena nás vede do fary, kde 40 let žil a 
tvořil Libuňský jemnostpán. Mají tu i krajiny 
mistra Františka Kavána. Na fotce je to 
obyčejný vesnický člověk. I podle oblečení. 
Na Jívě pivo a držková, doma sečtených 
50,4 km poznání. Dělo se v SO 13. září. 
 

Knihy a kotle 
Neobvyklé setkání, ale na výstavišti v Lysé 
tak lze a úspěšné. Knižní veletrh je tu už 
jedenáctým rokem a výstava o topení nevím. 
Ale snášejí se. Lidi projdou oboje, když už 
mají zaplaceno. 
Z Nymburka kolmo, proč nevyužít cestu 
kolem vody? Jávůl zkusil levý břeh a ten se 
mi pomstil blátem. Příště jen státem 
dotované cyklostezky! 
Zase Kořínek. Václav se nedá přehlídnout. 
Ani jeho kuličková skála. V koutku 
nazvaném Tvořivá chvilka je pana umělce 
socha – vlastně model Českého ráje 
v jednom bloku. A okolo něho je žlábek, kde 
hráč cvrnká. Ale nahoru. Když kulička 
vypadne, musí znovu od začátku. Václav v 
Jičíně kdysi pobýval, je multimediální 
umělec. Od sochařiny, přes muziku, až po 

pedagogování. Poslední jeho vynález je 
pětimetrový buben, ale ten se na výstavu 
nevešel. 
Tak ty knihy. Tady to můžu napsat – 
vystavovatelů je míň než loni. A tak vkládají 
pořadatelé výstavy, třeba tu fotografickou 
hrabalovskou.  A zvou vzácné hosty. Knižní 
přijeli. Jistě, beseda či autorské čtení je pro 
ně reklamou. Ze zvaných prvořadých 
osobností přijel jen Václav Klaus. Viděl 
jsem ho už na třetím knižním veletrhu. Ale 
teprve tady příběh. Jdu zaklepat na dveře 
Ředitelství, abych získal podklady pro 
článek do Knižních novinek, ale dveře mi 
zastoupil fešák. Měl kvádro, kravatu (co 
můžete čekat od kravatáře?) a pravil, že tam 
nesmím. Na dotaz proč, odpověděl 
vyhýbavě. Neprozradil. Samozřejmě jsem 
věděl, že tam schůzuje VK s vedením. Ani 
jsem tam už nechtěl, jen jsem si testoval 
práci asibodygardů. Nepomohlo ani, když 
jsem místopřísežně prohlásil, že pistoli na 
kuličky opravdu nemám. Asi mu vadily 
zablácené kalhoty. Poučení? Až bude někde 
VK, jezdit po pravé straně. 
Samozřejmě byly tam knihy. S veletržní 
slevou. I hromada polštářů, abyste si mohli 
v pohodlí sednout. Taky tam byla literární 
soutěž, do které přišlo celkem 197 prací od 
85 autorů všech věkových kategorií. Letos 
pořadatel Honza (to je ten, co napsal knížku 
o Kopidlně) vymyslel téma mikropovídky a 
jako bonus mikromikropovídky. Tam se 
nesmělo překročit 200 úderů. Žádná sranda. 
Hůř, než napsat celou stránku. Taky se tam 
soutěže úspěšně zúčastnil jeden Jičíňák. 
Povídal jsem si s vítězkou kategorie 
mikropovídky. Obyčejná holka z vesnice. 
Ale napsala krásnou povídku. Vyprávěla mi, 
že má potíže s fabulací (vymejšlením). Ale 
že téma ji přináší sám obyčejný život. Nedaří 
se ji prosadit k publikaci, i když ty povídky 
jsou pěkné. Řekli jí, že nejsou atraktivní. A 
ona, že není známá. Bodejť. Píše třeba o 
starých lidech.  
Sám Honza Řehounek, už mu vyšlo 27 
knížek (kupříkladu o legionářovi 
z Rožďalovic), má v šuplíku, pardon, 
v počítači, 4 nové věci a nemůže je udat. I 
takhle vypadá knižní svět. 
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Zpátky vezl jsem 1,34 kg knih a jel jsem 
k vlaku do Nymburka radši po silnici.  
 

