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Jivínský Štefan 19. ročník, bude slavnostně udělen 25. 2. 2015 v 16 
hodin v sokolovně v Lázních Bělohrad. Setkání je veřejně přístupné. 
 

 

 
Zpívání (koled, v Lodžii) 
Když jsme to loni všechno sesbírali, uklidili, 
řekli jsme si s Renatou a Martinem, že 
končíme. Že nějakých asi 16 roků stačí a že 
už máme věk na odpočinek. Žádný plakát, 
pozvánky, nic. Tichý zánik. Máme 
odpracováno.  
Jenomže.  
Začátkem prosince telefon. Dotaz kdy.  Řekl 
jsem, že ne, že vůbec. Pak druhý. Řekl jsem 
si, že tam pro jistotu budu, kdyby někdo. A 
dost. 
Když jsem 19. 12. v dešti do Lodžie přijel, 
Jaromír s Adamem a Markem pili čaj. Každý 
jsme vzali jednu figurku z Betléma, který 
tam byl od Divovánoc. Adam došel do auta 
pro basu. Ještě jsme natáhli svícení. Broniny 
zpěvníčky zbyly od loňska. Ale originál 
udělala, když zpívání začínalo. Sám se 
divím, že ho doma každý rok najdu. Jaromír 
s kytarou bral děti na sóla. Závěrečné 
Narodil se zpívali jsme u zábradlí, aby si užil 
i poustevník.  Pohoda. Napočítal jsem 
pětatřicet lidí. Fakt, žádné pozvánky. Jen 
setrvačnost? Zvyk? Cosi podivného, co se 
může stát jen v Lodžii?    

 
Kniha roku 2014 (anketa LN)   
osobní postřehy k některým knihám a 
autorům 
 
Martin Reiner: Básník. Román o Ivanu 
Blatném 
Krásně nakreslil v Lidovkách autora i 
básníka P. Reisenauer. Jsou v kostkovaných 

sakách, asi na zahradě anglického blázince, 
kde Blatný desítky let žil. Prý spokojeně. 
Reiner asi sako moc ne. Možná by mu 
překáželo, nebo by neměl čas si ho obléct, 
jak je upospíchaný. Zběsile na veletrhu knih 
předčítal, ale ne zbrkle. Jen si rychle sundal 
obnošenou bundu. Přišel připravený. Místo 
aby listoval v šestisetstránkové knize, měl 
papírový výtah. Bylo na něm vidět, že 
Blatný je jeho životní téma. 
Asi nemá hřeben. Stejně by neměl čas se 
učesat. 
 
Lucie Tučková: Suzanne Renaud 
Na veletrhu v Havlíčkově Brodě byla kniha 
oceněna jako nejkrásnější kniha veletrhu. I 
Lucie je pěkná. Štíhlá brýlatá blondýna. 
Rozpačitě se hned uklidila z podia, v ruce 
kytku, která ji překážela.  
Nesmělost. Zřetelná od pohledu. A 
vyprávěla, s jakou nesmělostí se v Petrkově 
seznamovala se syny paní Suzanne, když 
knihu připravovala.  
Kytka byla bílá a růžová. Lucie měla černou 
halenku a na ní šálu, která s kytkou ladila. 
Představuju si jí v bílých dlouhých chodbách 
petrkovského statku, kterému někteří říkají 
zámeček. Jak tam chodí a sbírá materiály pro 
knihu. 
Krátce po sobě oba synové paní Suzanne 
umřeli. Lucie o nich napsala pěkně do 
Lidovek. 
 
 
Eva Zábranová: Flashky 
Rozuměj Flashky = Záblesky. Autorku 
neznám. Ale Zábranův Celý život mne při 
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čtení dost sebral. Udělal jsem si tenkrát 
poznámku: trochu fňuká.   
Psát o svém tátovi, to asi věru nebylo lehké. 
Byl to dluh, který dcera knihou splatila? Jak 
jí asi bylo, když rozkrývala o tátovi, co 
dosud nevěděla? Když stála před problémem 
autocenzury, které se nedopustila. 
Škoda, že Záblesky v KVČ nemají. 
 
