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V úterý 14. dubna město Jičín a Rotary Club 

předaly cenu Ď (Děkuji). Cena  „Ď“ je 

celonárodní cenou udílenou jako poděkování 

občanům, firmám či institucím, kteří 

nezištně a s nadšením pomáhají lidem kolem 

sebe. Letos se chystá jubilejní 15. ročník.  

Nominováni byli M. Zajíček (K-klub), Z. 

Procházka (IV. ZŠ), J. Gottlieb (muzeum), 

V. Rybařík (donátor sochy Valdštejna), M. 

Hanuš (nemocnice), M. Kříž (Exit), E. 

Bílková (kronikářka), R. Kvaček (historik). 

Pomyslným vítězem mezi nominovanými se 

stal V. Rybařík.  

Příjemně se poslouchalo hudební zpestření 

učitelů a studentů ZUŠ. Čtyřruční klavír 

nebo kombinace trubka-klavír zněly úžasně.   

Dáma a pánové, většinou v kvádrech a 

kravatách (Rotary má kromě odznaků i svou 

kravatu) přijímali hold, děkovali, říkali 

vznosná slova. Všichni byli spokojeni. 

Někteří i sami se sebou. I pořadatelé, i 

diváci. Pořadatelů vystřídalo se při projevech 

mnoho, diváků zas tak mnoho nebylo. 

Jičínský pan Novák zůstal na ulici nebo ve 

své hospodě. Možná ale o udílení ani 

nevěděl. 

Záplava slov a skutků. Některé momenty 

pokusme se připomenout.  Zaznělo, že 

zásluha režiséra Michala Kříže je taky v tom, 

že přivedl mladé herce k divadlu a dal jim 

pocit užitečnosti. Martin Zajíček je doživotní 

kluk. Václav Rybařík ani nemá auto. Jezdí 

dráhou. Jaromír Gottlieb si vzal nominovací 

desky do ruky a nominoval se sám. Taky 

zmínil Jivínského Štefana.  Robert Kvaček  

 

 

 

zavzpomínal, jak se polekal, když poprvé 

jako kluk stanul před filozofickou fakultou. 

Pan ředitel Procházka řediteloval na „čtyřce“ 

plných pětadvacet let. Václav Rybařík 

požádal při svém dekorování svou ženu, aby 

se zdržela projevu. Škoda. Liduška je pořád 

pěkná holka, v Libáni se mi líbila už odmala. 

Atd. 

Vybavila se vzpomínka na paní Olgu 

Havlovou. Na její skromné vystupování. Na 

její Nadaci dobré vůle i na její návštěvu 

v Jičíně.  

Sedm oceněných. Někteří se ani neznají, ani 

nebudou znát. Jsou nenápadní, málokdo o 

nich ví. Škoda. Jestli se třeba v Exitu, kde 

jsou děti, které nikam jinam nechodí, hraje 

divadlo, je to úžasná věc.  

Zněla laudatia. U jednoho poněkud 

nepodařilo se mi zjistit, za co je nominace. 

Nejpřesvědčivější byla ta nečtená, ústně 

podaná. Kolik je dalších, kteří by si ocenění 

taky zasloužili? Možná by ani o tu parádu 

moc nestáli. Třeba pro ně platí, že pravá 

dobročinnost je neokázalá.  

 
Michal Kříž (pokus o náčrt 

k portrétu) 
*1990. Pan režisér před jedním z představení 

chodil v dlouhém černém plášti. Byl to 

divadelní kostým. Seděl mu i při jeho 

nevysoké postavě. Asi ho charakterizoval. 

Divadlo Teenager v jičínském Exitu vede 10 

let. Spolu se sestrou jsou jediní, kteří to 

táhnou od začátku. Divadlo začalo tím, že 

skupina divadelníků odešla z Káčka. Měli 

svoji představu. Exit je vzal, doplnili se 

z jeho členů. Za deset roků nastudovali 
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třináct představení. Většinu Michal upravil, 

přizpůsobil. Napůl činohra, napůl muzikál. 

Prv na playback, pak poctivé zpívání. 

Drákula, ale i Hurvínek. 

Vysvětlil, že herci raději písničky. Lépe se 

zapamatují než tlusté texty dialogů slovních. 

Ty se málokdo chce učit. 

Jistě, že není všechno jednoduché. Pan 

režisér se musí postavit k nekázni. Herci 

nepřijdou do zkoušky. A podobně. Najednou 

důležitost. Zodpovědnost. Děti poznávají 

svou užitečnost. Takový potlesk při 

děkovačce... Pro mnohé prvně v životě. 

Za deset let se v divadle vystřídalo 115 

herců, kteří odehráli celkem 65 vystoupení. 

Upíří ples se hrál dvanáctkrát.  

Základy bral Michal v Káčku. Jmenuje 

dvojku Zajíček, Krásenská a děkuje jí. 