Čtení 
- Nemůžu najít knížku Na suchu a ve 
vzduchu. Je to pro děti historie dopravních 
prostředků. Hlavně ale s ilustracemi Kamila 
Lhotáka. Tu knížku pamatují od dětství. A 
jak jsem na ni přišel teď? Pozoruju dětské 
koloběžky (nebo to jsou tříkolky?), jak na 
nich děti nešlapou, ale odrážejí se nohama. 
Skvělá věc. Ale nic nového. Než bylo 
vynalezeno jízdní kolo se šlapkami, tak se na 
takových jezdilo. Naši předkové byli 
koumáci. 
- Emil Hakl: Skutečná událost. Vlastně mi 
byl vnucenej. Vlastně jsem myslel, že jeden 
Hakl přečíst stačí. Dík J. Tenká knížka – a že 
román. Ano. Je tam kousek literatury 
vytvořený tím, jak si povídají přes počítač. 
Popis počítačové hry. Skvělej pražskej 
žargon. Vtip – třeba jak jedí omylem 
laboratorní brouky. Popis naší matky měst: 
„… Houfce nadnárodní mládeže. Tlusté 
doroty vlekoucí po eskalátorech kradené 
kufry. Šíbři, mátohy, vyděšenci, řvouni. 
Lamači srdcí s bypassem vracející se 
v doprovodu žen z divadel…“ Hakl vypadal 
v rádiu, jako když neumí do pěti. Počítat. A 
on si chodí po světě a dívá se a poslouchá. 
Pak k tomu přidá fabuli a koncentruje to do 
190 stran. A má Magnezii Literu. Dokazuje, 
že vyznamenané knížky nemusí být nudné. 
Tak jo, přiznám, že chtěl bych tak. Umět. 
Jenomže některé choroby (jako třeba psaní), 
jsou nepřenosné. Nenakazitelné. 
- Pohádkové noviny JMP. Kde jsou ty časy, 
kdy Turnovský fotograf PáChá nafotil 
průvod, odjel domů, udělal fotky, tehdá ještě 
černobílé a za pomocí klasického aparátu na 
film, pak je po mašinfírovi posledního vlaku 
poslal a my je na nádraží před půlnocí 
vyzvedli a zalomili do čísla. To byly 
panečku fotky. Když jsme ve dvě dodělali 
číslo, usnuli někteří v redakci na koberci. 
Nad obsahem článků jsme se dokázali 
pohádat. Ale psali jsme si tak, jak jsme to 
viděli. Nikdo nám neříkal, jak máme psát. 
Stejně bychme si dělali po svém. Nikdo 

nedosazoval do novin svoje lidi. To si dnes 
netroufne ani Andrej Babiš. Vlaďka pojala 
pak redakci jako tvůrčí dílnu. Studenti a žáci 
nahlédli do novinářského řemesla. Za 
poslední tři roky dělá noviny už třetí 
redakce. Proč? Není tohle jeden z příkladů, 
jak se pohádka změnila? Téma k zamyšlení? 
- Temno. Nám starcům vybavuje se Alois 
Jirásek a povinná četba. Taky jsme ji 
opisovali. Teď patří Temno mezi „sklepní“ 
knížky. Protože se moc nepůjčuje, je ve 
sklepním depozitáři KVČ. Půjčejí vám ji, ale 
musejí ji vyhledat ve sklepě. Pro nás teď 
patří mezi knížky, které toužíme alespoň 
prolistovat, když ne se začíst. Knížka na 
dlouhé zimní večery, které už přestaly být. 
Temno má 651 stránek a váží jeden a půl 
kila. Takový prostě Jirásek byl. Včetně 
Kašparových ilustrací. Podle nich mohli jste 
usoudit, o co v kapitole jde i bez nadpisu. 
Včetně doslovu Zdeňka Nejedlého. To byl, 
milé děti, takový malý profesor, který byl 
zároveň ministrem školství. Říkalo se mu 
dědek. A včetně vysvětlivek, kde jste se 
dozvěděli, kdo byli verbíři a co byla ratejna. 
Věru, že nedělali naši předkové úplně 
všechno špatně.   
 

