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Mistr Jan 
Na oslavy přišly pozvánky dvě. Jedna 

barevná, oficiální od města, hned čtyři akce. 

Druhá z Vršců, nebarevná. Tušil jsem, že na 

druhou přijdou lidi bez kravat a obleků, jel 

jsem tam.  

Kostel, škola, fara, zvonice. Místa 

vzdělanosti a duchovna bývají pohromadě. 

Jo, okolo kostela hřbitov, aby nebylo o 

konečnosti pochyb. Farář ve Vršcích se už 

dávno nevyplatí, kostel patří pod Kopidlno. 

Ani jsem se nezeptal, jak často jsou 

bohoslužby. A tak na faře bydlí pan sochař 

Pavel s rodinou, psem a sochařským 

ateliérem. Taky tam byla ten slavný den 

plechová bednička, co z ní teče vychlazené 

pivo, ale ta byla nejspíš půjčená na tu 

slavnou ceremonii. 

Všechno začalo tím, že mistr sochař byl 

v zemi Palestina ve městě Rawábí na 

sympoziu a tam vysochal sochu Posel. Pak si 

za pomocí jazykoznalců ujasnil, že když se 

Rawábí dobře přeloží do češtiny, jsou to 

vlastně Vršce. Není důležité, že trochu 

hodně větší. Takže by Posel mohl mít za 

kostelem ve Vršcích protějšek. Protože od 

nápadu do šestého července nabylo moc 

času, vymyslel Pavel s přáteli Položení 

základního kamene k památníku Mistra Jana. 

Lidí přišlo tuším 18, někteří odešli hned po 

přípitku. Ale oba proslovy vydrželi. Kolik 

bylo místních, to radši neprozradím. Ostatně 

projevy byly krátké a věcné. Jeden se 

jmenoval Hus jinde a jinak (Pavel 1. – farář), 

druhý byl výklad k pomníku (Pavel 2. – 

sochař). Po spuštění kamene do patřičné 

hloubky byl přípitek a pak procesí na 

farskou zahradu. Ve sklenicích měl každý  

 

dvě červené jahody. Píseň jmenovala se Jezu 

Kriste štědrý kněže. 

Na farském, nyní Pavla a Lucie dvoře, byla 

výstava mistrových prací a návrhů. Přiznal 

spřízněnost s Čapkem Josefem a kubismem. 

V tom duchu byl i Posel a bude pomník 

vršecký. Zaujalo mne dílo s názvem Začátek 

sochy. To byly boty, černé polobotky a 

kousek lýtek. A dost. Pravda, cožpak 

musíme všechno dostávat polopaticky? 

Skvělá byla další část programu – kuloáry. 

Odehrávala se u té skříňky s pivem. Na stole 

byly chlebíčky, perník a tak. Kafe si musel 

každý požádat. Okolo stolu byli dva faráři, 

několik umělců, několik kantorů, jeden 

redaktor, ale tomu sebrali propisku. V tak 

skvělé společnosti dlouho jsem nepobýval. 

Nebudu tu vysvětlovat důležitost kuloárů, 

které jsou někdy důležitější, než hlavní akce 

sama. Chabá paměť dovolí mi vzpomenout 

si na část povídání na téma Jičínský apel, 

jehož produktem byl Smírčí kříž na 

Velišském hřbetě. Zejména jak Jaromír 

vysvětlil všechny neočekávané souvislosti. 

Jak vymysleli hřbet kvůli viditelnosti a 

historickým motivům a pak se, spíš náhodou 

dozvěděli, že místo se jmenuje U 

spravedlnosti. O debatě k postavení 

katolického duchovenstva raději nezmíním 

se vůbec. Ani o počtu piv. Ale mému 

bicyklu značky Author bylo to jedno. A 

stejně byla skoro tma, když jsem odjížděl. 

 

Aranka a šperky 
Arance sluší černé šaty. To asi každá ženská 

ví, co na sebe. Má na nich mnoho šperků 

v barvě hnědočervené. Protože na výstavě 

v sobotu 4. července u Qida byla nejen 
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autorkou, ale i manekýnkou. Qido je pan 

malíř Jiří Valter a má svou Galerii Na 

Špejcharu v Bukvici.  

Když hrála Lucka Doušová na akordeon 

písničky Radůzy, když Nataša Kalousková 

výstavu uváděla, tiše paní výtvarnice 

postávala. Když dostala slovo, pravila jen 

krátce. Prostě za ní mluví dílo – šperky. 

V Bukvici byla hlavně díla z polymerové 

pryskyřice FIMO. Ta se musí vytvarovat i 

jinak upravit, pak se barví. Těch způsobů 

povrchové úpravy je hodně. Vypaluje se 

v troubě. Paní Aranka se rozpovídala, až 

když vysvětlovala zájemkyním technologii 

výroby. Něco o tom ví, protože nejen sama 

tvoří, ale vede i v železnickém muzeu tvůrčí 

dílny či výuku. 