Neformální ocenění? Michal bude zpívat 

hraběte Zikmunda v připravovaném 

muzikálu ZUŠ. 

Divadlo Teenager bude 18. 4. 15 hrát a 

zpívat muzikál Drákula v hradeckém divadle 

Drak. 

 
Pan malíř Chmelík 
Maloval krásné obrázky roubených i jiných 

chalup, krajiny. Každý má prostě svoje. Byl 

nesmírně důkladný, všechny malířské i 

kreslířské pomůcky měl pečlivě roztříděné, 

složené do krabiček a ty popsané. Ty 

krabičky jsou na výstavě na ukázku vedle 

obrázků. Dobrý nápad, cosi to napovídá o 

člověku. A paní Chmelíková tu vlastnost 

pedantismu potvrdila. 

I když na fotce, je tam v brýlích, vypadá 

jako pečlivý úředník, kontrolor z berňáku. 

Podle jeho obrázků bych si ho poněkud 

představoval jinak. Pojďme k obrázkům. 

Musím to napsat, nikterak to jeho kumšt 

nesnižuje, obrázky nejsou nejvyšším 

uměním. To vadí? Kresby, akvarely jsou 

skvělým dokumentem. O chaloupkách, 

krajině. Ale taky dokumentem o člověku a 

jeho vztahu k rodišti či potom k architektuře 

Prahy. 

Stavby, krajinky. Najednou tři akty. Že by 

skrytá vášeň malířova? Ale kdeže. Jen 

povinnost žáka malířské školy. Prostě něco 

jiného. Aby byl zřejmý druhý svět. Že 

existuje. Že malíř umí. Nebo by uměl, kdyby 

chtěl. Ale tím víc vynikne jeho krajinářské 

založení. Tak to v kumštu chodí. 

Kdo by chtěl tvorbu mistra Chmelíka vidět, 

může přijít i po výstavě. Mají tam v muzeu 

celou jednu jeho místnost trvale. 

 
Flashky (Eva Zábranová) 
Znamená to prý záblesky. 

Tu knížku napsala milující dcera. 

Může být milující dcera objektivní? 

A je to důležité? 

Nejdříve jak jsem ke knížce přišel. Knížka 

získala 4. místo v anketě LN Kniha roku 

2014. Ve svých novinách jsem se o ni 

zmínil. Asi tak, že jsem ji v knihovně 

nedostal. Ozval se mi čtenář, ať si pro ni 

přijdu, že půjčí. Tak jsme vyměnili 

výpůjčky. Já dodal Mariuse Sczygela: Udělej 

si ráj. Trochu jiná kategorie. 

Zábranu mám (znám) v kategorii deníkové. 

Jako Jan Hanč – Události, Pavel Juráček – 

Deníky. A mnoho dalších podobných. Když 

jsem Zábranovy deníky četl, tuším jsem si 

poznamenal „Fňuká“. Ale třeba to bylo u 

Hanče. V tónu deníku bylo něco podobného. 

Kdo chce literární drb, tak se může zabývat 

vztahem k Josefu Škvoreckému. Kamarád 

Pepík. Šlo o spolupráci na detektivkách, i o 

literární pokrývání. V neposlední řadě o 

honoráře. Jsou na to dva různé, protichůdné 

výklady. Co s tím? Kdo byl ten 

charakternější? Musíme to vědět? Pátrat? 

Eva Zábranová píše o trapnosti při návštěvě 

Škvoreckých u Zábranů po Listopadu. 

Píše o spoustě zajímavých lidí. Allen 

Ginsberg položil autorce Flashek otázku, 

kterou jsem si spěchal gůglem přeložit, 

protože Eva říká, že jí žádný muž takovou 

otázku nepoložil: „Are you straight?“, kterou 

mi ten můj vůl počítač přeložil: „Jste 

rovně?“. Takhle dopadáme my, jazykoví 

analfabeti. 

Asi by mohl někdo nařknout autorku, že 

některé části knížku jsou... – vida, ani nevím, 

jak to říct. Hraničí s bulvárními drby. No a 

co, chceme-li poznat osud člověka? Nebo, 

střízlivěji, chceme-li do něj nahlédnout. 

Knížka začíná kapitolou Dneska, ve které 

autorka popisuje ráno u ní doma. 
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Padesátiletá samotářka s domácí zvířenou. 

Jak se liší její rána od ran táty, který umírá 

na rakovinu? 

„Naskakovalo mi mnoho dalších ‚záblesků‘, 

jisker z paměti a ze tmy – a některé jsem se 

rozhodla do knihy nezařadit. Nebylo to pro 

mne radostné psaní a víc vzpomínek bych už 

neunesla.“ 
 

Kousky z deníku 

 
23 03 2013 Tiskovka na radnici 
Rozpačitost. Trvala 3 hodiny a to nikdy 

nebylo. Asi by se s tím mělo něco dělat. 