Václav Kahuda: Vítr, tma, přítomnost. 
Petr řekl, že tu knížku má doma, ale že jí 
nečetl. Dřívější Kahudova knížka (Houštiny) 
se mu líbila víc. Řekl to na silnici z Horního 
Polubného, kde jsme chodili po hřbitově. 
Vedle té silnice byla kamenná zeď. Petr na 
ní vylezl a šel po ní, jako dělávají děti. Už si 
nevzpomenu, jestli měl upažené ruce, aby 
držel balanc. 
Vyprávěl, proč se mu do knížky nechce. Je 
tam i zmíňka o něm. S Kahudou se znají. 
Oba patří do současné literární střední 
generace. A byla řeč o tom, zda vkládat do 
knih živoucí osoby včetně jejich jmen. 
Petrovi to vadilo.  
Těším se, až budu Vítr číst a Petra tam 
hledat. 
Zatím je pro mne Kahuda heslem: „Dejte 
nám Kahudu, my mu dáme přes hubu.“ 
Volali studenti v době, kdy byl jiný Kahuda 
ministrem školství. Taky jsem volal. Ale to 
bylo dávno. Nevím, jestli tenhle zakulacený 
Kahuda má s někdejším ministrem něco 
společného. 

 
Čtení 
Steve Sem – Sandberg: Ravensbrück. 
Půjčil kvůli Mileně Jesenské, abych se přes 
ní něco dozvěděl o Kafkovi. Ale i o ní. 
Protože Obermannová, která o ní napsala, se 
nedá číst. Steve je Švéd ale žil dlouho v 
Praze. Tak si něco o Mileně nastudoval. 
Třeba z Vídně psala si s Kafkou často 
dopisy. Úžasný zdroj, písemný. Po nás ty 
dnešní emaily brzo zaniknou a naše moudra 
budou pryč. 
Moc pěkně popisuje Steve život v Praze na 
začátku století dvacátého. Jak se žilo v 
kavárnách a jak to tam dirigovali básníci, ale 
i probudilý pan vrchní. Pěknej hajzlík, ta 

Milena. Kradla, tátu neposlouchala, 
drogovala, ostudu dělala. Ale její články 
zajímavé. Steve je cituje.  
Zajímavý je i pohled zvenčí. Že kvalitní 
čtení o zajímavé české osobnosti napíše 
Švéd. Podobně jako už ve dvou knihách líčí 
českou povahu Polák Mariusz Sczygiel. 
Tahle my neumíme? Nechceme?  
Stý Čaj (vydává Václav Franc od roku 
2002) má 72 stránek, protože má výročí. 
Nebudu popisovat kolik autorů českých i 
slovenských, dovedl Václav sehnat a 
představit. Číst se vyplatí, je k mání v KVČ. 
Obdivuju i přehled autorů a článků, který 
pan redaktor a vydavatel z té stovky čísel 
sestavil. Mi udělala radost Ilona Pluhařová 
svou povídkou Karty osudu. Ilona je úča 
s mnoha atributy této diagnózy, které někdo 
říká povolání, někdo taky poslání. Z textu je 
vidět známá, a tolikrát opakovaná 
skutečnost, jak těžké je dnes kantořit. Však 
také na dnešní mládež hudruje se ve všech 
hospodách, kavárnách, ulicích, prostě všude, 
kde se lidi potkávají. Podstatné ale je, a to 
mi spravilo náladu, Ilona přes to všechno má 
ty grázly ráda. A skrze literaturu to odhaluje. 
I v tom je její kouzlo. Té literatury. I Ilony. 
    

 

Martina Berdychová  
má krátké vlasy, šedý kostýmek, do něj 
černou halenu a černé punčochy. K tomu 
nosí příjemný úsměv, který mívají pěkné 
holky, které nejsou pěkné jen na podívání. 
Ač dlouholetý politik, ponechala si 
schopnost vyprávění. Nehlídá se, protože 
nemusí, aby neřekla něco, co by neměla. Co 
její kolegové poslancové často dělají. 
Obyčejným lidem říká, co si myslí. Ale 
z jejího povídání vyplývá, že tam, v Praze, 
kde se rozhoduje, jak bude, tam to někdy 
úplně na rovinu nejde. 
Když mluví o svých Holovousích – 
Chodovicích, je vidět ten vztah k hroudě, 
rodnému kraji, lidem. I k tomu, co pro svou 
ves dělají. A jak jsou na to právem hrdi. Je 
jedním z mála politiků, kteří přiznávají, že 
funkce nejdou kumulovat. A tak z mnohých 
vystupuje. Což není úplně lehké. Do 
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parlamentu se dostala tím, že v euforii po 
krajských volbách souhlasila být na 
kandidátce. Jako třetí nečekala, že to vyjde. 
V knihovně na besedě, která se jmenovala 
Politické mraveniště, mimo jiné pravila 
(vytrženo ze souvislostí): 
„Být poslancem je diagnóza. … V budově 
(sněmovně) se ještě nevyznám. … Teď mi ty 
Holovousy chybějí. … Tam se všechno 
dohaduje daleko jednodušeji. … Nevěděla 
jsem, že legislativní proces je tak dlouhý a 
náročný … Kdybych seděla v Holovousích, 
tak tu věc vyřeším hravě. … Myslím, že se 
podařilo Okamuru naučit, že tolik nemluví. 
… Ještě jsem asistenty nepustila ke své 
poště. (Snaží se mnohé vyřizovat sama, ale 
obtížně stíhá). … Nám bylo řečeno, že 
bychom to měli přehlasovat. (K metodám 
práce ve sněmovně.) … Pan prezident by si 
měl rozmyslet, co říká. … Víc mluví pánové. 
Ti mají potřebu všechno komentovat. … 
Čím víc, tím hůř. … Já jsem nevýrazný 
poslanec. Tak se mě novináři na nic neptají.“ 
 

