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Červené trenýrky  
nad jičínskou radnicí nevisí. Pušisti vypadli 

Z toho ven. Bojí se výšky. Skutečné. Té 

politické, to oni si troufají. Do senátu se 

některým zachtělo. Ale lidstvo bylo jiného 

mínění. Museli se spokojit s krajem. Když se 

k tomu přidá trafika v Kuksu, něco to hodí. 

A tady doma? Alespoň kopou. Svolávají 

zastupitelstvo, chtějí odvolávat. Mají s tím 

vlastní zkušenosti. V rodě trpném = být 

odvolán. Naštěstí jim tam moc lidí nepřijde, 

nakonec se ani neodhlasoval program. A tak 

se to rozpustilo a oni můžou k Dělové kouli 

spřádat další odvolačky. Jó politika, to je 

konání pro charaktery. 

 

Exit 
Je nízkoprahový klub, řekl na úvod David. 

David je inženýr, ale tady pracovník 

v sociálních službách. Trochu vypadá jako 

některý z klientů. Takhle uvedl přehlídku 

aktivit v Exitu. Vymysleli ji, protože exitové 

divadlo Tenager má už 10 roků. Takže tam 

byl rozličný tanec, pouliční skákání i skákání 

a zajímavé prostocviky uvnitř, kde ti kluci 

jsou většinou hlavou dolů. A Kleopatra.  

Ty cviky a tanec se musí vidět, ale o 

Kleopatře trochu víc. Exitové divadlo dělá 

muzikál. Nejdříve na plejbek, teď už čím dál 

víc zpívají naživo. Řeknete si, jak může 

zpívat absolutně neškolený hlas to, co zpívá 

všelijaká Bára Basiková a další. Může. Když 

je chuť. O tu v tomhle případě jde hlavně. 

Pan režisér Michal ten muzikál sestříhá, 

upraví a herce připraví. Mě hlavně 

fascinovala asi desetiletá Valentýnka. Se 

svým nasazením. I tím, jak potom ta holka  

 

 

plakala, protože se jí cosi nepovedlo. Ale 

diváci a posluchači to nepoznali. I jak 

důvěřivě upírala oči k panu režisérovi, se 

kterým zpívala duet. O dvě hlavy menší 

holčička.  

Přemejšlím si, co to pro ty všechny klienty 

(blbé slovo), pro kluky a holky znamená, 

když se můžou předvést. Když jim dá David 

mikrofony a oni rapují. Někteří z nich to 

nejsou děti, které takzvaně patří 

k nejhodnějším. Ale tady se našly. 

 

Vyprávění v knihovně 
Soutěž, ale pořadatelé říkají přehlídka, ve 

vyprávění. Konala se letos v KVČ už po 

dvanácté. Je to tedy rozdíl v porovnání 

s prvními ročníky. Všichni nazpaměť, žádné 

čtení. Hodně vlastních textů, většinou dost 

pečlivě sepsaných a s náležitou dikcí 

připravených. Převážně děvčata. Proč 

děvčata? Je to asi drsné, ale kluci jsou spíš 

na fotbal. Pohyb tělesný. Dívky víc čtou. 

Teď chce se napsat, že i víc přemýšlí, ale na 

to nemám důkaz. A taky holky i pečlivě 

upravené, ustrojené. I když - jeden docela 

malý kluk - přišel s kravatou. Což bude 

patrně zásluha maminky. Maminky taky 

pomáhají s režií. 

Pěkná a zajímavá podívaná. Jak si jedna 

holka mačkala sukni, jeden kluk strnulý 

pohled. Ano, nervozita, tréma, pocit 

zodpovědnosti. Jen ať se to učí. Však se jim 

to hodí. Zajímavé sledovat rodiče a učitelky, 

když vystupuje ta/ten jejich. Aby ne. Znají 

své děti, které chodí do různých dramaťáků a 

tam se kultivují. Pardon za tu frázi. Ale 

zkuste si porovnat tyhle děti nebo děti ze 

PROCHO   vydává prochor 
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ZUŠky s ostatními. Ano, to je cesta. Přesněji 

jedna z cest, aby se nemuselo fňukat nad 

špatností dětí. 