Při tom možná dojde i řeč na to, jak vlastně 

ke šperkařskému kumštu přišla. Po 

autonehodě, kdy se nemohla dobře 

pohybovat, hledala doma náplň. Místo mytí 

oken potřebovala nějakou sedavou práci. A 

tak se pomalu vyučila. A ten kumšt, tvorbu 

šperků, předává dál. Umí i jiné věci. 

Například zpracování klokočí. 

 

Imaginárium v Kostelci 
Tak slovo imaginárium mi přítelkyně Wiky 

nevysvětlila, pak ani slovník cizích slov. Tak 

jsem se na něj jel podívat. Cyklostezka 

z Hradce do Kostelce podle Orlice nevede, 

protože ta se tolik klikatí, že kde by sehnali 

tolik asfaltu. Tak tam nedali žádný, ale 

lesem jede se stejně příjemně. Pouť za 

uměním. Protože přijet tam autem nebo 

celou cestu vlakem, nebylo by ono. Těch 

duchaplných hlučných pánů 

s okloboukovanými dámami bylo tam 

dostatečně. Povídali si o tom, jak je navigace 

v autě špatně vedla.  

Domácí pán, který se jmenuje hrabě 

František Kinský, nebyl učesaný, měl na 

sobě šortky a takové boty, které se do 

schodů vyzouvají. Škrpály. Sympaťák. Stál 

před zámkem s klíčem. Řekl, že tolik 

úžasných věcí na jednom místě ještě neviděl. 

A odemknul. Před tím ještě vyzval, ať lidi za 

všechno tahají, točí si a kroutí. 

Bylo to třeba (kroutit, tahat) a byla to pravda 

(ta úžasnost). Dobře, že místnosti jsou malé. 

Je jich třináct a jsou úplně plné. Loutky, 

obrázky, figurky. Nebo třeba úžasné stádo 

oveček, byla jich plná místnost a jen jeden 

beran. Hybohledy. To jsou bedny s klikou. 

Nebo vybrakovaný šicí stroj, na něm škatule 

a v ní scéna. A ta se hejbe. Když se točí nebo 

šlape. Nebo na velkém ležatém kole jezdí 

dokola kočárek. Ale on nejezdí. On je 

uvázaný na provázku, točí se kolo. Ale 

vypadá to, jako když jede kočárek. Nebo 

loď, která se na vlnách houpe, když vezmete 

za správné páky. Ano, Nachové plachty 

Alexandra Grina z divadla bratří Formanů. 

Chodby jsou úzké a ještě správně zastavěné. 

Lidi se tam různě proplétají, vyhýbají. 

Připomínají si Formanů Obludárium, knižní 

ilustrace, loutky a obrázky rozmanité. 

Festival scénografie. Střídání světla, tmy a 

skorotmy. Hudba, slovo, pískání. Když se 

některými klikami točí, tak to hvízdá a 

skřípe. To je správně. Takový je život. 

Dobře, že jsem dovnitř proniknul před 

otevřením. Pak bylo lidí tolik, že se nedalo 

ani vidět, ani fotit. Stejně jsem nafotil jen 

půlku, protože jsem špatně přepnul blesk. 

Nejlíp se mi fotilo, jak těsně před začátkem 

něco přivrtávali, lepili, luxovali. Vyhazovali 

mě, ale povedlo se mi zůstat. Jednak jsem 

tvrdil, že jsem pozvaný novinář, to brali 

s nedůvěrou, když se podívali na můj foťák. 

Ale pak jsem občas něco přidržel, takže to 

vypadalo, že patřím k věci. Duchaplně cosi 

prohodit jsem si netroufnul. 

Však ještě horší je tu krásu popsat, aby to 

odpovídalo pocitu návštěvníka. V pozvánce 

se píše:  „Společný projekt výtvarníků, kteří 

jsou spojeni s Divadlem bratří Formanů. 

Objevte poetický imaginární svět kejklířů, 

komediantů, loutkářů a cirkusových 

tanečnic. Následuje 12 jmen.“ 

Kuloáry soukromé. Holek pěkných všech 

kategorií spousta. Umělky, nebo milenky 

umělců i veřejné. Pěkná byla jedna 

v dlouhých šatech, ale záhy jsem poznal, že 

patří k Petrovi. Petr přijel z Vysočiny 80 km 

a povídali jsme si o knihách. Vracíme se ke 

Kahudovi. Že by neměl být tak osobní. Píše i 

o Petrovi. (Vítr, tma, přítomnost). Ale 

Houština prý je lepší. Petr se vrací k mé 

recenzi jeho poslední knihy. Prý byla dobrá. 

Byl rád, že recenze vyšla ještě dřív, než se 
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dostal do nominace na Literu. Jo, těší mě ta 

slova. Kuloáry fungují. Můžu domů.  

Fofrem do Týniště, tam na vlak. Sedím. 

Civím. Zažívám. A mám hlad. 