Ivana Krabcová 
je politička začátečnice. Byla sedmá na 
kandidátce Sdružení pro Jičín. Matematicky 
s malou nadějí na zvolení. A vida – prošla a 
je v radě. Trochu asi zaskočená. Asi je to 
genetické. Maminka byla víc než deset let 
starostkou v Holíně.  
Ivany dojmy: Ne, nemá žádné ambice. 
Nelíbí se jí dělení na koalici a opozici. 
Naopak ve společnosti lidí ze Sdružení se 
cítí dobře. Vnímá velkou podporu. Asi to byl 
i důvod, proč do toho šla. Je si vědoma 
zodpovědnosti, snaží se pečlivě připravit na 
sezení rady, které je mnohahodinové. Vadí, 
že materiály dostávají zastupitelé na 
poslední chvíli. Plány? Věnovat se 
protidrogové prevenci a omezení heren. 
 

Od transportu 
Židů z Jičína uplynulo už 72 roků. 
Připomíná to deska na nádražní budově. 
Býval tam i keř, ten vykopali. Vzpomínám 
na něj, protože jeden rok u příležitosti 
vzpomínky kvetl žlutými květy. V lednu.  

Nevím, kolikátým rokem běží vzpomínka 
v synagoze. Letos v neděli 11. ledna sešlo se 
více než 35 lidí. Přišel i skaut Standa. Někde 
tu v tom židovském koutě Jičína bydlel, 
s některými lidmi, co už nejsou, se 
kamarádil. Už před válkou.  
V synagoze jsme zapálili svíčky jako každý 
rok. Terezka Dubinová pověděla, ona to 
umí, jak je ta nenávist mezi lidmi široký 
pojem, netýká se jen Židů. A že může 
vzniknout v každém z nás. Honza připomněl 
současnou Paříž. 
Ale hlavní byl film. Baševi Židovskou školu 
předvytopil, bylo příjemně. 
Mikroklimaticky. Ale jinak… Film se 
jmenoval Ida. Natočil ho polský režisér 
Paweł Pawlikowski, ale je koprodukční. I 
když vznikl v roce 2013, je černobílý. Po 
jeho skončení zažil jsem, na co nejsem 
zvyklý. Lidé zůstali mlčky sedět. 

 

Kousky z deníku 
 

17 12 2014 Pan malíř, 
jinak skvělý jičínský atlet, běžec, nejezdí za 
svou prací autem. Za kolem má káru, na ní 
štafličky, barvy. Asi je poslední, kdo takto 
provozuje svou živnost. Jako jeho 
předchůdci za první republiky.  
Článkem o zbytečnosti některých aut byl 
bych směšný. Tak poezie. Všechno potřebné 
veze si sebou. Podobně jako bezdomovci, 
kteří tak vozí železo do sběru. Podobně jako 
ProChor, kterému ale pro jablka stačí 
horolezecký kletr. Ještě je tu bezprostřední 
směna. Odevzdají železo, vykonanou práci - 
za koruny hned nakoupí potraviny. Jako 
třeba pivo. Pan malíř zaplatí si startovné na 
Běchovice. ProChor? Strouháme jablka, 
pokapeme citronem – úžasné. Denně…   
 

18 12 2014 Rozvážím 
Kličkuju Jičínem, ještě neprší. Když nesu 
noviny k nevidomým, ve výtahu se 
potkávám se známou. Opatrovatelka, vyvádí 
na procházku dvě babičky. Ty se radují, že 
tu nejsou schody, jen šikmá plošina. 
S berlemi pomalu se šinou na vzduch. Jiný 
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jejich svět. Jak se dostat bezpečně ven a 
neupadnout. Taky aby nezmokly. A stihly 
jídlo. Až se vrátí, budou sousedkám 
vyprávět, za kolik jsou brambory vyložené 
před obchodem. A jiné důležité věci. Jinak 
důležité, než ty moje. Teď. Doba 
opatrovatelky mi taky přijde. Hlavně aby 
byla pěkná. Nebo už mi to pak bude jedno? 
 