Kousky z deníku 
 
23 08 2014 Má bacil 
Počítač. V době kdy potřebuju dodělat 
noviny, kdy potřebuju napsat lidem, odeslat  
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články. Ale on blokuje adresy. Brrr. Je 
sobota. Telefonuju, objíždím Jičín. 
Přicházím o výstavu Plenéru. Beznaděj. 
V neděli znova. Nakonec chytám H. Přišel, 
kliká, kliká. Povedlo. Há naložila pak talíř 
sekané. Mám radost, že mu chutná. Malý 
honorář pro ajťáka. Ale vítaný. 
Ale. Už jsme tak vázáni na své PC, tablety, 
telefony. Už bez nich téměř nemůžeme 
existovat. Br, br. Nikdo s tím nic neděláme. 
Jde s tím něco dělat? Zálohovat, zálohovat. 
Někdy to nejde. Někdy to nepomůže. 
Vybodnout se na všechno psaní a jít na 
zahradu! 
 

26 08 2014 Juráček  
Právě píše, jak se hádá se ženou. Je to 
ošklivé. Ničemu to neprospěje, zajisté ne ani 
jednomu z nich. Ani jemu, člověku 
s takovým rozhledem. Nevím co s tím. 
Nechce se mi to číst. Maximálně mu poradit 
(s rozhledem svých pětasedmdesáti – 
chacha) z místa hádky odejít. Neříkat nic. 
Protože v tomhle stadiu to nemá cenu.  Och, 
radit, to my umíme.  
Tohle je zajímavé, jak jedna kniha, která ani 
není románem, vstupuje člověku do života. 
Přináší různé momenty, ke kterým má, či 
měl blízko. Třeba historické události. Pohled 
na rok 68. Osobnosti okolo kultury, zejména 
filmu. Píše o Havlovi (nemohl tušit, že 
jednou bude prezidentem, ale přesně ho 
charakterizuje, je jedním z mála, proti 
kterému nevznáší výhrady), Formanovi, 
Landovském, Třískovi, Chytilové (přiznává, 
že byla jediná, se kterou nespal)… Deník je 
v mnohém poučení, v mnohém výzva 
k přemýšlení. (P. Juráček: Deník.) 
 

27 08 2014 Rozvážím 
Nejdřív ale na náměstí čekám,  až otevřou 
v Káčku. Trhovci najíždějí, připravují si 
krámky, patrně přemýšlejí, jaká bude tržba. 
Tržní princip. Vypěstují, prodají, nakoupí 
semena a pěstují. Na jaře dívají se, jak 
všechno roste. Každý den jsou ředkvičky 
větší. Radost z díla. 
Na Novém Městě zateplují. Jeden hoch sedí 
na hromadě polystyrenů a svačí. Nad ním 

zvoním a čekám, zda abonent doma. 
Porovnávám si jeho práci se svojí. On říká, 
že ho baví. Může pak jezdit po Jičíně a říkat 
si – tenhle barák…, ještě tenhle… Moje dílo.  
Když pak jedu na Veliš, mezi poli zase 
porovnávám. Kdo jsme na tom líp? Dělám 
dobré dílo? Nebylo by lepší okopávat? 
 

28 08 2014 Bejt sám 
Zkouším na chvíli. Há s dětmi na horách. Já 
si tady můžu vzít boty jaké chci, jist co chci 
(tedy co si uvařím – brr, tolik nádobí). Den 
si organizovat podle svého. Nádhera. Na 
tejden. Vím, že to vdovcování skončí a budu 
mít s kým pít kafe a dohadovat se.  
Však – je to i jakási zkouška. Možná i 
uvědomění si, co by kdyby. Při tom tichu 
doma najednou myšlenky. Myšlenky o 
nebytí. Podle statistiky (průměrný věk 
dožití) je to aktuální o tom přemejšlet. Pak to 
sklouzne k teorii, že bych jednou rád viděl 
svůj pohřeb. Radši ne. Poslouchat tam ty 
kecy. Už před časem navrhoval jsem v LISu, 
že by si každý měl napsat nekrolog sám. 
Aspoň by pak nemusel poslouchat o sobě to, 
co by nechtěl.  
Anebo, což takhle svolat v kritickou chvíli, 
kdy je na to čas, takové rozlučkové setkání? 
S některými lidmi si popovídat, popít. 
Vyjasnit si, co jsme si nestačili povědět. Hm.  
Radši bych měl umýt nádobí. Teď, hned.  
 