 

Zítra je nikdy 
Tak jedu dnes. Jedu podél říčky, vlastně 

potoka. Nemá jméno? Osady jmenují se 

Tample, Prklín, Hnátovsko, Bukovec. Ale ta 

hlavní je Jilemnice. Tady se narodil. Nebo 

ne? Kdo má v životopise dvě rodiště? Karl 

Šebek. Protože je surrealista? Má taky dvě 

jména. Štětka, pak teprve Šebek. Kdo z vás 

to má? Ale nemá smrt. Před dvaceti léty 

viděli ho naposledy. Pardon, někdo i potom, 

ale věřte surrealistům. Od té doby nikdo neví 

co je s ním. Pardon, ví. Ale tahle horní 

instituce nepoví. A tak jsou dohady. A 

fantazie. 

V kotelně v Jilemnici je nápověda. Kotelna 

neomítnutá je správné místo pro výstavu. Na 

zdi verše, na mizerném stroji, špatně čitelné. 

Nebo rukou, čitelné ještě hůř. Luštím: „Píšu, 

tedy jsem. … Je nás víc takových polovolů, 

pololidí. … Chci jen lesk Tvých očí a víru 

Tvých rtů. …“ 

Koláže. Nejen slovy, nejen písmeny mluví 

básník. Dívka. Ta poutavá její část v detailu, 

ale pak mizí ve stromě. A obrázky. 

Málokterý autor tolikrát byl za života 

portrétován. Aby ne. Arteterapie v blázinci. 

Co taky mají blázni pořád dělat. Tak kreslení 

spoluvězně, spolublázna. Blázni vás 

prokouknou. A prokouknutého namalují. 

Zvláště hlavu. Tam je všechno. V hlavě 

surrealisty. 

Fotky Karla Šebka jsou úžasné. Jmenují se 

portréty. Ten fotoaparát patřil Františkovi 

Provazníkovi. Fotil básníka bez košile. Nebo 

zase bez kalhot. Hubeňoura beznadějného. 

Karel Šebek sedí na židli, na klíně má tašku. 

Takovou tu asi ze smeťáku. 

Vikslajvantovou. Někam se chystá. Kam?  

My do galerie Morzin. Do Vrchlabí je to 

přes kopec. Nemusí se. Ale taková byla rada. 

Po zelené. Podhorský lid má smysl pro 

humor. Doprkopec. 

Zámeček je zelený. Na zdi pověsili zbylí 

surrealisti různé manifesty s úkoly. Jinak 

náplň podobná, akorát rozsáhlejší. Popisky 

k obrázkům jsou tužkou přímo na bílé zdi. 

Na jednom obrázku … bum. Hrob básníka 

Karla. Připravený, nezasypaný. 

V kamenitém mokrém terénu pracně 

připravený. Znám, ano tohle jsem viděl. 

V bezejmenných horách, asi Šumavských. 

Povídka jmenovala se Našli jsme KŠ.  

Šli dva v těch horách, šli mimo cestu, asi 

zabloudili. Náhle dívka vykřikla, pán 

přiběhl. Ležel tam. Jako živý, jenže umřelý. 

V brýlích zůstala mu voda po posledním 

dešti. Ráno vzali nářadí, dlouho šli, protože 

dlouho hledali. Pak vykopali hrob. Přesně 

takový, jako na tom obrázku. Je zbytečné 

dohadovat se, co bylo dřív. Jestli povídka, 

nebo obrázek. Autoři každého určitě se 

neznali. 

I takhle vypadá surrealismus.  

 

Questing = hledačka 
Stránky turistického Český ráj přinesly 

nabídku zajímavých hledaček, jak se quest 

jinak nazývá. Nabízejí „bojovky“ které 

známe z táborů. Putuje se, plní se úkoly a při 

tom se účastník mnoho zajímavého dozví. 

Vše zadara na http://www.cesky-

raj.info/cs/putovani-a-turistika/questing/. 

Později papírově v Íčku. Z Jičína a blízkého 

okolí jsou tu: 

Putování za nekonečnou pánví s romadúrem 

v kapse (Macková, Váchal) * Milohlídka * 

Po Jičíně nejen za Valdštejnem *  Tajuplná 

cesta Valdštejnovým lesem (Lodžie, 

Libosad). 

 

Čtení 
Noviny zadara – dvoje 

Červnový Jičínský zpravodaj má 16 stránek, 

Opoziční noviny čtyři, ale velké. Oboje 

zadara, téměř donesené až ke kávě. 

Zpravodaj je z městských peněz, redakce 

rediguje v pracovní době. Opozičníci se 

museli složit ze svého, celkové náklady byly 

okolo 15 000. Náklad chtějí v zářiovém čísle 

zvýšit, aby vyšlo na každého, tedy i 

Popovické a Robouské. Jednoduchým 

dělením je možné zjistit, jak drahé je být 

v opozici. 

Emailovou adresu neudává ani jeden tisk. 

Znamená to, že se nevyžádané nepochvalné 

příspěvky nepředpokládají? V případě 
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Zpravodaje mám s tím dvakrát své nedobré 

zkušenosti. Jistě by analýza našla mnohé 

formální i jiné chyby. Moje kalkulačka 

například spočítala, že 17 milionů ze 300 je 

5,56 procent, nikoli 2,5, jak uvádí Ing. Puš 

ve svém článku o VOS. Ale to se dá 

vysvětlit tím, že v politice je všechno jinak. 