19 12 2014 Ještě jedu do Železnice 
Rád, nemusím nikde zvonit, všude přístup do 
schránek. Zase úplně opuštěné město. Už 
v pět. Ne úplně. Svatá rodina před muzejní 
roubenkou je pěkně osvětlená. Stojí tak už 
dva tisíce let. Ale tenkrát asi nelilo. Po staré 
silnici s kopce a pak nahoru. Zdali svítí 
blikačka? Nemám se koho zeptat. U Těšína 
zastavuju. Nesvítí, v báglu mám náhradní. 
Upevňuju, krásně bliká. Ale na zem od ní 
moc nevidím. Hrabu baterku, protože takový 
divný pocit. Jasně - stojím v kaluži, do bot 
teče vrchem. Dávám se do smíchu, jakej 
jsem vůl. 
Všímám si, jak valdická věznice svítí. 
Najednou mi je v té kaluži docela dobře. 
V Lodžii pak suším mokré noviny a boty. 
 

19 12 2014 Lodžiový mejdan 
Tohle musím sepsat, i když se zpožděním. 
Na jednu stranu rozpačitost, protože jsem 
trochu vnucoval témata, no vlastně nabízel. I 
se drze ptal. Na druhou stranu příjemný 
pocit, že jsem v dobré společnosti. 
Společnosti lidí, se kterými si mám co říct. 
Že to není plkání o ničem. To už se tak často 
neděje.  
Tak jo, je to fráze, ale výstižná: vzájemné 
obohacování. Taky trochu dostávám od těch 
holek, co jsou ode mě o dvě generace, 
školení. (No a co. Nemusím Knížáka ani 
Černého.  Ale to se musejí častovat 
sprostotami?) 
Jirka se rozpovídal o plánech a nápadech. 
Řekl: „Chci znát váš názor.“ Probírali jsme. 
Ale řekli – ne ať to ProChore někam píšeš. 
Tak to nepíšu.  
Ale můžu napsat, že Eliáš s Klárkou zmizeli 
do kuchyně, pak přišli a dali skvělý flétnový 
koncert. Pak hrál Valencius své sólo piáno.  

Nečekané. Pak vykládal o své diplomce 
v holandštině. Na klavír hrál i Eliáš a to jsem 
se divil, v jeho věku. A to jsem si ještě 
nedovolil vytáhnout svou harmoniku. 
I když si to zakázali, nakonec jsme se k té 
pitomé politice dostali. Dívky vyjevily svůj 
názor a hezky mluvily o rodičích, kteří do 
toho spadli. Řekli jsme si, jak jsme rádi, že 
máme v Jc osvícenou radnici.  
Ještě jsem nenapsal, že Jirka uvařil skvělý 
dort – hodně silně krému. Nejradši bych 
pekáč vyškrábal, ale jsem nechtěl vypadat 
hladově. Taky, že jsem se v devět ustrojil, 
rozsvítil čelovku, ale zase si sednul. Řeč 
byla zajímavá. 
   

 

20 12 2014 Ráno 
Zapínám svítící řetěz na okně. Skrz řetěz 
vidím naproti krásná trčící velká ňadra z 
profilu. Barevné blikající skvrny a libé tvary. 
Imprese. Šmírák? Vůbec ne. Tyhle věci už 
beru jen jako estetiku. Dívka sama se 
předvádí. Přece může stáhnout roletu. A proč 
by? Proč by nedala světu krásu? Nebo jí na 
tom světě nezáleží? 
 