01 09 2014 Zase úředník 
Roznáším plakáty na připomenutí Smírčího 
kříže (13 09). Zároveň připomenutí dvou 
historických událostí v okolí. Na radnici je 
nástěnka v přízemí. Úřednice u přepážky mi 
pověděla, ať si dovolím pana Krejčíčka. To 
nejde, když s panem Krejčíčkem po 
předchozích zkušenostech nemluvím. Třeba 
by chtěl, abych si podal písemnou žádost. 
Tak jsem plakát připevnil. Zatím si pro mne 
policie za neuposlechnutí úředníka nepřišla. 
 

03 09 2014 Inventura pocitů 
Zase? Brrr. Chaos. Neuspořádanost. 
Přeplněnost. Z toho přetlak. Malé pilulky. 
Bílé. Ty postřehy, co se v hlavě hromadí. 
Vždyť je máme všichni. Nebo ne? Ale 



6 

 

nepíšeme o nich. Nebo si je 
neuvědomujeme? 
E napsala: „Ještě pořád neumím žít v čase.“ 
A já? My? 
 
08 až 09 09 2014 Labská stezka 
Kousek: Z Litoměřic do Nymburka. 135 km. 
Nocleh v Mělníce. Chvíli asfalt, chvíli bláto. 
● Začátek krásný. V Pševsi vlak zastavil. Na 
koleji byly ovečky. Žijeme ve skvělém kraji. 
● V Litoměřicích úžasná slepenina. Na 
gotický hrad připlácnut socialistický kulturní 
dům. Ale náměstí krásně dlážděné. ● 
Terezín. Je potřeba obejít ty pevnostní 
stavby okolo města, aby člověk pochopil. 
Postát na náměstí mezi prázdnými 
kasárenskými budovami. Ani se nemusí do 
malé pevnosti. Spíš postát na hřbitově u 
Krematoria ještě než přijdou turisti. ● 
Roudnice jako ostatní města tu – musí se do 
kopce. ●  Račice – závodní dráha pro 
veslaře. Nekonečná dálka, ty dva kilometry. 
Podél je asfaltka, na ní na kole trenér, křičí 
na dívku na skifu. Když přistane, pomůže jí 
s lodí a pak ji dá pusu. ● Obyč hospoda 
v Koreji. Kafe za patnáct. Pohoda. Dívky si 
rozebírají své holčičí starosti. Vedle rodina, 
matka se předvádí nahlas. Otec ani slovo. 
Čeká, až matka zavelí. ● Bláto, bláto, bláto. 
Rybáři. Stezka vede podél elektrárny. Tři 
kilometry české uhelné energetiky. ● 
V Mělníce zase kopec na náměstí. Brr. Zase 
dlažba. Velký větrník, pivo, zevlování 
v zahrádce. Chystá se lejt. Ubytování 
v dělnické ubytovně za 186. Obyvatelé 
kafují a kouří na dvoře. Ani stůl. Kafe na 
parapetu okna. Nadávají, že nesmí vařit na 
pokoji. Blbě se ptám, jestli jim nechybí 
soukromí. Nechápou.  
Ráno utíkám před blátem na silnici. 
V Brandýse zase vodácký kanál. Podél 
chodník, aby mohli trenéři křičet na 
závodníky. ● Ale přes vodu Stará Boleslav. 
Svatováclavský kostel zavřený, okolo nikdo. 
Na zdi uchyceny kameny, nejspíš z kostela 
sv. Kosmy a Damiána.  Konečně na mne 
šáhla historie.  ● Domů! 
 
