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Radniční mejdan - poněkud 

subjektivně. 
 
Mám sako. Stálo 150 korun. Každý starý pán 
by měl mít sako, aby ho měli jednou do čeho 
obléct. Garderoba má se větrat. Tak větrám. 
Jednou do roka. I když s pauzami. Někdejší 
pan starosta mne nezval. Jsem na to hrdý. 
Pana profesora Putnu celostátní starosta taky 
nezve. K saku vzal jsem si rolák. Jednak 
kravatu už neumím uvázat, nemám rád 
kravatáře. A taky jsem byl originální. 
Trochu mne rozladilo, že Pavel tvrdí, že on 
má sako za pětasedmdesát. Tak jsem si řekl, 
že by se s tím v jeho pozici snad neměl 
chlubit, když je ředitel. 
Pan starosta stál ve dveřích s chotí a 
každému podávali ruku. To bylo pěkné, ale 
nehygienické, ale slušelo se to. Pavel 
Krčmárik hrál na klavír za 1,7 milionů 
skvěle. Potvrdila to sousedka, která tomu 
rozumí. Předpověděl jsem, že ve třetím 
vstupu bude hrát Ježka. Hrál Bugatistep. 
Začal jsem si fandit. 
Pak byly projevy, gratulace, děkování, 
trochu vzpomínání. Bylo to důstojné a 
spravedlivé, jak se říká při mši. Cena je 
těžká, podobně jako Oskar. Moderátor byl 
nevtíravý, laureát Vojen byl dojatý, pan 
starosta má skvělou paměť, vyjmenoval 
všechny dosavadní majitele Ceny města. 
Líbilo se mi, jak laureát šel pro sošku 
důstojným pomalým krokem. To si pamatuje 
z ústavního soudcování. Přiznávám, že 
uprostřed aktu začal jsem se smát. Ale ne 
nahlas, pod fousy, ač oholen. To když jsem  
 

 
 
si všimnul, že Jarka Havlík přišel 
v botaskách. Tak tohle by mi doma neprošlo.  
Pak začaly kuloáry, které obvykle bývají 
důležitější, než jednání samo. Tady to bylo 
vyvážené. Švédské stoly byly poněkud 
přebrané, když jsem je našel, protože jsem si 
s panem farářem povídal o ekumeně (jeho 
postoj kladný) a s jedním panem radním o 
JMP. Navrhl jsem, že by nebylo od věci 
vedení trochu obměnit a on se zeptal, jestli 
vím o někom náhradním. Nevěděl jsem. 
Nejvíc mi chutnala švestková omáčka, měl 
jsem si jí vzít víc. Sladkosti byly už 
přebrané. Tak jsem si vzal více téhož. Když 
mi nalili Plzeň, chtěl jsem si vzít i zbytek, co 
zůstal v láhvi, ale nevěděl jsem, jestli by to 
nebylo nespolečenské. 
Nejlepší je ale pozorovat to hemžení, ale 
ještě lepší by bylo mít napíchnuté ty 
skupinky. Tak jsem jen odhadoval, že 
pánové, pokud tam byly ženy, bavili se o 
obchodech a podnikání, politici o politice. 
V ryze pánské společnosti…, no říkám, 
neměl jsem ty stolky bohužel napíchnuté. 
Někteří se bezeslovně vytahovali 
francouzskými nohami svých manželek a 
milenek, někteří jen jejich róbami. Jestli byl 
uzavřen nějaký významný obchod, nebo jiná 
dohoda, jak děje se v lepší společnosti na 
golfu, jsem se nedozvěděl, chyběl mi ten 
odposlech. 
Několik lidí mi pochválilo sako (za 150). 
Můj tah, chodit celý rok v bezdomoveckém a 
pak oslnit, vyšel. 
Jarka mi ukázal fotky, jak závodil v Brazílii 
mezi kaktusy. Vyrozuměl jsem, že se těší, až 
brzy postoupí do kategorie H80 (muži nad 
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osmdesát let). Vojen si nevzpomněl, jak 
tenkrát na řece Otavě lilo a protékaly nám 
stany. Byla tam ještě jedna vzpomínka, ale 
neveřejná. Petr Volf vyprávěl, jak točil puč 
v Moskvě a jak natočil člověka, který za 
Gorbym nesl ten kufřík, ve kterém jsou 
knoflíky, co se spouští atomová válka. Jen 
tak, bez ochranky. S Michailem povídali 
jsme si o Angličance, která tu minulý rok 
malovala na plenéru. Taky se mu líbila. 
Myslím, jak maluje. Paní O se ptala, jak 
vypadá pan ředitel Lodžie, jestli tu je. Tak 
jsem ji vysvětlil, že by ho určitě poznala, 
vypadá rozcuchaně. Pan starosta se dobře 
fotí, protože skvěle gestikuluje. A vůbec – 
vypadá přesvědčivě. Někteří občané před 
ním klečeli. Je zdokumentováno. My jsme 
ve známém hloučku dělali velkou i malou 
politiku, ale nebylo nám to moc platné. Tak 
jsem koukal po holkách. 
Nestačil jsem se udobřit s Joskou L, protože 
tam nebyl. Chtěl jsem mu říct, že v našem 
věku hádat se kvůli politice je pěkná blbost.  
Fopo uvědomil jsem si jedno. Byli tam 
pánové v modrých uniformách, začal jsem 
k nim mluvit jako k hasičům a oni mi 
vysvětlili, že jsou z Valdic. Byli to asi 
plukovníci. Tak jsem se zeptal na Magora, 
když tam seděl, ale nemohli nic vědět, byli 
příliš mladí. Na kostel jsem se zeptat 
zapomněl.  
Když jsem přišel domů, zeptala se mě žena, 
co jsem tam tak dlouho dělal. Řekl jsem, že 
jedl a pil. 
 