Nejen pro ten dlouhý čas. Ale že se 

některým věcem věnuje neúměrná pozornost 

a na jiné, důležité, nezbyde čas a hlavně 

energie. Vidím dva důvody.  

1) Město (Magdaléna  Komunikace) stanoví 

body, které považuje za důležité, novináři se 

toho chytí, neúměrně rozpitvávají. Při tom 

v jednání rady jsou jiné, důležité body. 

Škoda, že na ně nedojde. 

2) Asi je potřeba víc jednání řídit. Je to milé, 

že tiskovka je vedená spíš jako diskuse, ale 

ta by neměla být bezbřehá. Vím, může 

vzniknout obava o omezování práva 

novinářů na otázky. 

Pozoroval jsem tváře přítomných, litoval, že 

nemám foťák. Mnozí byli mimo, čekali, až 

se jeden člověk vypovídá. Někteří 

necháváme se unést. Nemáme sebekázeň, 

nerespektujeme právo na čas druhých. Jsou 

věci, které se dají vyřešit bilaterálně, 

rozhovorem dvou lidí. 

Což vést tiskovku tak, že se novináři budou 

nejdříve ptát? Jistě tam budou i dotazy na 

věci, které Magdaléna připraví. A my 

budeme respektovat právo kolegů na čas na 

další otázky. A zvážit trochu přísnější řízení 

tiskovky ve smyslu: „Kolegové, je dvanáct 

hodin a rada měla 65 bodů, probrali jsme 

čtyři...“  

 
24 03 2015 Sedím 
u stolu sám, chvilku nic nemusím. Ani 

myslet. To je hlavní. Poslouchám. Na Vltavě 

Ráj a peklo. Napsal islandský spisovatel Jón 

Kalman Stefánsson. Čte Ladislav Mrkvička. 

Škoda, že jen půl hodiny. Paní režisérka 

Kofránková pouští do čtení občas vítr. Nebo 

fouká takhle venku? 

Banální příběh s nemnoha slovy, 

s jednoduchým dějem. Cesta, smrt, lidé 

občas něco povědí. Kapitán má 400 knih. To 

je úžasné bohatství. Dřina na lodi, pořád tu 

číhá smrt. Putování v mrazu a sněhu. Drsní a 

nemnoho vzdělaní lidé. A váží si knih. I 

básně jsou mezi nimi. Chlapec putuje 

daleko, aby jednu z knih vrátil. 

Pan Mrkvička umí. Jakoby tam na severu 

byl. Zima jde z jeho drsného hlasu. Bohužel 

končí, prostřídán Radiem Wave. Je to 

možné? Vstávám. Odhrnuji záclonu, 

vypínám Wave. Fouká. To přece stačí. 

 
27 03 2015 Oslavuju si 
téměř dokončení roznosu novin. U Kata. 

Malá společnost u výčepu. Povídají o 

Rumcajs pochodu. Nechám se unést a 

vyprávím jak jsme začínali první ročník. Asi 

10 studentů SPŠ a já s Jandurou ve Valdické 

bráně. Říkáme Tondovi (chlapec z hor, 

v teplákách, plátěnkách), jestli je dobře 

vybavený. Smál se. Krátce po startu, byl 

večer v šest, tenkrát se chodilo po silnici a na 

noc, zmizel. Pak pověděl, že byli s Věrou po 

šesté zpátky v bráně. My s Jandurou do HK, 

tam jsme si plácli na zábradlí a došli zpátky 

jen do Sadové, kde čekali na první ranní 

vlak. Nejtěžší na celém pochodu bylo pak 

vystoupat doma do druhého patra. No jo. 

Měl jsem pocit, že mi moc nevěří. Starci se 

často vytahují.  Nikdo z nich v té době nebyl 

na světě. 

Na internetu jsem si našel, že Tonda s Věrou 

ušli svou první stovku v roce 1966. My 

s Jandurou našich 65 tedy taky. Ve Vysokém 

(nad Jizerou) jsem po Tondovi pátral. Jeho 

jsem neviděl, ale lidi mi řekli, že když někdo 

něco potřebuje spravit od elektriky, jdou za 

Tondou.   

Ještě hospoda, pardon. 

Dvě dívky se k sobě tisknou. Líbají. I tady 

v Jičíně. Pozoruju je. Aktivnější je ta méně 

přitažlivá. Hádám si, je-li to hec, provokace, 

nebo opravdová vášeň. Napadá mě věta: 

„Nic jiného jí nezbývá než být lesba.“ 
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Napadá mě příběh. Co s ním? Trochu ho 

rozvíjím a dopíjím. Měl bych se věnovat 

něčemu užitečnému. Třeba jít vyluxovat. 

Nebo se učit angličtinu. 