21 12 2014 Dorozvážím  
Okruh vokšický. Na táboře leží sníh. Pod 
stromy leží velké tratoliště jablek. Lidi je 
chodí kupovat do Kaufu a fňukají, jak se 
mají špatně. Na poli voda, která se 
nevsakuje. Josefova galerie prázdná, 
studená, škoda jí. Škoda Josefa. Starší paní  
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v holínkách veze kolotašku plnou piv. 
Vietnamka u pokladny Mého obchodu něco 
píše na tabletu. Ale neprozradí co. Vlastně 
prozradí. Že čtyři pletenky jsou za sedm. A 
usměje se. 
A já si doma napíšu poslední modrou čáru 
do novinového seznamu. A můžu v redakci 
vyhlásit celozávodní dovolenou. 
 

21 12 2014 Vinše 
Rovnám si je do zvláštní složky, abych pak 
někoho nevynechal, až budu přát já. A budu? 
Většina emailů je stejná. Zasněžená krajina, 
zátiší. Nic nového, zajímavého. Jo, mělo by 
mě těšit, kolik lidí si vzpomene. Pro ně 
k tomu stačí málo kliknutí. Pětadvacítce lidí 
najednou. Stejná fráze. Ale si naivně 
myslím, že každému by se mělo přát osobně. 
Dobré světlo fotografům, ať berou ryby 
rybářům a tak. Pak ještě ty úplně osobní. Ale 
to je soukromá záležitost.  
 
22 12 2014 Je to rouhání  
Ale projevy nastuzení nejsou až tak 
nepříjemné. Ležet, civět, číst, civět. Sám. 
Odpočinek. Nastal by, kdyby nebyl ten stav 
mírné choroby čajové? Byl by na něj čas? 
 

25 12 2014 Teplota vystoupila 
k osmatřicítce 
To znamená, že nesimuluju? To znamená, že 
nemůžu nic dělat? A co Štefan? Mám pocit, 
že letos moc nepokročil. Výčitky. 
Adalbert Stifter Paměti mého praděda na 
Vltavě. Ne vítr, ale lilo. Všechno zmrzlo. 
Stromy led neunesly. Lámaly se, nebo 
alespoň větve. Vypřáhli koně, nechali ho 
v hospodě. Cesta vedla lesem, tam si 
netroufli. Tak šli přes kopec přes luka pěšky. 
Měli mačky, ale pan spisovatel jim tak 
neříkal. V polovině osmnáctého století. Na 
začátku jednadvacátého se ten chlad 
z vyprávění praděda přidává k mé horečkové 
zimnici. Bezva pocit. Beru si do postele 
tlustý svetr a užívám si Šumavy. 
 

27 12 2014 Jedna sešlost 
Krb, dobré jídlo i pití. Pohoda. Každou 
chvilku zvoní některý z mobilů. Nejdřív se 

dohadují komu zvoní, pak jdou telefonovat. 
Když skončí, baví se u stolu jak s tím 
strojem zacházet. Používají výrazy, které 
neznáme a nevím, jestli je chceme znát. Dva 
světy. Rozdíl tři a kousek generace. Taky 
špatně slyšíme. Há to vzdala dávno. Teď jen 
sedí a je důchodec. Já se už taky přestávám 
ptát.  
Pak si s Há povídáme o časech, kdy lidi 
spolu seděli okolo stolu a vnímali se 
navzájem. 
 

28 12 2014 Jedna nominace na Štefana 
Jeden dopis jednoho člověka (80) o paní 
učitelce, která vydala knížku o svém městě. 
Důkladně vyjmenovává o čem knížka a proč 
je učitelská důchodka tak skvělá. Starý 
dobrý český kantor, tedy kantorka. Ještě taky 
pěkná holka. Na všelijakých akcích postává 
stranou. Skromná. Nemusí se předvádět. 
Autor rozepisuje její zásluhy. Snad i netřeba. 
Všichni je vidí. Pokud chtějí. Chceme? Ale 
od toho přece Štefan je, že si na tyhle lidi 
vzpomeneme. (Jivínský Štefan = ocenění za 
pozoruhodný kulturní počin. Už devatenáct 
roků.) 
 