Přátelské předvánoční setkání s předáním 
Ceny města Jičína konalo se v úterý 9. 
prosince v Porotním sále Valdštejnského 
zámku. Devátým laureátem stal se JUDr. 
Vojen Güttler, někdejší soudce ústavního 
soudu. 
Fotky -
http://prochor.rajce.net/09_12_2014_Cena_
mesta_Jicina    
 

Benefice pro sněhuláky 
Po skončení JMP Vlaďka s Jirkou a svým 
týmem vždycky posílali do Nechanic 
výdělek z novin do Dětského domova. Teď 

Pohádkové noviny dělají jiní (zajímavé by 
bylo zjistit proč a jak to ti noví dělají), tak 
Wildovi, Kindermannovi, Závěsné divadlo a 
další udělali benefici. Byla 6. prosince 
v Židovské škole a jediná její trochuchyba 
byla v menší účasti Jičíňáků. I tak dvanáct 
tisíc není zanedbatelná částka.  
Ale podstatné je i to, jak se dali lidi 
dohromady, připravili jedenáctibodový 
program, pečící a hádankové dílny a útulnou 
kavárnu s borščem, bramborákem a 
křížalami. Makačka, ale pohoda. Proč 
sněhuláci? Přijely děti z Nechanic a přispěly 
svým pásmem. Jako sněhuláci s červenými 
nosy.  
Drby: Některé kapely tady vystupovaly 
poprvé, dokonce vznikly za účelem tohoto 
vystoupení. Například gymnazisti. 
V hádankové dílně pracovaly skvěle rodinné 
týmy, ve kterých se často děti ukázaly 
šikovnější svých rodičů. Jeden jičínský 
podnikatel nebyl schopen postavit Valdickou 
bránu. On ji tedy postavil, ale trochu jinou. 
Nicméně vypadala pěkně. Barokně. Jirka 
umí bramboráky na pánvi otáčet nadhozem, 
aniž musel těsto seškrabávat ze stropu. To, 
co měla Vlaďka na hlavě, prý nebyla trvalá, 
ale jen se trochu natočila. Ví, co jí sluší. Pan 
spisovatel Vláďa Šoltys neměl kravatu, když 
dražil svou knížku Proč má kos žlutý nos. 
Ale Honza K sako měl. 
  
 
 

Čtení 
Pavel Kosatík: Fenomén Kohout. Vyšlo před 
14 léty. Kohout * 1928. Starý pán, ale 
aktivní. Přesvědčený komunista. První žena 
Pyšná princezna (Alena Vránová). Třetí žena 
Jelena. Na veletrhu Svět knihy jsem si ji 
vyfotil, abych porovnal s paní Alenou. Obě 
už ženy v létech.  
Proč čtu? Chci vědět víc o tom jeho přerodu. 
Z komunisty na disidenta. Víc o uznávaném 
autorovi i člověku, který opustil ženu s 
dětmi. Který byl na Cibulkových seznamech. 
Člověku, na jehož osudu se zrcadlí dějiny, 
které jsem směl prožívat.  
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Omluvenka: 
Omlouvám se panu starostovi Janu Malému, 
že jsem v minulém čísle nesprávně uvedl 
jeho funkci. Nebyl šéfem advokátní komory, 
ale advokátní poradny. 
Omlouvám se Ivanovi Matějkovi, že jsem 
v Ji. de. nesprávně uvedl přehled předsedů 
Městského národního výboru a jičínských 
starostů. Od roku 89 bylo takto: 
89 – 90 Eduard Choděra, 1. 4. 90 – 4. 12. 90 
Jiří Liška, 5. 12. 90 – 5. 12. 94 Ivan Matějka, 
5. 12. 94 – 18. 11. 02 Jiří Liška, 18. 11. 02 – 
26. 6. 12 Martin Puš, 19. 9. 12 – 5. 11. 14 
Jiří Liška, od 5. 11. 14 Jan Malý. 
Omlouvám se za poněkud urychlenou 
uzávěru novin. V pozdějším čase by byl 
problém s tiskem a s distribucí. Moje kolo 
neumí po ledových silnicích, které nastanou. 
 