 
 

11 09 2014 Do čekárny 
přijdu, tam pěkná holka, pravím: „Dobrý 
den, taky blázen?“ Překvapená dívka 
přisvědčí a tak si pěkně povídáme. Vypráví 
svůj příběh o nějaké příhodě, asi mozkové, 
kterou to začalo. Ví, že od pohledu nejsou 
její problémy vidět. Jen ona je cítí, vnímá. I 
důsledky. Přála by si, aby uzdravování bylo 
rychlejší. I já bych jí to přál. 
Blázni všech zemí spojme se! Je nás hodně. 
Ale někteří o tom ještě nevíme. Někteří si to 
nepřiznáme. 
 

13 09 2014 Na Jívě  
cestou z Libuně. Držková nicmoc, 
novopacké prima. H tu na jídle. Školený 
ajznbón, samovzdělaný tesař. Fortel je na 
něm vidět. Chytil se, vypráví, jak se učil na 
větroni. Jak tomu propad. Líčí pocity nahoře. 
Jaká je úžasná věc, ty komíny, které vynesou 
větroň až výš, než je Sněžka. Zadarmo. 
Rychle – 4 m za sekundu. Musí se umět 
najít. Volají mu, že práce stojí. 
J se zase chytil na novodobou historii 
Agrostroje. To je až víra, které propadnou 
dlouhodobí agrostrojáci. Žijí svou fabrikou. 
Říká, jak se šíří po Jičíně, že šéfové nechali 
podnik takhle zmenšit. Není prý to jen tak 
černobílé. V některých případech opravdu 
nebylo řešení. Mluví o těch šéfech, o jejich 
nějakém zázemí doma. Dovede se na 
člověka podívat z více úhlů. To často 
neumíme, či nechceme. On je křesťanský 
člověk. Že by ta víra ho tomuhle pohledu 
naučila? 
Okolo profrčí na kole V. Až pozdě uvědomil 
jsem si, že jsem ji měl pozvat na jedno. 
Otevřela by třeba další téma. Holčičí. 
  
19 09 2014 Martin 
Na Slovensku se setkaly literární kluby. I 
jičínský LIS. Nejen autorské čtení, hlavně 
diskuse, poznání. I světa poznání, protože 
tady 5 států. Dobře, tak Evropy. Imricha z 
Maďarska hecoval jsem, že už nebudou 
sovětské tanky v Pešti. A on, že ne tanky, ale 
ruské banky tam jsou. Poláci přivezli pěknou 
holku a při čtení bylo zajímavé sledovat 
rytmus básní, i když všemu jsme nerozuměli. 
Ale melodičnost úžasná. Z Italska přijela 
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Marcelka, která, ač z Martina, do italského 
tepla se vdala. Vyprávěla, jak tam žádná 
existenční jistota, ale mnohé konání jen 
skrze granty.  
Jedna z nejpěknějších slovenských 
knihovnic a hlavní pořadatelka Táňa pozvala 
všechny kromě parády v Martině do doliny 
Malé Fatry. Jedeš, jedeš, a najednou silnice 
končí a už jen hora, která se dá přejít jen 
pěšky. Medvědi, kdesi blízko se pohybují, 
jeleni, kteří troubí ráno i večer. Byli slyšet i 
z okna našeho penzionu. Vesnička Vrícko, 
kde se v úzkém údolí domky sotva vejdou. 
Tlačí se na sebe, ale hospoda se vejde. Pivo 
Šariš za 0,85 euro. Je tu i klášter pro 130 
sester, postavený v roce 1989, plný květin. 
Vypadá jako vkusné rekreační středisko. Tak 
tohle je dnešní Slovensko.  
Z poznámek: „Po čtyřicítce by ženy měly 
přestat psát.“ Tak se kdosi vyjádřil o tvorbě 
Hany Zelinové. „Brát sebou kurvy do 
vojenského garnizonu je zakázané.“ Předpis 
z doby Marie Terezie. „Biskup Bezák, 
svržený církevní vrchností, je kdesi v Itálii.“ 
Což se za něj jeho věřící nebrali? „Brali. 
Petice byly. Nic nepomohlo.“ Aritmetika se 
jinak řekne počtověda. 
 