 

28 03 2015 Rodina 
Ninka řekla: „Ci jako maminka.“ Dal jsem jí 

tedy čaj do tlustého hrnku. Jako Báře. 

Přisunul jí židli ke stolu. Povídáme si, 

pijeme. Nina máčí sušenky do čaje. Je mi 

skvěle, jim asi taky. Tři generace, a to ještě 

jedna vynechaná.  

Bára povídá své vnitřní pocity, vlastně obě. 

Každá je má jiné. Těm Nininým (krásné 

slovo, ne?) trochu nerozumím, ještě jsem se 

ninštině dostatečně nevyučil.  

Až budu umřelej, rád bych si na tohle sezení 

vzpomněl. Jestli to půjde. 

 

04 04 2015 Čtu poezii 

Jmenuje se Bohumila Grögerová: Rukopis. 

Jsem cvok, básně jsem nikdy nečetl. Umřela 

úplně slepá, bylo jí 93. Na jedenašedesáti 

stránkách vzpomínky na život. Minulý, i 

současný. Chodila po bytě, když našla tužku 

a papír, ryla básně. Pak to po sobě 

nepřečetla. Pak to po ní ani nikdo nepřečetl. 

To je stáří básníka? To je stáří. 

Vybavuje se její přítel Joska Hiršal. 

Z Chomutic. Z Lepařova gymnázia. Když 

byl v Jičíně na besídce, šíleně kouřil a 

zajímavě vyprávěl. I on se dožil 

třiadevadesáti. Spolu dělali českou literaturu. 

 
05 04 2015 Události 
posledních dnů poněkud přiměly mě 

k hlubšímu zamyšlení a nejsem si jist, může-

li být veřejné. Přimělo mne k tomu rodinné 

setkání, vlastně jich několik, kde se řešily i 

jiné věci, než jen jak se peče mazanec. 

Hovořilo se o minulosti, vzpomínalo. 

Najednou se dovídám věci o příbuzných, 

které nevím. A moc  některé nechápu. 

 
06 04 2015 Ráno dep 
Brrr. Blbost, jen moje rozcapenost. Svět 

funguje, tedy i já. Zkouším polohu ležícího 

střelce. Nepomáhá, neusnu. Je 03:55. Mám 

odespáno šest a půl hodiny. Hlavní témata: 

1. Neměl jsem napsat článek o Štefanovi pro 

Sobotku? Musím se podívat do poznámek. 2. 

Půjdu večer do lodžie připravovat Lotyšské 

dny? Mám pocit, že si s Jirkou nesednem. 

Na rozhodování mám 12 hodin. Asi to 

vyřeším tím, že napíšu Náčrt k portrétu 

jednoho člověka. Všechny ty pocity vůči 

němu, neobyčejnému člověku, sepíšu. 3. 

Ruka trochu povolila. Včera Há parcelovala 

kuře. Vzali jsme sekáček. Nešlo. Říkám – 

dojdu do sklepa pro pilku na železo, že prý 

ne. Vezmu sekáček, napřáhnu, švih. Slepice 

netknutá, já zavyl. V rameni něco vyskočilo 

z něčeho. Há přeřezávala pak kost zubatým 

nožem, který zničila. Já si tiše nadával, psal, 

nešlo to, jel pro brambory. 

Vstávám, otevřu okno, cvičím. Pravačku 

vynechávám. Při dřepech vybavuje se mi 

scéna z koncentráku, jak takhle týrali vězně. 

Meju se nad vanou studenou. Vybavuje se 

mi mučení zvané waterboarding. Navozují 

vězňům stav utopení. Vařím si čaj na sladký 

spánek, leju do něj tekutou šlehačku, píšu 

tohle.  Kdybych nevypustil Mirtazapin, mohl 

bych klidně spát. Pak bych se ale probudil a 

byl ještě zblblejší než teď. 

Svítá. Takhle vypadá velikonoční ráno 

depresisty. 

 

08 04 Terezka  
o křesťanech, židech, muslimech. Židovská 

škola je tak akorát na podobné akce. Dnes 

paní doktorka Dubinová řekla, že přednáška 

bude dlouhá. Byla. Ale i zajímavá. I 

s diskuzí. 

 

Prochoroviny 
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09 04 2015 Lidi 
Furt nechci. Jsem šťastný, když můžu cokoli 

vyřídit bez nich. Když nemusím zvonit, aby 

mi někdo otevřel dveře ke schránkám. Když 

nemusím v obchodě nebo na úřadě něco 

vysvětlovat. Ale zejména mluvit s někým, 

koho v principu nemusím. Dost se mi to daří. 

Ale je jedno místo, které mám z principu 

rád, ale s člověkem tam podivný vztah. 

Vážím si ho. Ve svém oboru a v mnoha 

dalších je skvělý. Ale on mě... Neumím to 

pojmenovat. Kde může mi něco vytknout, 

udělá to. Chyby v článku. To má pravdu, za 

ně se stydím. Při tom mám pocit, že je dělám 

hlavně tam, kde se to dotýká jeho. Není to 

jen stařecká skleróza. Zvláštní úkaz. On ty 

chyby ve mně přitahuje.  