Kousky z deníku 
 
27 11 2014 Rozvážím  
Za den nestíhám. Dnes dostal jsem už 
honorář. Bonbonky. Jsou léčivé a jmenují se 
Tatranská priedušková zmes. Na obalu je 
vysoká hora a léčivá kytka, asi proskurník 
lékařský. Od té doby se moje průdušky cítí 
výrazně lépe. 
Nejlepší pohled na severní panoráma je ze 
silnice od Vokšic k Čejkovicím. Když se 
jede v čase stmívání, jsou hory vzdálenostně 
ve třech pásmech. Kdybych byl malíř, 
považoval bych to za kreslitelné. 
V neděli pak v pět je už úplná tma. Jezdím 
po Železnici a nikoho nepotkávám. 
Stísněnost. Ale radost, že téměř vykonáno. 
Za chvilku bude v Lodžii schůze 
k Divovánocům.  
 
28 12 2014 Příchovice 
Setkání literární Skupina XXVI na faře. 
Ano, jde to. Básníci, prozaici na faře, kde 
každé jídlo začíná krátkou modlitbou. 
Protože už 31 roků. Výlet, diskuse, velké 
autorské čtení.  
Debata? Listopad, někteří byli na Národní. 
Petr se podílel na ověřování, jak to bylo 
s mrtvým studentem. Dodnes spousta věcí 
nejasných i pro zasvěcené. Pussy Riot – dá 

se přece přeložit i jako Kočičky. Typ na 
nového prezidenta – Šimon Pánek… 
Večerní čtení. Široká autorská škála. Poezie, 
próza, náznak filozofie, limerik. Úžasný 
zvuk harfy a pěkná harfenistka. Líbí, když 
čte autor sám. To umí skvěle Petr Payne, 
Svatava Antošová i další. Dávají do toho 
čtení, co dávali při psaní. 
  
 
08 12 2014 Na schodech gymnázia 
(staroslavného, Lepařova) jsou instalované 
pruhy papíru. 17. listopadu ležely na 
chodbách a studenti tam psali své názory, 
pocity. Poutavé čtení, malý sociologický 
průzkum. Pak byla beseda, hepening. LG se 
postavilo k výročí čelem. Jak na jiných 
školách? Třeba projev do rozhlasu. A byla 
čárka. 
Na schodišti opsáno: „JSEM STUDENT, 
CO TO ZNAMENÁ: Pocit, že mohu měnit 
svět * Možnosti * Najít sám sebe * Dřina * 
Vzepřít se stádu * Radost z myšlení a 
pochopení * Cogito ergo * Deprese z toho, 
že nic neumím * Naprosto nic * Naučit se 
vnímat sám sebe… “ 
 
03 12 2014 Spravil jsem stoličku 
Našel jsem ji u popelnice. Nejsem si jistý, 
kde ji použiju, jestli ji použiju. Nevím, jestli 
mi ji žena nevyhodí. Není moc pěkná. Ale ve 
sklepě bylo mi dobře, když jsem řezal a 
tloukl. Myslím, že každej chlap v skrytu 
touží spravovat stoličky.  
 