30 12 2014 14:45 Lojza není 
To bylo za času pana profesora Loudy 
(kantor, turista). Kterého už znají jen 
zatvrzelí pamětníci. Tak v té době byl 
v Dětenicích ve šlechtitelské stanici Ing. 
Alois Chalupa, CSc., který to dotáhl až na 
Zasloužilého mistra turistiky. Tehdy, milé 
děti, dostávali sportovci tituly Mistr sportu a 
ti nejlepší Zasloužilý mistr sportu. Podobně 
bylo v turistice. Takovým zasloužilcem byl i 
pan šlechtitel z Dětenic. Třeba podotknout, 
že bylo potřeba ty kilometry poctivě 
našlapat, prošlá místa nafotit a pak to sepsat. 
To Lojza uměl rád. 
V té době vznikalo u turistů nové odvětví, 
jmenovalo se orientační běh. Pak se OB od 
turistů oddělil, protože turisti chodili moc 
pomalu. A Lojza Chalupa taky. A tak se mu 
OB zalíbil. Jezdili jsme po různých 
závodech, i nočních a byla docela legrace. 
Nejdříve v hlídkách, pak jako jednotlivci. 
Nejdříve se zátěží, pak nalehko. Byl a je to 
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krásný sport. Není divu, že mu pan kandidát 
věd propadl. 
Pak se odstěhoval do Šumperka, kde taky 
pěstoval hrách a taky zblbnul dočista. Začal 
psát (básně), malovat, vyřezávat, dělat 
loutky. Však měl i nějaké výstavy ve Starých 
Hradech. 
Potkali jsme se na řeckém ostrově Korfu. 
Tam zase sbíral byliny, panečku tam jich je. 
Ale myslím, že jeho žena Lada jim rozuměla 
lépe.  
A teď si klidně umře. Ostatně soudím, že 
v devětasedmdesáti je to při jeho vitalitě 
docela brzo. 
 

01 01 2015 Novoroční radost 
Nu, přišel ten email už druhého v 01:30: 
„Tak je to dobré, Prochore. Jestli počítám 
správně, je zatím celkem 203 nominací. :) 
Eliška.“ To si teda užívala, holka, Nový rok. 
Převádění všech dopisů do tabulky není 
legrace. Taková ta dělnická dřina. Kterou 
dělají lidi, kteří nejsou vidět, ale by to bez 
nich nešlo. Pak se objeví druhá kategorie a 
přihlásí se o to, že bude pronášet projev. 
Aniž by o téhle dřině něco věděla. Aniž by o 
samotném dění něco věděli, ti papaláši 
svépomocní.  
Jo, asi by ani Eliška nechtěla, abych o tom 
psal. Asi bych měl psát o tom, jakou radost 
představuje číst si některé nominace. Jsou to 
většinou starší lidé, kteří vidí a kteří ocení. 
Kteří se radují z dobrého a užitečného díla. 
Dokonce přišly i nominace doplněné 
ukázkou díla – knížky. Nebo filmový záběr 
ze zahájení adventu v menší obci.  
Děláme si radost. Dělejme dál.   
 

03 01 2015 Do Lodžie na vernisáž 
Poletuje. Cesta lipami znamená pouť. 
Putování za… Ta tající peříčka se k cestě 
hodí. 
V kavárně nabito. Za malířkou Janou 
Soběslavovou přijeli z Paky přátelé. Taky 
přijeli muzikanti. To je pěkný zvyk, když 
hraje někdo (třeba z hudebky Anežka 
Chmelařová flétnistka a její maminka 
Monika Chmelařová), že přijdou i jejich 
kolegové a učitelé. Tak to v Lodžii chodí. 

Napočítal jsem 56 lidí, asi se bude muset 
kavárna zvětšit. Cukroví jsem nepočítal, ale 
kdo okusil, nelitoval. 
Hlavně se ale mluvilo o obrázcích. Janu 
navštěvují skřítkové a ti jí radí. Ona je pak 
na některé obrázky namaluje. Třeba skřítky 
Čajomily. Ale do obrazu Síla myšlenky se 
skřítkové nevešli, protože tam je ta 
myšlenka. 
Nu, byla pohoda, na té první oficiální 
vernisáži v Kavárně. Ten sníh, co padal 
zpáteční cestou taky, ten byl součástí. Třeba 
ho jednou Jana namaluje.     
 

04 01 2015 Propojuje se mi  
noc a den. Den nastal, noc neskončila. 
Vždycky ale nějaký zádrhel. Připojovali 
jsme elektriku, aby byl program, ale od 
sousedů nešla. Ta holka co vedle mne sedí a 
je mi příjemná – když odešla telefonovat, 
řekly mi sousedky, ať si dám pozor, že je 
zlodějka. Zjevují se lidé, co nemám rád. 
Tohle všechno umí sny. 
Teď do toho ještě, jak po mně jdou. Policie. 
Vím proč. Zabil jsem. Postupujou od stolu 
ke stolu. Čekám, až na mě dojde. Jsem 
klidný, muselo to přijít. Říkám Š, nebo to 
byla A, co vedle mne sedí, aby mi přinesla 
becherovku. Nebylo by dobré na sebe 
upozorňovat tím, že si ji dojdu objednat sám. 
Jediné co mi teď vrtá hlavou, je pocit 
nasazených pout. Typická scéna 
z detektivek. Tak teď ten kovový chlad 
poznám na vlastní kůži. Divím se sám sobě, 
že necítím strach. Asi zatím. 
 