Je pravda, že mnohá jičínská media neplní 

svou kritickou funkci. Polemice, kde mají 

slovo obě strany, se brání i Zpravodaj, i když 

nemusí. Nechce. Jistě, opoziční noviny 

přinášejí jednostranný pohled. Bylo by 

smutné, kdyby takto postupoval i Zpravodaj. 

Má někdo nápad co s tím? 

  

Výročky.  

PDZ na A2, pečlivě složené do čtverečku. 

Vtipně graficky vyvedené. Věcné. Všechno 

co kdo a kde dělá. A za kolik. Nemyslím 

mzdu, Ta v sociální sféře není vysoká. Jičín 

natáčí edukační videa, spolupracuje na 

chráněném bydlení a spolupořádal 

konferenci. Roční rozpočet 3,5 mil. 

APROPO přináší příběh. Plný fotek a 

obrázků. Však se také umístili v celostátní 

soutěži výroček. Úžasné výlety, tábor, 

benefice v listopadu. Kavárna, konference. 

Zásady: Odvaha. Radost. Přátelství. 

Opravdovost. Jak se přestat bát žít. Roční 

náklady (2013) 7,3 mil. 

Oblastní charita Jičín. Široko aktivit. Od 

Exitu (nízkoprahový klub) až po Korálek 

(náhradní rodinná péče). V Exitu stále dobré 

divadlo. Už i zájezdové. Charita má i svou 

Včelnici a tady funkce včelař a trubec. 

Charita staví hodně na dobrovolnících. 

Založili Dobrovolnické centrum. Náklady 

celkem 9,6 mil.  

 

Andrea Sedláčková: Moje pařížská 

revoluce 

Další z velké řady deníkových knih. Portrétů 

osobností. Například vedle Vladimíry 

Čerepkové. A když jsme u Paříže, tak vedle 

Jiřího Muchy. Mucha v minulosti. 

Najednou potkávám tu známé. Jakoby moje 

známé, protože je znám z předchozích knih 

(Čerepková). Velmi otevřeně popisuje Andy 

své pocity. Například o láskách. Ženským 

pohledem. I svůj boj, rozhodování o 

emigraci. Kreslí či načrtává portréty lidí. Je 

mi milé číst kdysi Tigridovy knížky a pak se 

dozvědět pocity, kdy vstupuje do opravdové 

redakce Svědectví. Život českých lidí 

v Paříži. Jistě, setkávají se, pijí. Možná dost. 

Kde na to berou, když ani nemají kde 

bydlet? Vzájemně se kamarádí, i nemají moc 

rádi. Pomlouvají. Ujíždějí. A zase pijí do 

rána. Zajímavé srovnání našich v Paříži za 

časů Muchových a Andreiných. Ale pořád je 

to Paříž. Místo, kam se našinci jezdí učit 

umění, dělat umění. Dělat si pořádek sám 

v sobě, aby on nakonec byl ještě větším 

nepořádkem. 

Co si jen dívka Andrea (22) musela užít při 

rozhodování co napsat a co smlčet. O lidech, 

o sobě. Jak vyřešit ono věčné váhání nad 

tím, co je literatura, co pavlač. O co přijde 

opravdovost, (nebo pravdivost?), když 

choulostivý detail z dopisu zamlčím. Teď 

nemluvím jen o téhle knížce. Pan Ludvík to 

bral natvrdo. Taky mu to někteří 

neskousnuli. Ale nenapsali to. To se nehodí, 

když umřel. Jen Petra Hůlová, ta vždycky 

říká, co si myslí. 

Třeba napsala Andrea knížku jako zpověď.  

Vida. Propletence zase. Jedno téma vyvolává 

otázky z tématu dalšího. Zpět! Andrea 

Sedláčková natočila film Fair Play o státem 

řízeném dopingu. Mám dojem, že toho 

tématu se dost autoři báli. Spal jsem 

v Čáslavi na stadionu, kde trénovala Jarmila. 

Tam o těch věcech přemýšlel. Ten film bych 

chtěl vidět. Nevím kde. Všechny její věci 

mají v sobě něco víc, než banální 

„romantický příběh o lásce“.    
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29 06 2015 Rozvážím 

noviny. Dovídám se, že Michail bude mít 

výstavu k sedmdesátinám. V Tančícím 

domě. Pražském. Č chytím na ulici. Nese 

dopis do schránky. Svítí sluníčko, trochu 

povídáme. Trochu o známých. Trochu o 

tom, jak J snědli v Austrálii klokani úrodu 

jablek. Jo, najednou v tom slunném 

odpoledni dostáváme se k otázkám života a 

smrti. Kolik roků je dost. Č uvádí příklady 

lidí, kteří to zabalili. Prostě řekli – je 

vykonáno. Dostáváme se k jeho archivu. 

Spousta materiálu papírového. Uměleckého. 

To je hledisko, ke kterému docházíme 

ve stáří. Co po mě zbyde? Co s tím? Já si 

pak ještě přidávám ODKAZ. Převezme 

někdo Prochoroviny? To jo. A já se pak 

budu dívat, jak to koní. Jestli budu smět. Se 

dívat. Ale nekoní. Jen to dělá jinak než já. A 

může to dělat někdo líp než já? Přece jsem 

se za těch 16 roků někam vyvinul.  