04 12 2014 Do hospody 
třeba občas zajít i proto, aby člověk poznal a 
pochopil mínění lidu. Seznámil se s panem 
„Novákem“ z ulice. Nejdříve vzpomínka 
předvolební. „No, já budu volit „sportovce“ 
(např. Honza Čeliš, Mirek Matějka), protože 
je potřeba zastřešit kloudně zimní stadión. 
Absurditou českého dramatu je, že se to teď 
opravdu chystá. I když oba hoši se teď spíš 
zabývají svou muzikou, kterou umí líp, než 
politiku. 
„Starostou by měl být ten, kdo dostane 
nejvíc hlasů a ten by si k sobě měl vybrat 
lidi.“ Pravila seniorka. Ano, voliči nic 
nevědí o volebním zákonu, jakož i vůbec o 
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složitosti koaličních jednání. Tady je velký 
dluh medií (nebo politiků?). Měli by o tom 
něco lidu sdělit. 
Pokud by to paní „Novákovou“ zajímalo. 
Hospodské řeči využila k tomu, že mi 
vysvětlila, jak je to s mladou manželkou 
božského Káji a jejími šaty, které ji manžel 
sám vymyslel. Ještě jsem se dozvěděl, že 
Havlovy hry jsou nesrozumitelné (žádnou 
neviděla) a Pavel Landovský byl opilec, 
takže jaký mohl být herec. 
Tak je, milánkové, mezi lidem. Vždyť velká 
část národa je stále pod vlivem komunistické 
propagandy a v tom si libuje. Děkujeme, 
pane doktore Železný, jak jste to pěkně 
v Nově otevřel.   
 
05 12 2014 Pavel Kohout 
Napsal začátkem roku 1990 Václavu 
Havlovi: „Prezident Kirchschlager chodil na 
Tvé a mé premiéry se ženou sám, stál u 
šatny frontu s oběma kabáty a nikdo se 
neodvážil ho pustit dopředu, aby ho neurazil 
a v něm i demokracii samu.“ Vybavuje se mi 
řada ochranky Miloše Zemana při jeho 
návštěvě v Jičíně, která dost neurvale 
odstrkovala občany. Jeho privilegia 
s kouřením tam, kde je zakázáno.  
Je schopen ve své nemoci (diagnóza MKN-
10: F100) pochopit humor (mentalitu) lidu 
své země, který si své Sarajevo odbývá 
pomocí dětské pistolky (Klaus), či vajíček a 
rajčat (Zeman)?  
 
06 12 2014 Občanský postoj 
vnesl na radnici Joska Novotný svou 
iniciativou za vyvěšení ukrajinské vlajky. 
Ano, i toho je třeba. Není neobvyklé, že rada 
má na svém programu přes 60 bodů. Zkusme 
si analyzovat, kolik z nich je jiných, než 
ekonomických, či organizačních. Třeba 
kulturních. 
 
07 12 2014 Internetoví revolucionáři zase 
Zapřisáhl jsem se, že na anonymy nebudu 
reagovat. Jsem slaboch, tohle mi nedá. Od 
lidí, se kterými jsem prožil třetinu života, 
dostal jsem v emailu vysvětlení, jak je to 
s průzkumem veřejného mínění. Že je 
ovlivněn bůhvíodkud. Nepodepsaný autor 

tvrzení, nepodepsaný ten, kdo klade otázky. 
Pro ilustraci jedna moudrost: „O Zemanovi 
víme, že je národní patriot a kdyby takovým 
patriotem býval třeba Václav Havel, těžko 
by dnes stála jeho busta v hlavním městě 
USA, ale byla by v Česku, nejlépe někde na 
Václavském náměstí.“ 
Je ztrátou času polemizovat s textem. Horší 
je pro mě, že se tomuhle věnují lidé, kteří mi 
nejsou lhostejní. Popravdě, nevím co s tím. 
Co je ještě horší, jest mi obtížné s těmi lidmi 
„vřele“ komunikovat. Je to jen politika, která 
nás rozděluje? Nebo obyčejně stárnem a 
blbnem? 
 
08 12 2014 Je půl páté 
Nemůžu spát. Nemůžu ani číst. Střídám 
písmena a jejich shluky. Svěcený píše o 
houslích a lidech: „… vědět, kdo ze mne 
energii vysává jako upír a kdo mi ji naopak 
dodává.“ Topol jede na Korsiku, aby utekl 
před depkou a ona, potvora pořád za ním. Ta 
pěkná holka, co vedle něj seděla, vystoupila 
a je zase sám. Pardon, sám s tou depkou. (F. 
Topol – Karla Klenotníka cesta na Korsiku.) 
Mám problémy správně odhadnout vypnutí 
čajníku. Zelený čaj nesmí se zalejvat vařící 
vodou. Ale bojím se, aby zase nebyla 
nevařící moc.  
Na papírek jsem si před půlhodinou napsal: 
„Internetoví revolucionáři. Jejich smyslem je 
vnést bezmocnost do obyčejného člověka. 
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Temné síly. Všechno marné. Překvapivé – to 
konají i tvůrčí lidé. Ti, kteří nezištně makají 
ve prospěch lidstva. Kámoši. Ještě?“  
Spálil jsem si pusu čajem Formosa 
Gunpowder. Nevím, jestli si ho mám osladit, 
nebo ne. Slazení není zdravé. Dávám dvě 
lžičky. Vlastně nevím kolik, protože to sypu 
s takové cukřenky. Sladkost je příjemná. 
Vybavuje se mi rozhovor o sponzorech. Pak 
obrázek o benefici Apropo. Mám fotku 
jmenovek papalášů pověšených na předních 
řadách sálu. Budou tam odpoledne sedět 
v kravatách a předvádět se. Předvádět 
nezaslouženě, nedávají ze svého. Ale dávají. 
Apropo to potřebuje. 
Včera Vlaďka volala, že na benefici pro 
Dětský domov Nechanice někdo dal dva 
tisíce a zakázal ji být jmenován. Pravá 
dobročinnost je neokázalá. Ale to je dneska 
fráze. Pro někoho směšná. Ti papaláši dávali 
Apropu víc. Většinou ale ne ze svého. 
 