Taky mám pocit, že má radost, když mi 

může něco vytknout. Když může mou 

nabídku, nápad odmítnout. Někdy mám 

pocit, že neoprávněně. Nevím, co s tím. Tak 

jsem to začal vypisovat. Pokouším se o jeho 

portrét. Na závěr chci dát kapitolku 

Interakce. Vyzkouším si, jestli dovedu být 

objektivní. 

Jestli najdu někoho, kdo posoudí, zkusím 

test mé objektivity. 

 
12 04 2015 13:59 Vzala mě záda  

Vůbec nevím, co byl spouštěcí 

mechanismus. Nebo jsem to zapomněl? 

Stáří. ... Už vím. Organismus nakázal 

odpočinek. Dík. Nemusím na zahradu. 

Takovou černou svorkou mám založenou 

knížku. Martin Fendrych: Slib, že mě 

zabiješ. Náměstek na vnitru. U Rumla. Pak 

toho nechal a píše. Jak to jde dohromady? 

Už jsem tu knížku odložil. Dvakrát. Teď mě 

zase chytla.  

Chci vědět, jak vnitrák píše. Normálně. 

Literu nejspíš nedostane. Ale o polygonech 

umí. Teď už autorům nestačí klasický 

trojúhelník. Mnohoúhelník má víc podmínek 

rozehrát víc povah. Osudů.  

Pan náměstek nazval knížku blogoromán. 

Dneska je všechno blog. Dneska se bez 

blogu neobejdeme. Asi i já bloguju. Ale o 

tom naštěstí nevím. Tady M. F. jakoby na 

konci každé kapitoly dává názory čtenářů. 

Jistě není první, ale tohle já neznám. Hlavně 

že vím, jak vypadá blogoromán. Až to dočtu, 

budu vědět, jak vypadá MF. Je mu, tuším, 

58.  

Jsem zvědavej, jak si s tou holí, co mám 

kvůli těm zádům, v předklonu přinesu 

z kuchyně čaj. A jak se pak dopravím do 

lodžie, tentokrát na schůzi musím.  

 

14 04 2015 Padesát procent   
mého života je hledání. V současné době 

posuvku (šupléru), knížku Udělej si ráj a 

knížku Na suchu a ve vzduchu. Ta je 

z dětství, ilustroval Kamil Lhoták. Věci, 

které hledám, potřebuju víc, než kdyby 

někde ležely a já si je mohl prostě vzít. 

Získávám k nim zvláštní vztah. Potřebnost 

není jen faktická. Stává se posedlostí. 

Myslím na ně. Vědomí, že je třeba už do 

konce života nenajdu, je ubíjející. Kdybych 

je našel, knížku bych takhle promnul či 

prolistoval a položil. Ne tam, kde byla, kde 

jsem ji našel. Ale tam, kde má být. Ale víme 

o tom, kde má co být? Kdybychom to věděli, 

tam bychom to dávali, nic nemuseli hledat. 

Hledání dává našemu životu zvláštní 

dynamiku. 

Snad ještě horší je hledání citátů. Čtu, čtu 

dál, a nic. Najednou si uvědomím, že jsem 

četl něco zajímavého, co stojí za záznam. Že 

se to prostě třeba někdy hodí.  

Začnu listovat zpět. Marně. Ten citát, ta 

ztracená člověčí moudrost v mé mysli roste. 

Zdá se mi být čím dál závažnější. 

Neobjevená moudrost. Těch je. Plné regály. 

Jenomže o tuhle jsem zavadil. Vzápětí ji 

ztratil. 

Oč šťastnější jsou ti, kdož nezavaďují. 

 

16 04 2015 Teatrolog 
(krásné povolání) Vladimír Just dva týdny na 

Vltavě (Osudy = vždy od půl dvanácté) zase 

moudrá slova. Hovoří o lidech. Například to, 

jak si ho Sergej Machonin pozval, aby ho 

reflektoval. Česky – aby mu jmenoval, co 

dělal, dělá blbě. Chápeme dnes ještě tenhle 

pojem? Dovede si to někdo třeba z politiků 

představit?  

Ještě jeden moment z jeho vyprávění. Ne, 

nebudu mluvit o vymlácených oknech proto, 

že bojoval proti kácení na Šumavě. Teď mi 

jde o to, jak rozebral proces s Miladou 
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Horákovou. Jako inscenaci. Se všemi prvky, 

které divadlo má. Režie, připravená scéna, 

kompars a tak dál. Tedy jeho teatrologie 

potkává se tu s historií. Prý to neumíme. To 

potkávání využít k pochopení jevů. Má to 

divadlo a ti divadelníci něco do sebe. 