Kdybych ještě začal přemýšlet, jestli je v Jc 

takovej někdo, rozhodně bych se naboural 

do sloupu u silnice. 

 

30 06 2015 Dvě mladé dámy (2 x 12) 

Až s odstupem, vlastně prostřednictvím Há, 

dovídám se o jejich světě. Jeden vidím – 

binec. Spaly tu. Po posteli rozházené módní 

gumičky, všude jinde prádlo i jiné věci. Asi 

šminky. Je to i otázka fyzikální – nárůst 

hmoty. Neumím si srovnat jak je možné, ze 

dvou poměrně malých tašek tolik věcí a 

takhle rozházet. 

Ale teď jejich přístup k životu. Pozorují naše 

mobily a usmívají se. Nebo posmívají? Jsme 

retro. Nechápou, jak můžeme s tak 

zastaralými telefony žít. Lacinými. Podobně 

je zajímá auto. Renault z roku asi 1994. I 

nábytek máme retro. K ježdění po světě 

používáme socku = autobus. 

Pak se jedné zeptáme, kam jedou na 

dovolenou. Na vodu. Zeptáme se na kterou 

řeku. Neví. Dává najevo, že to nepotřebuje 

vědět. 

Srovnávám (matně vzpomínám), jak v jejich 

věku já. Ne, nejde o auto, telefon. Nebyly. 

Spíš o přístup k žití. K světu.  

 

01 07 2015 Povídám si s K 

v Lodžii. Absolventka scénografie na AMU. 

Nebo FAMU? Spoustu krásných věcí 

vymyslí, udělá, nebo alespoň navrhne. 

Scénu, kostýmy. Moc nemluví. Když ostatní 

mluví, režírují, hrají, plkají, dělají umění. 

Nebo jsou vtipní.  Když to jde, tak něco 

vytváří. Třeba masku na tvář. Nebo šije, 

stehuje.  

„My moc peněz nepotřebujeme.“ Putují po 

světě. Její přítel Maďar. Dorozumívání 

englicky. Z toho velkého světa scházejí se 

v Lodžii. K by nebavila kamenná scéna, 

chodit do práce. Líčí mi, že M odjede do 

Španěl. Bude trhat maliny. Večer budou 

zkoušet. Takový moderní cirkus. Odehrajou 

to a pak se zase sjedou.  

K má kudrnaté vlasy a příjemný úsměv. 

Když spolu mluvíme, pořád něco dělá. Třeba 

meje nádobí. Chodím při práci za ní. Škoda, 

že mám špatnou paměť. Pověděla mi víc 

zajímavostí. 

 

07 07 2015 Napsal Josef 

Měl na Sobotce pořad o básníku Václavu 

Šolcovi. Josef píše pěknou češtinou, protože 

mu oči ještě nespravili a tak některé 

překlepy jsou roztomilé. Svůj pořad 

zhodnotil to tak, že ho spousta Šrámkovců 

od té doby zdraví a že je to příjemný pocit. 

No, chápu, při jeho  osmdesátce. Nebo kolik 

mu to je.   

Další důležité sdělení je, že se mu víc líbí 

paní B, než paní A, protože je mladší. Já to 

mám obráceně. Ještě že. Vyjmenovává 

doktory, ale to jsem nespočítal, kolik. 

Zdravotní pojišťovna si ho užívá. Na závěr 

poslal výtku starce: „Tak už neskuhrej s 

novinařinou! Máme demokracii a každý co 

může.“ 

 

08 07 2015 Pokračuje to  

Blbnu i v noci. Dneska měl jsem 

scénáristický sen. Promítaly se mi jednotlivé 

části filmu. Napřeskáčku. Děj se vracel, byl 

přerušován, protože jsme se dohadovali jak 

co opravit, zlepšit. Zasahoval jsem do 

scénografie i do kostýmů. Pak jsem to 

nejspíš zabalil, protože jsem si řekl, že je to 

špatné, nic nového, nic zajímavého. Není to 

původní. Ale kde jsem to vzal? Proč právě 

dneska? 
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Parta tří chlapů kamarádů úspěšných 

podnikatelů najednou už má dost svých 

drahých aut (ani nevím, jak se ty značky 

jmenují), exkluzivních manželek s krásnýma 

dlouhýma nohama. Už je nebaví poslouchat 

všude pokrytecké lichotky a vymýšlet 

bonmoty, aby byli originální. Zatoužili 

přeříznout cikánku, trhat třešně u silnice, dát 

si v nádražní hospodě prošlý párek a 

ukradnout tam půllitr. Vydají se na cestu. 

Téměř bez peněz. 

Dost důležité jsou kostýmy, aby nebyli ani 

bezdomovci, ani se neblížili sami k sobě, ke 

svému originálu. A v tom se plácají, protože 

to nedovedou. Nedovedou se oblíct, 

nedovedou se chovat. Začnou to spolu 

diskutovat, ale nikam se nedostanou. Tak si 

dají další pivo a mlčí.  Je to láhváč a pijou ho 

před vesnickým obchodem. Sedí tam taky 

místní zedník, který umí bravurně otvírat 

pivo bez otvírky. Závidí mu to umění, 

pokouší se taky tak a zraní se. 