10 12 2014 Váchal v muzeu 
Přednáška doktorandky Patkové dospěla 
k symbolismu a jako příklad posloužil 
studeňanský Josef Váchal. Jenomže on si od 
každého ismu vzal, co uznal za vhodné a vše 
konal podle svého. Vlastně nedokončil 
žádnou školu, přesto byl člověkem vysoce 
vzdělaným a kulturním. Zatímco mistr se 
moc „nespolkoval“, spíš se kamarádil se psy, 
jeho obrazy jsou silně zalidněné. V RMAG 
mají zajímavý obraz Jičínského upíra. 
 
13 12 2014 Divovánoce v Lodžii 
Nejradši fotím přípravu. Nestačil jsem, jak 
jde basista s basou na zádech průchodem do 
Lodžie. Krásné české scházení potulných 
muzikantů. Ale stihnul, jak si Tomáš odložil 
blok, kde měl stránku úkolů, aby všechno 
klaplo. Vedle byla vrtačka a betlém. Krásné 
zátiší, které charakterizuje. Nebo jak dívky 
po skončení své dílny, která je stála určité 
úsilí, sedí na zemi a teprve se dostaly k jídlu. 
Potěšily mne fotky, jak režisér a scénáristka 
pozorují herce při představení. Jak je v jejich 
tvářích celé to úsilí i radost z díla. Tedy ne 
herci na jevišti, ale režisér v zákulisí. 
S potěšením se učím reportážní fotografii. 

Lodžie je dobré téma, jak se tam zrcadlí 
dnešní svět. Ten pozitivní. 
 
14 12 2014 Co číst? 
Když nevím kolik časů zbývá a měl bych ho 
využít užitečně? Odpočinkové čtení 
(detektivky) je ztráta času. Něco se učit, 
poznávat (životopisy, deníky)? Asi jo. Ale 
stačím to ještě využít? Rozhodně se nebudu 
učit angličtinu. Stejně bych se ji při mém 
jazykovém talentu nenaučil. A umřít 
uprostřed druhé, či třetí lekce?  
 
15 12 2014 Odešla Milena   
Dneska jí hráli Largo. Bylo milé, jak přišli 
její žáci z hořické zemědělky. My jsme pak 
chvilku poseděli – staří orienťáci. Milena 
byla ten trenér, co dětem kromě teorie 
připomíná, že si taky musí přinést náhradní 
oblečení, protože mají po závodech 
propocené triko. A taky to kontrolovala. Inu 
tělocvikářka. 

 
Kača, Nina, Hubert. 

 
- Ninka si prudce rozšiřuje slovní zásobu. 
Umí „ty vole“. Nejsem si jist, zdali chápe 
přesně význam, ale tuze jí ta slůvky chutnají, 
že je používá často. Dokonce je zhudebnila. 
Sedí na koberci, hraje si s panenkami a zpívá 
jim: Ty vóóle, ty vóóle, tyvoléééé. 
Panenkám se to líbí. 
- V Češově uspáváme Huberta, větráme 
Ninu. Nina má v ruce kousek chleba, že ho 
doneseme kozám. Ukusuje. Zvedám ji, aby 
viděla cizokrajné kačeny. Nebo to jsou 
husy?  Takové divné. Nince se líbí, ale 
chleba nedá. Sama kouše, i když chleba je 
tvrdý. Nakonec to vyhrála kočka. Nina 
naposledy sobecky ukousne, pohladí kočičku 
a dá ji zbylou kůrku. Pak nabídne ruku, 
jdeme se ohřát. 
- Ninka říká vajíčku jajko, protože správně 
to říct neumí. Správně česky. Ale po polsku 
se vejce řekne jajko. Kde se ta Ninka 
polštinu naučila?  Je to jasné. V malých 
dětech jsou ukryty základy lingvistiky, které 
my se v dospělu pracně učíme. 
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Jičínská beseda  
pořádá v pátek 16. 1. 2015 od 18:00 hod. v Porotním sále jičínského 
zámku přednášku  
PhDr. Evy Chodějovské, Ph.D. a Doc. PhDr. Zdeňka Hojdy, CSc. na téma 
 