07 01 2015 Udělil jsem si   
Hodinu. Nic nedělám, ležím v knihách. Není 
to přesný výraz. Kahudu mám pomocí 
dílenských svěrek na stěně gauče, protože 
Kahuda je těžké čtení. Má 715 stránek. 
Nějak jsem těmi těžkými knihami zatížený. 
Přetížený. Rád bych se jim věnoval víc. Ale 
den je krátký. Dopr. Nevím co s tím, nevím, 
co vypustit, jak mnozí radí. Celý den ležet a 
číst. Proč to nejde?   
Například dnes se musím setkat s českým 
úředníkem. Převod telefonu k jinému 
operátorovi. Kde budeme platit třetinu, 
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možná ještě míň. To mi samozřejmě tenkrát 
neřekli, že nelze přijít, vyplnit, podepsat, 
odejít jinam. Nevím, že jsem uvázaný na rok 
nebo kolik. Ani pak ještě o měsíční 
výpovědní lhůtě. Bezmocný občan, proti 
instituci. Ano, bohužel, podepsal jsem kdysi 
jakousi smlouvu. Nikdo ji celou nečte.  Že 
by mi při tom ta holka (český úředník) řekla 
všechno, i tyhle zádrhele?  Proč? Z důvodů 
etických. Z respektu ke starci, který některé 
problémy netuší? Ani nemůže tušit. To už se 
dneska nenosí. 
A tak jsem zvýšil hlas, žena mne sprdla a 
nakonec jsme se i trochu pohádali mezi 
sebou. Taky řešení. 
 

08 01 2015 Psát portrét 
Nebo alespoň skicu, náčrt k portrétu. Slovy. 
Portrét vzhledu, portrét charakteru. Portrét 
chování. Nevím proč, vybavuje se mi 
zpěvačka. Jako příklad. Když tenkrát pan 
malíř dokončil svou Křížovou cestu, byla 
k tomu v galerii paráda. LB přijela panu 
malířovi zazpívat. Dlouhé předlouhé 
zvučení. Bedňáci, pardon zvukaři, se umí 
předvést. LB seděla, pobíhala, švitořila. 
Panu malířovi se širokými kšandami říkala 
Vladimírku. A se pitvořila. Vedle seděla 
malířova „žena Růžena“. S povinným 
úsměvem ve tváři. Jak jí asi bylo pod tváří?  
Národem oblíbená Slavice. Někdo tam 
v kuloárech pak prohodil: „Dostane obraz. 
Vyvladimírkovala si obraz za… Nojo.“Ten 
portrét krasavice cikánského typu stále se mi 
vrací. Prototyp určitého charakteru. Nevím 
proč. 
 

09 01 2015 Čtení jako trápení? 
Bohužel nejde jen o těžkou knížku váhově. 
Některé nám nesou spoustu otázek 
k zamyšlení. Mi začala se objevovat, nevím 
čím jsem si zasloužil, při čtení tendence 
formulovat recenzi. Nebo jednodušeji, 
sprdnout autora, obdivovat autora, na něco 
se zeptat… Knížka přestává mi být jen 
zdrojem poučení nebo jen odpočinku, zabytí 
času. Provokuje. To asi knížka má. Kladně i 
záporně. 

Teď jde o těch devadesát osm deka Václava 
Kahudy (Vítr, tma, přítomnost). 
Nepopíratelně autobio. Alespoň částečně. 
Však - píše tam o masturbaci, o určitých 
praktikách. Snažím se vyjádřit kultivovaně. 
Kahuda píše natvrdo. Natvrdo autobio. 
Někdo by si mohl říci, že se odhaluje. Vadí? 
Nevadí? Komu? Používám to tu jako 
příklad. Mohl bych zpátky k dalším autorům. 
Vaculík.  Pravda, trochu jinak, o jiném.  
Vzpomínám na svou povídku Náhradní, se 
kterou jsem v LISu dost narazil. Tam bylo 
z kontextu zjevné, že se jedná o čirou 
fabulaci. Zrovna dnes, v souvislosti 
s Francií, mluví se a uvažuje o svobodě 
slova. 
Pardon, že ještě ke Kahudovi. Knížka má 
podtitul „vyprávění“. Umí autor fabulovat. 
Představuju si, jak mu stačí banální nějaké 
setkání, třeba jen čehosi vidění a už mu 
stránky rostou pod rukama. Tisíce portrétů 
kreslí. Při procházce noční Prahou se mu 
zjevují. Dobře se mi čtou. Mnohé mi to 
z historie připomíná. Věřím, že třeba ne 
každému. Mistr umí. Ne nadarmo byla 
knížka na 5. místě v anketě lidových novin. 
Pravda, těch jedenáct hlasů co knížka 
dostala, je od odborníků, taková jsou 
pravidla ankety. Jak dopadá takový Kahuda 
u běžných čtenářů? Co na tuhle knížku pan 
Novák z ulice, či hospody? 