Zapamatoval jsem si jen jednu další scénu. 

Luxusní restaurace. Někdo z nich řekne – 

chci být Tvář za sklem. Druhý se postaví na 

lavičku a začne recitovat Wolkerovu baladu. 

Lidi co chodějí okolo, reagují různě. I 

protichůdně. Někdo se zastaví a tleská. 

Začíná je to bavit. 

Třem hochům stoupne sebevědomí. Chtějí tu 

scénu sehrát. Jeden se postaví na terasu, opře 

se o velké sklo a zírá dovnitř. Dva ho jdou 

pozorovat zevnitř. Fotí. Mají drahý foťák, 

který vytáhnou z kapsy ušmudlaného saka. 

Ve snaze pořídit nejlepší záběr obtěžují 

hosty. Jeden se postaví na židli, aby měl 

nadhled. Pingl s barmankou je pozorují a 

dohadují se, jak zakročit. Netroufnou si 

sami. Pingl by utrpěl na důstojnosti. A bojí 

se, aby neprohrál. Jde pro údržbáře, jakoby 

vyhazovače. Nepříjemný rozhovor pro obě 

strany. Jeden to dohadování fotí. Aparát je 

malý, do kapsy, ale drahý. Přichází ten 

z venku. Mají převahu. Ale netouží řešit to 

přes policii. Nastává strkačka. Štamgasti se 

baví. Jeden ze tří odstrčen, narazí, má tržnou 

ránu na paži.  

Odvádějí ho pryč, že ho ošetří. Taky nechtějí 

být před hosty. Místnost – asi sklad. Binec. 

Je vidět rozdíl mezi načinčanou restaurací a 

pozadím. Ošetřují. Nervozita a vášeň opadá. 

Tři vyhrožují policií. Vytáhnou foťák, 

z kapsy diktafon. To personál nechce. Nabízí 

omluvu. Tři se smějí. Jednoho napadne, že 

odměnou bude parádní jídlo na stříbře. Mají 

totiž hlad. Podmínkou cesty bylo minimum 

peněz. Personál souhlasí. 

Jedí. Neodborně zavázaný obvaz padá do 

talíře. Smějí se tomu. Když odcházejí, jeden 

si nenápadně bere stříbrný příbor. Střih. 

Prázdná místnost. Otevřou se dveře a druhý 

z trojky opatrně nahlédne. Pak ten příbor 

vrací. 

Blbost. Co ale s tím, když to byla práce na 

téměř celou noc? 

 
09 07 2015 Email z Vršců (Husův 

památník) 

„Děkujeme moc i za vaši účast i za krásný 

článek. Úplně mě rozněžnil. A má to ještě 

dohru, kterou vám musím napsat. 

Aniž bych stihla přečíst váš článek, přijela za 

mnou odpoledne na kole jedna mladá paní z 

Vršců, že to četla a že by chtěla být první, 

kdo přispěje a dávala mi 200 Kč, že víc 

bohužel nemůže. Úplně mě to porazilo. 

Ačkoli je to možná první a poslední 

vlaštovka (protože je to naše kamarádka), 

dojalo mě to. 

Lucka i Pavel Dos.“ 

 
10 07 2015 Quest 

je hledačka. Po valdštejnských památkách po 

Jičíně. Kdo chce, vyzvedne si zadání v Íčku 

a putuje. Jednu kontrolu dávám do vstupu 

Sv. Jakuba. Je to poznávačka mešních 

předmětů. Postávám vedle, zda si někdo 

všimne. Moc ne. Tak lidi trochu vyzývám. 

To se chytají. Paní mi začne povídat, jak 

chodila na májovou. Bavíme se o písních. 

Večer tichounce se sklání a Tisíckráte 

pozdravujeme Tebe. Líbí se mi, jak i ten 

quest vede ke vzpomínkám. Lidi se potkají a 

vzpomínají. 

 
13 07 2015 Ha se vrací 

ze skautského tábora, kam jezdí vařit rajskou 

(prý je těžká) a jiné náročné věci. Láká mě s 

sebou. Když pojedu, nic nenapíšu. = Pak 

výčitky. Tak si nechám vyprávět. Kamna 

zvýšili, líp se na nich smaží. Na táboře není 

elektrika.  Voda do kuchyně se dopravuje 
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důmyslným čerpáním. Jeden skaut pumpuje 

ručně, druhý hlídá, aby nepřeteklo. Já si 

k tomu přidávám, jak je dobré, že děti vidí, 

že není samozřejmostí otočit doma 

kohoutek. 

Překvápko. Uprostřed tábora začnou 

nacvičovat předtančení na skautský ples. 

Zodpovědně, vážně. Že bude až za půl roku? 

No a co? Baví je to, něco se naučí.  

Systém služeb. I noční dvě hodiny mají svůj 

půvab. Skauti pak popisují zvuky lesa. 

Vedoucí stále vymýšlejí důmyslné hry. Nuda 

tu není.  