"Heřman Jakub Černín na cestě za Aply a Pyreneje" - Poutavé vyprávění o cestě, 
která byla zlomovým momentem v životě jednoho z nejvlivnějších a nejbohatších 
mužů českého království přelomu 17. a 18. století – hraběte Heřmana Jakuba 
Černína z Chudenic, syna slavného šlechtice, jemuž vděčíme za výstavbu zámku 
Humprecht u Sobotky.  

 
Divadlo Líšeň: Hygiena krve 
19. 1. 2015 9:00 K Klub Jičín 
 
Hra inspirovaná svědectvími a vzpomínkami těch, kteří byli zasaženi holocaustem i 
dobovými dokumenty, projevy nacistických vůdců a texty ze současných militantních 
neonacistických webů. 
Na jevišti kovové loutky, šrot, ostnatý drát. 
 
Dík mecenášům podařilo se zajistit představení v Jičíně. Hraje se pro studenty, ale i 
pro ostatní zájemce se místo nejde.

Lodžie, příběh Marie a Josefa.  
Zlo útočí. Ale andílci pomůžou. 
Ať i Vám všem.            PF 2015  
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literární      PROCHOROVINY     příloha 
 

18 12 2014 04:48 Výčitky  
Přicházejí ráno. Noviny jsou krátké. Co činit? Moniku mám neopravenou. Věčné dilema. Buď nekvalitní 

práci, nebo žádnou. Volím první variantu, jako často v životě. Tak pardon: 

 

Monika a kontejner 

 
Monika vzala balík starých novin. Cestou si řekla: „Tohle vyhodím, na stole bude místo, rozprostřu vánoční 
ubrousek, zapálím svíčku, budu mít Advent.“ Protože Advent už skoro uplynul a Monika ho zase téměř 
nestihla. 
Radovala se, že stačila včas odhodit a ruku vytáhnout. Že ji víko kontejneru tu ruku nepřiskříplo, jako 
posledně. A vyběhla na ten Advent, který se rozhodla psát u vážnosti chvíle s velkým A. Po několika krocích 
se zarazila. Něco nebylo v pořádku. Tedy – pro většinu lidí asi ano. Monika nikdy nebyla většina. Po těch 
několika krocích, téměř poklusových, připomněla si, že v kontejneru bylo písmo. List ze sešitu, na něm ruční 
písmo. Zpět, odhrnula noviny, list našla, na koleně uhladila a spěchala s návratem. Doma se zarazila, uhladila 
ještě složený ubrousek, rozsvítila svíčku. Na složený ubrousek položila popsaný list a šla zhasnout, když je ten 
Advent.  
Písmo bylo místy rozmazané, jako by na list ukápla voda. Studentka Monika znala hlavně dětské čmáranice 
z krátké školní praxe. Ale tohle bylo písmo uspořádané, až pedanticky. Když přisunula ke svíčce a zaostřila, 
mohla číst: 
„ … Chci, abys věděl, co neříkám každému, vlastně nikomu. Prosím, přečti, nereaguj, piš mi dál, bez ohledu 
na to, co budeš číst. Ale o tomhle nepiš. Tak už vím, co znamená to břicho. Myslím ty bolesti. To je záležitost 
genetická, maminka na to taky skončila. … Nééé, proboha nééé, nechci, by ses tím jakkoli zabýval. Prostě do 
půl roku už spolu k žádné vodě nepojedeme. Víš, my doktoři mluvíme a myslíme o smrti trochu jinak. Akorát 
nejsem zvyklá … prostě musím se naučit co s tím, když se to týká mně.“ 
Bum. Další písmena byla poškozená, dala se z nich matně připomenout cesta podél řeky Labe v městě 
Poděbrady a daleko za město. Asi tam adresát a pisatelka spolu byli. Monika zavřela oči, zaklonila hlavu a 
zhoupla se na židli.  
Pak vzala baterku a vracela se ke kontejneru. Nespěchala. Neumí přemýšlet a spěchat. Přemýšlet potřebovala, 
ale nebylo to přemýšlení uspořádané. Ani adventní.  
Pro jistotu se přesvědčila, že víko nezaklapne, a začala hrabat. Pomalu, systematicky. Aby dostala až dozadu, 
předklonila se přes obrubu. Tělo uvnitř, nohy ven. V jedné ruce baterku. Marně. Kdosi okolojdoucí  se bavil 
pozorováním dívky napůl uvnitř, napůl venku.  Slova o vystrčené zadnici netřeba tu opakovat.  
Až později uvědomila si Monika, jak analýza obsahu kontejneru na starý papír je vlastně sociologickou 
sondou současné společnosti. Ale teď bylo potřeba vstoupit dovnitř. Ano, Monika se přehoupla přes okraj 
dovnitř a systematicky přerovnávala obsah z jedné strany na druhou a analyzovala. Ještě než si stačila 
přeříkat, co všechno užitečného mohla by si vzít k přečtení, víko se zavřelo. Zaklaplo.  Samo. Práce 
kontejnerářů není dokonalá, jako není dokonalé nic na tomto světě. Z pouliční lampy neproniklo světlo žádné, 
baterka při pádu víka Monice vypadla.  
Kdyby nebyla dívka fascinována svou snahou dopátrat se příběhu, řekla by si – tma jako v hrobě. Jenomže 
teď o plánovaný hrob opravdu šlo. Víko se zevnitř nedalo otevřít. Baterku se nalézt nepodařilo. V prosinci 
bývá obvykle zima všude, tedy i v kontejneru. V nočních hodinách je všude i tma a lidi se doma dívají na své 
seriály.  
Monika bušila pěstí do plechových stěn a zbytky racionálního uvažování přivedly ji k myšlence, že papír je 
dobrý tepelný izolant. V kontejneru bylo papíru hodně. Byla tu i pomalu mrznoucí, trochu brečící studentka 
Monika.  
Ale bušením se i trochu zahřála. A tak bušila intenzivně. Pak přestala, zkroutila se do klubíčka, obložila se 
papíry a myslela na paní doktorku z dopisu, o které se dočetla, že má umřít. Ještě je? Tohle se musí dozvědět. 
A začala znovu bušit. 