Vyprávěl příběh, jak V. Vejražka jako 

poslanec odhlasoval protidemokratický 

zákon a v téže době hrál na ND Jana Roháče. 

Drama o hrdinství, o tom, že i proti přesile 

se dá bojovat. 

 
16 04 15. U Kata 

Právě jsme se rozešli s On. Krátký čas jen. 

Ale jsme si pověděli, co kdo. Kde jsme byli 

a co tam viděli. Líbí, jak se shodneme v 

charakteristikách lidí okolo. Ona od pryč, 

ale  zná právě ty, které stojí za to znát. Chce 

se napsat, že ty, kteří něco znají.  

Shodli jsme  se i  v Rotariánech. Zná je z 

Ameriky. Tam ano, dobročinnost. 

Samozřejmě ze svého, ale snad se u toho 

nemusí tolik předvádět. 

Dneska jsem trochu pokročil v portrétech. I 

v tom shodli jsme se s On. Že když je nejhůř, 

vyplatí se to napsat. Vypsat se z toho. 

Tady (Kat) se fasuje u výčepu klíč  a jdete se 

vyčůrat nahoru. Tam jsem se dozvěděl: „Já 

si dám tři. Samozřejmě dvanáctky a pak už 

piju jen vodku a jsem v pohodě.“ 

Přemejšlím, jak já bych byl v pohodě. Po 

čem. Po třech dvanáctkách byl bych pod 

stolem a za  vodku bych ušetřil.  A pohoda? 

To je kde? Ještě jedna důležitost. U stolu 

sedí člověk  podobný Petrovi. Cosi mu 

dlužím. Napsat ho.  To mi leží v hlavě. Jak 

po pár pivech mluvil o sexu. Jak ho má 

doma slíbený. Toho pocitu se nemůžu 

zbavit. Znám jeho ženu. Bylo mi stydno. Už 

spolu nejsou. 

 
17 04 2015 Připravuju si  

svoje moře – pískoviště. Není pěkné, tak ho 

zase zakrýváme, ryby budou plavat na 

prknech. Ale děti na lodi připlují. Vidím, že 

se to Jirkovi nelíbí, že bych je přivezl na 

rozdrchlaném vozíku, ke kterému se přidělá 

plachta. A budu s tím vozíkem jako dělat 

vlny. A děti se musí držet, aby je vítr 

nesfouknul do moře.  

Lovit se budou originální sponzorské 

lotyšské sardinky, ale krabička se musí 

zakrýt do papírové ryby. Jirka nám přesně 

vysvětlil, jak si to představuje, ale nemá čas. 

Naštěstí. Tak jsme to udělali podle svého a 

bylo to dobře. Ještě že mám Moniku a Janu a 

Áňu. 

Půvabné babči přijely z Liberce na čtení 

pohádek, Jirkovy kámošky. V oktogonu jim 

ukazuju, jak to v lodžii je s východem a 

západem slunce, mají radost. Já taky, po půl 

roce provádím. V kavárně už matrace a 

peřiny. V nich velcí i malí. Pohádek sedm. 

Je lotyšská poetika jiná? Trochu jo. I 

erotická. Decentně. Hodně o sněhu, větru. 

Ale mořská panna má úplně lehounké 

průsvitné šaty. 

Jirkova výstava na motivy Kárlise Skalbeho. 

Linoryty, kresby tužkou. Ty mi líbí nejvíc. 

Zahajuje si výstavu sám. Protože by to nikdo 

tak pěkně nedokázal. Usoudil. Ponurost. Ale 

on tam nikdy nebyl, v Lotyšsku. „Ani nevím, 

jestli tam chci jet. Co kdyby to tam 

nevypadalo, jak jsem to udělal?“ Tak se dělá 

umění. 

 

18 04 2015 Lotyšské dny 

Strach, že to nestihnu připravit, tak radši v L 

už v 11. Nejlepší je kuchyň. Vejdou se čtyři 

kuchařky, příprava celé hostiny na rižském 

tržišti a ještě se tam objeví někdo další, 

naloží si z pekáče potrubí se špenátem a  asi 

ještě s něčím. Jí na stojáka a hřeje se. Venku 

slunce, ale chlad.  

Lotyšský soubor zkouší v bytě. Divadelníci 

odcházejí do Teatronu, zavírají se tam, 

dotvářejí představení. Kavárna plná hostů i 

lidí z týmu. Pan velvyslanec si nemá kam 

sednout. Dovídám se, že celá ambasáda = 

pět lidí. No jo, když má Lotyšsko jen dva 

miliony obyvatel. Zase to vypadá, že se 

všechno nestihne připravit, zase se to stihne. 

Zase Jirka říká, ať se ho nikdo na nic neptá. 