Úžasný popis skautského slibu. Děti berou to 

tuze vážně. Mají přípravu. O životních 

zásadách si povídají a tak. U toho 

symbolika. Když odříkají slib, jednou rukou 

se dotýkají knihy, druhou vlajky. Mnozí 

takovouhle vážnou chvíli prožívají prvně 

v životě.  

Jsem rád, že kus rodiny je v tom táboře 

užitečný. (Ha + O + K + Ka) 

 

15 07 2015 Email: 

Díky, Prochore. Četla jsem v 

Prochorovinách, jak jste na té recenzi 

pracoval. Ivoš se bavil, když jsem mu to 

předčítala. V Knižních novinkách zatím nic. 

Pěkné prázdniny K. (I. Chocholáč: Vezměte 

mne s sebou, Cesty) 

 

15 07 2015 Volá V   
Když volá V, jsou to většinou jobovky a 

dlouhé hovory. Poslouchám. Jednak se ke 

slovu nedostanu a někdy ani nemám co říci. 

Většinou má pravdu. Hlavně se ale potřebuje 

vypovídat z nespravedlnosti světa. 

Jičínského světa. Když se do něčeho 

zakousne, jde za tím tvrdě. I bolestivě pro 

sebe. I často beznadějně. Líčí, jak se 

zklamává v lidech. Cítí se dost sama. Ještě 

že má tu svou oporu. Vadí mi, že jí 

nepomůžu. I když většinou sdílím její slova. 

Už nemám energii. Někdy argumenty. 

Zabývám se v té době jinými věcmi. 

Ano, jde o cyklostezku ze Železnice, o její 

asfaltový povrch. Věc přirovnává 

k někdejšímu Valdštejnlandu. Jak se tenkrát 

lidi postavili proti, a radnice ustoupila. Teď 

má pocit, že zůstává pár beznadějných 

bojovníků. Že ji podpoří málo lidí. Většině 

je to jedno. Obě strany (radnice a aktivisté) 

přitvrzují. Dostávají se až za hranice. … 

Hranice čeho? Serióznosti. Je v politice 

serióznost možná? 

I to cítím, jak se lidé vstupem do politiky, 

hlavně vstupem do funkcí, mění. Na povrch 

dostávají se člověčí vlastnosti, které tu byly, 

ale nebylo jich třeba. Teď vystupují na 

obranu sebe. Svého konání, své funkce. Své 

budoucnosti – co když třeba budu 

kandidovat na senátora? Musím si získat lidi. 

Ano, je to ten pocit: jsem dobrý, dobře 

konám. Zejména, když ho v tom někteří 

chlebníci ujišťují. Ano, často i tohle: já to 

přece myslím dobře. Není to sranda být 

politikem. Úspěšným a při tom 

charakterním. Není to někdy v rozporu? 

Tak nastane, že lidé, kteří vedle sebe chodili, 

dokonce i lidé, kteří si byli sympatičtí, 

stávají se snad i nepřáteli. Doufám, že ne 

nafurt. 

Nad Compaquem (levný počítač) mám 

kalendář, na něm kreslený vtip. Manželka 

s válečkem, proti ní hubený muž. Pod tím 

napsáno: „Tak co? Chceš mít pravdu, nebo 

šťastný život?“ Zase propletence. 

 

18 07 2015 Cesta za Šebkem  

Ze včíra se mi vrací popis. Jednak už ráno. 

Brzy, abych nejel v parnu. Ještě vlaho. Údolí 

přes Bělou k Jilemnici. Příjemné, i když 

potom stoupák. Ještě můžu. Chaloupky. 

Samy, nebo v houfu podél silnice. Upravené. 

Kytky. Lidi jdou rovnou z postele, aby si to 

užili. Sem tak vytrhnou plevel, nebo se jen 

kochají. Já jimi. Pořádek. Lidi ve městě jsou 

o tohle připravení. 

Ze dvou šebkovských výstav mi sedí líp 

kotelna. Kvůli prostředí. Holka z kanceláře 

mi otevřela a odešla. Atmosféra. Sám. 

Fotím. Mimoděk instaluju si k tomu židli. 

Až teď mi napadá, že byla jeho. Nebo pro 

něj? Ale ve Vrchlabí si zase povídáme. 

Lenka o galerii, o sobě. Líbí, jak svou práci 

prožívá. Hovoří i o tom, jak při sjednávání 

výstav je důležitý plán, i kdo tu už 

vystavoval. Soudí, že jsou jména důležitá. 

Když bude vystavovat regionální autory, 

nezíská pak zvučná jména. Z toho jsem 

rozpačitý. Ale líbí její zápal. Možná se 

trochu vytahuje, když významné malíře 
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nazývá křestními jmény. Nakonec vidím, 

jakou má radost, že sehnala 250 000 na 

opravu historických parket. I to je práce 

galeristky. 

K cestám za uměním patří ty cesty. Pivo na 

útulném náměstí v Jilemnici. Pak blbá rada 

v Íčku. Do Vrchlabí po zelené není dobrý 

nápad. Asfalt mizí, po kamenech ani z kopce 

se nesvezu. A vyjet, pak vyjít na ten kopec. 