*** 
„Slyšíš, vole?  Zavřeli cikána.“ 
„ A my ho budeme vysvobozovat?“ 
„Vysvobodíme cikána a budeme humanisti. Vožralí humanisti, vole.“ 
Humanisti civí na holku, která se souká z kontejneru a chvilku se nemůže narovnat, jak je zkroucená a ztuhlá. 
„Pěkná, vole, rozhodně lepší než cikán.“ 
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Monika kupodivu nepoví svou přednášku, jak obvykle konává, když napravuje lidstvo. Ve zmrzlé ruce drží 
hrst jakýchsi zmačkaných papírů. Utíká domů.  
Čaj. Tak, jak je, oblečená, zaleze pod peřinu. Pak se jen částečně vysouká, uhlazuje útržky a snaží se je 
seřadit, dát nečitelným písmenům smysl. Což se jí samozřejmě nepodaří, protože podařit nemůže. Ten den 
usnula oblečená, pod peřinou bylo její dívčí tělo a roztrhané kousky školního sešitu. Neboť člověčí tělo koná 
naštěstí podle svého,  rozumněji, než by mu přikazovala v té době příliš zjitřená mysl.  

*** 
Není podstatné říkat, kdy se dívka probudila, protože do školy bylo pozdě, a hlavně byly tu ty papírky. Stále 
v džínách odsunula všechny knihy a přednášky rozložené na stole a snažila se rovnáním útržků vypátrat 
příběh. Neboť příběhy, zejména příběhy druhých, odjakživa člověka zajímaly, protože mu umožnily odpoutat 
se od svého vlastního, často nikterak vábného.  
Byla to spíš jen jednotlivá slova, často jen jejich části. Trhatel byl důkladný, dal si záležet na tom, aby sdělení 
tu obsažené bylo nesrozumitelné, nebo alespoň velmi poškozené. Možná oním důkladným trháním chtěl se od 
příběhu odpoutat, učinit ho nesrozumitelným. Pro sebe nesrozumitelným, pro druhé?  Možná taky, dát mu jiný 
smysl. Proč ale listy prostě nespálil? Daly by chvilku tepla, miligramy oxidu uhelnatého …  Dost. 
Těmito otázkami zabývala se Monika později. Teď bylo třeba skládat. Marně. Jen některé výrazy si mohla 
přepsat. Na velkém papíru rozličně rozsázených bylo jen několik slov. Výtvarně Monika uměla, ale teď by 
potřebovala obsahově. Doplnit slova chybějící, pospojovat v příběh.  