 
Ka Ni Hu 
- Ninka se ráno probudí a řekne: Čau 
mami, čau mimi, čau Nino. Popřeje 
dobré ráno i sama sobě. A všechno 
zkráceně. Proč se zabývat nějakým 
dlouhým dobrým jitrem. Ve své zkrácené 
mluvě poví slov daleko více. A nevadí jí, 
že některým nerozumíme. Ale děláme, 
že ano. Protože ona potřebuje mluvit. 
Ženská. Však když půjdeme do detailu, 
je to jasné. Je ráda na světě a tak o tom 
vypráví. Vyzývá, že bychom měli být 
taky. 
- Sedíme v autě, čekáme, až Ni 
maminka nakoupí. Nina jako řídí, Hubert 
je rád na klíně svislý. V té ležaté poloze 
v kočáru toho moc nevidí. A on chce 
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poznávat. Kulí oči na svět okolo a má 
z něj radost. Jenomže Ninu řízení 
dlouho nebaví, chce řadit a vyzkoušet 
ostatní páčky. Ví, kam patří klíček. 
Najednou hu. A další. Bojím se, co 
spustila. Poučí mne, že zamkla auto. 
Tohle neznám, to náš starý Renault 
nemá. Ale Ni ukáže, jak odemknout. 
Když ji technika omrzí, nabízí hru na 
berany. Ale jsou to takové rány, že se 
bojím o její hlavičku. Nakonec i o hlavu 
svou. Naštěstí nakoupíno. Dostáváme 
takové dobré hřebeny s marmeládou. 
- Jenom tak pozorovat, jak si hrají 
sourozenci. Hu všechno ochutnává. 
Zkoumá hračky jazykem. Vymysleli, že 
vyzkoumá Niny palec u nohy. Zatím 
dobré, nemá zuby, palec neukousne. 
Ještě. 
- A je náš malý Meresjev. Máme doma 
opravdového člověka. Musím vysvětlit. 
Boris Polevoj: Příběh opravdového 
člověka. Sovětský voják s poraněnýma 
nohama se plazil až ke svým. Tak Hu se 
plazí po bytě. Ještě neumí zapojit nohy. 
Zavedli jsme takovou bojovku. 
Odneseme ho na druhý konec místnosti, 

než se doplazí a začne se plést pod 
nohy, uplyne nějaká doba, po kterou je 
v bezpečí. I my. Baví ho to. Směje se té 
hře. Máme veselého Meresjeva. 
- Nina se kamarádí se všemi psy a 
kočkami v jejich vesnici. Už ví, kde který 
bydlí a povídá si s nimi svou řečí, 
ninštinou. Když při tom pozoruju některé 
psí tlamy, jsem rád, že ti její kamarádi 
jsou za plotem. Protože Ni je schopna 
na tu tlamu dát pusu nebo do ní ručku. 
Do té tlamy. Kousnul by? Koušou psové 
i usmívající holky? 
- Podvádíme. Nina u jídla nejradši 
všechno sama. Objevila jak se solí 
slánkou a to jí baví. Ale neobjevila, že se 
jídlo dá přesolit. To zase víme my. Ale 
ona klepe, klepe. Zasahujeme. 
Nenápadně pootočíme víčko slánky, aby 
se sůl nesypala. To ona nepozná. Není 
to moc charakterní, že? Ale co má 
v tomhle případě přednost?  
- Odjíždíme, už rozloučení. Nina mezi 
dveřmi řekne: „Nííína mííma.“ 
Necháváme si přeložit: „Já Nina chci jet 
s nima.“ To mi už dlouho žádná holka 
neřekla. Ale tu radost skrývám.  