Normálka. Akorát, že lodžie team se nějak 

trochu ztenčuje. No jo, je to zápřah, ten 

duben. Jirka mne sprdává, že ještě nemám 

rybářské oblečení, a už jsou tři.  

Cožpak, to jsem našel, měl jsem ho od včíra 

v kotelně. Tak jsem se radoval, jaká bude 
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nová plynová kotelna pěkné uklizené místo. 

Alespoň jedno. Bohužel. Vlastně ještě jedno 

- v Kavárně si Míša pořádek udrží.  

Horší je, že rižské tržiště je připraveno, 

trhovkyně taky, dokonce kamna roztopena, 

ale zákazníci žádní. A trhovkyně vypadají 

v kostýmech tak pěkně. A ty placky 

namazané borůvkovou marmeládou tak 

dobré. I když těsto od pohledu nic moc. I 

pytlíčky, na které si každý linorytem tiskne 

lotyšské folklorní ornamenty jsou pěkné. 

Půvabné je, jak tiskařský lis při dotahování 

skřípe. To patří k věci. Taky je tam černý 

sladký alkohol a sejry, které se lotyšsky 

jmenují měkce sieri. Atd. Lidi? Nejdřív jsme 

odhadli na 53, ale pak mi došlo, že víc, 

protože jen ulovených sardinek bylo 27, a to 

lovily jen děti. Žádné se při tom neutopilo, 

protože stoletý rybář se staral. Stoletým 

rybářem byl jsem prvně v životě. 

Tady musím ovšem zaznamenat, že mi byla 

poprvé udělena ředitelská pochvala. Jirka 

pravil: „Zase se proChore ukázalo, žes měl 

pravdu.“ 

Pan velvyslanec předvedl se jako vtipný. 

Pravil, že sem byl poslán, aby nás přesvědčil 

na euro. Že tučňáků v Antarktidě je hodně, a 

proto se mají dobře. A taky pravil, (nebo to 

řekl někdo ze souboru?) že v Lotyšsku to 

mají tak zařízené, že když jsou starosti, tak 

je dají pod kámen, ten překročí a s písní na 

rtech jdou dál. Někdy bychme tak taky měli. 

V osm večer přišel Jirkův zlatý hřeb. Příběh 

věčného studenta. Podle Skalbeho udělal 

komiks a teď podle komiksu divadlo. Jen 

věčný student, strohá muzika, stůl, kamínka, 

okno. Člověk a stíny. Všichni jsme nadšeni. 

 
20 04 2015 Tiskovka 
Zase Rotariáni. Přišli 4. Řekli, jaké je to 

krásné setkání. Mají krásný svět. Apropu 

předali 45 000 jako výdělek z plesu. 

Pan šéfhasič Zikeš pozval všechny na 

hasičské narozeniny. 45 let profesionální, 

145 dobrovolní. Sympaťák. Akorát nevěděl, 

kteří jsou nejstarší hasiči na okrese. 

Ivana odchází z rady, nahradí Joska 

Novotný. Není to revoluce, je to dohoda 

koalice. Město si udělá koncepci drogové 

prevence. 

Na akci Ukliďme Česko se v Jičíně 

zaregistrovalo 10 občanů. Bum. Třeba 

v Železnici uklízelo 110. Jsme pracovité 

město. Platíme daně, tak proč ještě uklízet. 

V Jičíně se ustaví studentský parlament. Na 

Větrově se otevře školka pro 100 dětí za 42 

milionů. Luděk Havel odstupuje z VOS, 

vystřídá ho starosta. Zase řeč o akci Čistá 

Cidlina a nebyla shoda, zda je věc s pokutou 

uzavřena, či ne. Luděk: „V Čisté Cidlině 

jsem neprosadil vůbec nic.“ 

Delší debata na téma článků P. Kracíka a L. 

Bryknera ohledně cyklostezky. Kracík tvrdě 

do úředníků. Podle starosty jsou jeho slova 

neadekvátní. Zuzka (www.mojejicinsko.cz) 

se nechává unést. Obdivuju starostu a jeho 

trpělivost. Pak debata o Zpravodaji. Podle 

Havla by neměl být názorovým médiem. 

Zastupitelé prý nemají zájem tam psát. 

Rarita – redakční rada a redakce u nás 

splývá. Bohužel, nemají představu o 

rozlišení těchto pojmů. No jo. Audit u 

Otevřené společnosti (Kužílek a spol.) by 

stál 18 000. 

Atd. Dohoda se sokoly ohledně ev. prodeje 

sokolovny městu se nedaří. Z hlediska 

vytápění je to prý časovaná bomba.    

 

 

20 04 2015 Lodžie 
Jirka pravil: „Taky bych si sednul s vínem a 

pouštěl si ty cigaretové obláčky.“ Nepouštěl, 

schůzujeme. O čarodění, o Lotyšských 

dnech. Přišlo kupodivu 14 osob. 

Nejmladšímu bylo 16. Dní, a byl v košíku. 