Kačka, Nina Hubert 
 
Lanovku na Čertovu horu ovládla rodina. 
Dva kočárky, tři děti, dvě dospělky. Když 
jely nahoru, byl tam křemeňák, ale ze 
sedačky na něj nikdo nedosáhnul. 
Osazenstvo bylo: jedna babička a 
prababička, jedna matka, vnučka a sestra. 
Kačka jako vnučka, teta, sestra. Ninka je 
dcera, pravnučka, neteř, sestra, totéž Hubert 
syn, pravnuk, synovec, bratr. Kdo se v tom 
má vyznat.  
Po kamenech krkonošských cest kočárky 
moc neuměly, ale výhledy úžasné. Jakož i 
křemeňáky při cestě. Kača obstarávala 
Ninku (snad nebude taky pedagog?), Ninka 
kecala a kecala a kecala, některé věty ji 
nikdo nerozuměl, ani ona sama, ale jí to bylo 
jedno. Hubert neříkal nic, ale myslel si svoje. 
Naše rodina a jiná zvířena. 

- Vyhrajou si. Jistě přispívají k tomu 
všelijaká dětská hřiště. Tam se ukazuje 
rodinná soudržnost. Kača Ninku za ruku, 
tam, kde je nebezpečí. Pokud ovšem Nina 
souhlasí. Taky je palice. Ale večerní 
„bojovku“, tu si děti organizují samy. Mají 
zkušenosti z tábora, mnohé pochytila Kačka 
od bratra. Poutavým zpestřením byla 
vypuštěná fáma, že v okolí chalupy se 
pohybuje stádo divokých prasat. Takže 
stezka odvahy měla zvýšený půvab i 
důsledek. Nachytali se i někteří dospělí, kteří 
se báli o své děti. Mne nejvíc pobavilo (a 
potěšilo), že nápad vzešel od Kačky. 
- Kačka mi vykládá, kam všude chodí: balet, 
lidový tanec, klavír. Orienťák, skaut. Lezení, 
plavání, to už míň, nedá se stihnout. Ale 
v pátek má jeden volný den. Je to dobře, 
tolik? Teď sedí tedy u počítačové hry. 
Nelíbí. U toho by měla brzdit. Rodí se malý 
neurotik. Pak ale přijde bratr, servíruje 
potrubí. Se sýrem, kdo chce, tak česnek. 
Kača si dává silně kečupu. Miluje kečup. 
Když odcházím, dá mi pusu a kradmě mi 
dělá na čelo křížek. Pusu má ještě od kečupu 
červenou. 
- Jedeme autem. Já vedle řidičky, vzadu Hu 
a Ninka, oba předpisově připásáni. Nina 
vypráví zážitky. Trochu rozumím, ještě jsem 
se finštinu nenaučil. Tak její matka překládá. 
Ale Nina tak rychle, že ani maminka jí 
někdy nerozumí. Čí je to chyba? Je to vůbec 
něčí chyba?  
- Ninka má za sebou své první větší závody. 
Byly jen v běhu, ne i v plavání, jak závodili 
její rodič a prarodič. I když Ninka už plavat 
trochu umí  - chodí se učit. Tak v běhu byla 
devatenáctá. To je slušný výsledek, když jí 
není ještě ani dva roky. Startovalo 
devatenáct závodníků a závodnic.  
- Taky zvládla očkování – trojkombinaci. 
Matka ji vyhrnula rukávek, Ninka jen 
vykvikla, bylo po všem. Ale ne pro Ninku. 
Ta si hned vysoukala druhý rukávek a 
dožadovala se injekce i do druhé ruky. Je 
v tom logika, ne? Nebo alespoň vžitá 
symetrie.  
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Proč jezdíš proChore pořád na kole? 
Až mi bude někdo chtít propíchnout gumy, tak  
budou jenom dvě. U auta by s tím měl víc práce. 

 

 