Brr. Praží do zátylku. V jednu chvíli si 

uvědomuji, co s hlavou umí udělat slunce. 

Ve Vrchlabí živo. Velmi. V hospodě u stolu 

snad se sama holka dala do řeči. Dělá 

recepční u Drymla ve špitále. Nebo co. Dává 

pacienty do počítače. Shodujeme se, že D je 

vůl. Říkám, že už není senátník. Ona říka, že 

škoda. Když nebyl pan ředitel na pracovišti, 

byl tam klid. Líp se žilo. Pospíchá. Nestačila 

mi povědět, jak bylo v Londýně, když tam 

žila deset let. Měl jsem pocit, že ráda by. 

 
19 07 2015 S Andreou  

poránu. Tolik lidí! Znám je z jiných knížek. 

Dopisy. Oboustranně. Otevřeně. Jakoby 

Andrea psala o našich společných známých. 

Poznávám je z druhé strany. Třeba Martin 

Mejstřík, Monika Pajerová, Pavel Tigrid, 

Vladimíra Čerepková. Objevuju jejich 

vlastnosti a porovnávám. Nebo o jejích 

láskách. Tak na rovinu. (Mám na to rande 

jít?) Střihy z deníku a dopisů. Poutavé čtení. 

Skvěle dávkuje. Ale. 

Stále se vrací (v úvahách, myšlenkách) ke 

svému tátovi. Mnoho nevyřčeného, 

nejasného. Prstem založím stránku, zavírám 

oči. Přemýšlím o tom svém. Jak moc jsem se 

o něj zajímal? Málo, nebo vůbec. Snad, 

možná až po mé sedmdesátce. A to právě 

inspirován podobnými úvahami knižními. 

Ano, i k tomu jsou knihy. To jsi, proChore, 

nevěděl?  

Zdena Salivarová. Cituje svého otce, že ona 

je kráva. Setkal se s ní služebně. Jako vnitrák 

měl na starosti jejich soubor. Byl výstup. Ale 

v knížce dcery Jana Zábrany objevila se zase 

návštěva Škvoreckých u Zábranů. 

Nepříjemný pocit. Taky. Novináři, ověřuj ze 

dvou zdrojů! Andrea dala tu událost do 

svého filmu. Autoři rozliční mají možnost se 

s některými věcmi vypořádat. Skrze knihu, 

film, drama. Můžou se v tý knize i někomu 

pomstít. Muzikusové taky? Asi. Míň? Ale 

pan Novák z ulice ze skladby to nepozná.    

Hned zase Lidovky. Rozhovor s Františkem 

Kautmanem. Jak si je vědom, že ho lidi 

neměli rádi. Protože krágloval. Literárně. 

Přiznává. To už se dnes téměř nenosí. 

 
20 07 2015 Došla voda 

Ze studně půl konve a dost. Je mi líto 

fazolek – žloutnou. Jedu s károu a soudkem 

k rybníku. Neboť tak by to mělo být. Nic 

není zadarmo. Cestou vzpomínka na L. 

Bromfield – Když nastaly děště. Od rybníka 

nahoru k cestě s kbelíkem. Bilance – půl 

hodiny, tři konve, dřina. 

Telefony. Rodina nezklamala. Vnukové, 

každý s autem a partnerkou velké a ještě 

větší kanystry. Fyzikální princip hadice a 

spojených nádob. Pozoruju hemžení i 

společné konání dvou patrně vznikajících 

rodin. Radost. Asi bych podobně vybíral. 

Máme plné sudy. Tak začne pršet. 

 

KaNiHu 
Děti jsou atrakcí rodinné sešlosti na zahradě. 

Mají tam stolečky, vaničku s vodou. Nina jí 

polévku u svého stolku. Cvrndá. Občas jí do 

talíře dám třešeň. Všechno v pořádku, pecku 

vyhazuje. Hubert se učí nastupovat do 

vaničky a vylejzat. Groteska. Vždycky mu 

jedna ruka nebo noha přebývá. Když se drží 

okraje, neumí nohy mezi rukama prostrčit. 

Když tam nakonec vleze, neposedí, aby si 

rochnil. Hned zase vylejzá. Nikdo mu 

nepomůže, neporadí. Přišli bychme o 

zábavu. Nejspolehlivější je takový návyk, na 

který si dítě přijde samo. 

Jejich maminka si libuje na lehátku. Má 

tmavé brýle, ještě zavřené oči. Vzácná 

chvíle, kdy se o ty hajzlíky nemusí starat. 

Stará se Kača. Pak si sama vyleze na třešeň, 

ale první krok pomáhám. Sepnu ruce, opřu 

se o kmen. Ona šlapku do těch rukou, pak mi 

na ramena. Takhle jsme to dělávali před 

pětašedesáti léty. Jsem rád, že jsem to 

nezapomněl. A Kaču naučil.  

Pak shání bratra, něco mu šeptá. Oba vzápětí 

volají ze střechy transformátoru. Tam 

začnou tancovat. Rodina opéká buřty na 

klasickém ohni. Žádné grilování.   