*** 
Monika byla zvyklá hledat příběhy na cestách. Vytlačila kolo, chvilku pumpovala, když vyjela, přišla na to, že 
nejedla. To by nevadilo, ale trápil ji hlad. Hlad byl ale trápením menším než Příběh, který neznala. Který 
chtěla na cestě alespoň trochu poodhalit. Pod sedlem mezi nářadím byly rozlámané sušenky. Před dívkou byly 
kopce. V hlavě byla ona podivná bolest zvaná Nevědění. 
Kopec překonala, začala sjíždět. Pak rozptýlené domy na rovině. Všední život v prosinci bez sněhu. Potřebné 
konání. Nakupování, vaření, dřeva štípání, uklízení … Jak nepodstatné pro Moniku teď.  
Vpředu přes silnici psi. Dva. Jeden pronásledoval druhého, ale ten první neutíkal. Nechal se dohnat a pak …  
Monika je pozorovala se zájmem, pak zpomalila. Monika se styděla za tenhle svůj zájem o souložící psy, ale 
nemínila se ho vzdát. Zpomalila, ale předjet musela a tak se otáčela, až…  
Monika byla v příkopě. I kolo. Monika byla tím spodním. Nejdřív obvyklá chvíle ticha. Klid, jak v podobných 
případech bývá. Pak fáze uvědomování si skutečnosti. Tělesnosti. Bolest žádná. Zatím. Ale cosi – jistě, 
v příkopu je voda, je přece tání. Bylo třeba zrušit ono seskupení člověka a stroje, které pro někoho mohlo by 
být legrační, pro výtvarníka i půvabné, pro Moniku však poněkud mokré. Zatím.  
V pořadí kolo – dívka dopravila se na silnici, údy byly pohyblivé, část oblečení promočená, kolo zdálo se 
v pořádku. Psi zmizeli. Jen …, aha, lýtko. Asi kousek šlapkového pedálu poněkud zabořil se do Moničina těla 
pod kolenem. Ale už byl vytažen. Pedál. Monika je statečná dívka, někdy téměř chlap. Vysoukala nohavici, 
obvázala ránu kapesníkem. Koleny sevřela přední kolo a narovnala řidítka. Ukázalo se, že kolo není tím, kdo 
havárii více odnesl. 
Pomalu šlapala, obvaz zatím neprosakoval, mokrá nohavice a zablácená Monika nebyla žádná tragedie. Mohla 
šlapat docela rychle. Ale v podvědomí se těšila. V hospodě byla kamna a jenom pár štamgastů. Uklidit se za 
kamna nepozorovaně se jí nepodařilo. Na chlapské řeči je zvyklá. Sundala přilbu a mimoděk předvedla ten 
pohyb s rozpuštěnými rozvlněnými vlasy, který chlapy na celém světě nenechává lhostejnými. Není 
podstatné, kolik v tom bylo mimoděku a kolik záměru. Podstatné je, že rána trochu tekla a kapesník nestačil. 
Kdyby nešlo o krev, bylo by docela zábavné pozorovat štamgasty sklánějící se nad lýtkem a machrující. Jeden 
pravil, že je to na šití. Druhý přinesl z kuchyně obvaz a celý lokál v počtu tří začal dělat první pomoc. Jestli 
příčina byla v Moniččině triku s vlasy, nebo vrozeném samaritánství obyvatel české vsi, není podstatné. Na 
takovou péči rozhodně nebyla zvyklá. A není pravda, že jí to nebylo příjemné.  
Pila pivo, chlapi švitořili, obvaz jen mírně prosakoval. Záměr kamnového úkrytu, kde by se tak krásně 
přemýšlelo, se nevydařil. Monika tuze toužila znát druhou část příběhu. Proč autor deník roztrhal? Nechtěl už 
doktorku? Nebo byla jeho ženou? Nebo už není? Není vůbec? 

*** 
Člověčí příběhy, viděné, slyšené, napsané. Prožité či jen vymyšlené? 
Monika se rozhodla, že událost, kterou nedopátrala, musí dovymýšlet. Třeba …, třeba se dostane i k Velké 
lásce, po které stále touží. A pozná, jaký je rozdíl mezi tou v životě a tou napsanou.  
Dlouho hledala v šuplíku. Byl to šuplík poslední záchrany. Dávala tam věci, jaké my všichni vyhazujeme. 
Našla. Našla propisku, která nedržela, stále se zavírala. Ale byla to propiska, kterou psala svůj poslední 
milostný dopis. Pak ještě hledala leukoplast, tou obalila tužku, aby se nezavírala. Začala psát: 
„Monika vzala balík starých novin. Cestou si řekla: „Tohle vyhodím, na stole bude místo, rozprostřu vánoční 
ubrousek, zapálím svíčku, budu mít Advent…“  