Ale možná je to holka, v košíku se to 

nepozná. 

Jirka – děkovačka za Lotyšské dny. Pak 

mámil kritické připomínky, ale nikdo žádné 

neměl. Kačka řekla, že vaření je super a 

každý chtěl dělat ty kuličky. Já jsem neřek 

nic, protože na novém tabletu neumím háčky 

a jsem se soustředil. Všem se líbila loď.  

„Robert se jí smál, ale nesmál se hnusně, tak 

to beru jako pochvalu.“ Pravil Jirka.  

Říkejte názory! Divadlo mělo bejt dřív. … 

Kačka: „Kotelna je největší výzva. Jen je 

potřeba nastavit systém. Aby najít nůžky 

nebyl problém.“ Pozn. red.: Systém se 

nastavuje dlouho, ale ještě se to nepodařilo. 

http://www.mojejicincko/
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Nůžky, připínáky a vrtačka stále se hledají. 

Už možná od časů vévody.  

„Já jsem nabízela alkohol, tam se všichni 

usmívali.“ …  „Kristýna si připadala jako 

doma, tak jí to nevadilo.“ To bylo o tom 

binci. „Celý spodní patro by se mělo odnést 

na horní patro. I s těma báglama.“ To bylo o 

šatně v Jirkově bytu. „Jediný, komu to 

vadilo, jsi byl ty, Jirko.“ 

Jirka všechny seznámil s plánem na 

lektorskou místnost, dříve obchůdek. Bylo 

by tam topení, voda, kamna. Byla by to i 

pečicí místnost. Taky by si tam hudebníci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skládali nástroje. Šatna a tak. V případě 

potřeby druhá místnost pro veřejnost. 

Nahoře druhé patro a tam by se spalo. 

Fantazie? Prý hotovo do září. Všichni se 

smáli. Jirka se divil, proč se smějí. Všichni 

se smáli tomu, proč se Jirka diví. 

Pak se schůzovalo o čarodění. Ale to zapíše 

Míša, ta to líp umí.  

Naštěstí schůze brzo skončila, protože tam 

přišel schůzovat uliční výbor Valdice. 

Vypočítal jsem, že na schůzi jednali lidé 

jejichž věkové rozpětí je 27 465 dní. 

Už se všichni těšíme na další schůzi, která 

bude v neděli 26. dubna v 17 hodin. 

Ka – Ni - Hu 
 
-  Nina se učí nová slova.“Tyvole“ už umí. Přitvrdila: „Nesermě“. Jsem 
přesvědčen, že význam přesně neví. Ale fascinuje ji, jak se při tom lidé 
okolo usmívají. Tak to říká. Taky to někde musela slyšet prvotně. Kde 
asi? Do školky ještě nechodí. Obě dvě zdůvodnění tedy vedou kam? 
To malé culíkaté stvoření přichází na svět čisté. Kterak ho chránit před 
špiněním? 
- Napodobuje. Všechno, co vidí. Dobré i zlé. Někdy je úžasné pozorovat 
ji. Dívat se - a odpustit si naše často zbytečné mluvení do jejího života. 
Protože umí. Umí kopírovat mnoho dobrého. Sedí s knížkou. Přileze k ní 
bratr. Ano, někdy ji vyloženě obtěžuje a ona ho dovede usadit. Ale: Nina 
listuje knížkou, prohlíží si obrázky. A nejednou je začne Hubertovi 
vyprávět. Podle knížky, podle toho, co o knížce včera slyšela od táty. 
Hubert nerozumí, neptá se, protože neumí, ale sleduje. Pozná se to na 
jeho velkých černých očích. Rodiče se správně tiše vzdálí a jdou loupat 
pomeranč. 
- Ni hraje na schovávanou. Ale nemůže najít správnou schovku. Tak 
zůstane uprostřed místnosti a zavře oči a zakryje si je pro jistotu dlaněmi. 
Přece když ona nevidí, tak ani nemůže být viděna. 
- Hubert, ale my mu říkáme Hugo, i když on si svoje jméno nevymyslel, 
stal se televizním maniakem. Nemyslím, že by seděl a vejral a vejral. On 
ladí a ladí. Dopraví se pod televizor, najde ovladač, i když my ho najít 
nemůžeme, a začne mačkat knoflíky. Jen on sám ví, jakým systémem. 
Zmáčkne ovladač, vztyčí se na koberci, a sleduje efekt. Postupně tak 
projde knoflíky všechny. V obavě z ohrožení (přístroje) dali jsme mu starý 
ovladač bez baterek. Zmačknul – nic. Zmačknul vedle, vztyčil se, ale 
obrazovka ho logicky neposlouchala. Co udělá v takové chvíli chlap? Ano. 
Praštil nepotřebným ovladačem a začal řvát. Ne, děti se nemají šidit, 
protože se umí bránit. 
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