Kromě jiného se při přípravě na přehlídku 

učí mluvit. Kdo umí mluvit pěknou češtinou 

a dobře poslouchatelně, neříká pitomosti. 

Ale naopak, něco říká. A ne fráze a plané 

řeči. Jako ti pánové v kravatách a černých 

autech, co si o sobě myslí, jak jsou důležití. 

Dvanáctého ročníku přehlídky vyprávění se 

8. října v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně 

zúčastnilo 36 dětí.  

 

Petr a Michail umělcové 
Fotograf a malíř. Pětasedmdesátník a 

sedmdesátník. Petr Volf a Michail Ščigol.  

Ale Petr byl vyučený kameraman a Michail 

architekt. Sešli se na výstavě v kamenné 

galerii (RMAG) v jičínském zámku. 

Jistě se objeví otázka, co tihle mají 

společného. Mají. Každý svůj kumšt. Trochu 

jiný, dosti zajímavý, který dělají ve vysokém 

nasazení. Ale ta náplň, ono souznění? A je to 

důležité? Paní kurátorka Lenka udělala 

pomyslnou čáru na zadní straně galerie. 

Každý přesně půlku. Fotky proti obrazům. 

Oba kumšty svou odlišností, ale i shodou 

naproti sobě. Tohle ať si hledá každý divák 

sám. Tu příležitost zas tak často nemá. 

Petr přiznal, jak hledal v šuplíku. Našel staré 

fotky, když mu bylo šestnáct. Černobílé 

zátiší z ne příliš uklizeného dvora. A jak byl 

k stáru překvapený, jak jsou ty fotky dobré. 

Retrospektiva. Zajímavé, jak si procházel 

žánry. Jak je teď unesen krajinou, kterou 

nedělá ani černobíle, ani originálně barevně. 

Doma vnáší do obrazu svůj pohled. Přiznaně 

fotky upravuje. 

Michael má tu obrazy staré dvacet let. Kdo 

zná jeho teď, může si srovnávat. Poetika se 

nemění. Techniku nechť posoudí odborníci. 

Železnice je jeho věčný a vděčný námět. 

Důkaz stálého objevování. Chodí mistr po 

městě a hledá? Nebo přijde motiv sám? 

Anebo je to profesionální pohled architekta? 

Ten pohled, který se pak dostane i do 

obrazu? 

V jičínském zámku setkává se fotografie 

s plátnem.  

           

Tiskovka 12 10 2015 
Jen body redakci zajímající: Balbineum 

(Jezuitská kolej). Dosavadní jednání ne příliš 

optimistická. Je problém najít na přestavbu 

koleje některý z projektů kraje. Záměr, tak 

jak byl navržen, nemůže být zařazen do 

vzdělávacího systému. Město dostalo od 

pracovníka ministerstva školství Ing. Pavlíka 

radu, ať se obrátí na církev. Vždyť kolej byla 

kdysi církevním objektem. Zdali má tenhle 

nápad ministerského úředníka šanci? 

V porotním sále budou fotografie Jičína a 

okolí od Martina Vosáhla. K dotazu na jak 

dlouho, byla odpověď: „Dáme tam fotky a 

uvidíme, jestli to veřejnost přijme.“ Obrazy 

Valdštejnského cyklu odveze si tvůrce M. 

Ščigol. Žádná oficiální nabídka, aby město 

obrazy odkoupilo, v poslední době podána 

nebyla.  

Na návrh R. Smolíka uvažuje se o Jičínských 

rozhledech. Tedy multimediální propagaci 

města Jičína. V jednotlivých vrstvách, za 

využití moderních technik, pohled na město 

z mnoha oborů. Historie, kultura, praktické 

informace a mnoho dalšího. Zatím ve stádiu 

myšlenky. 

 

S Michalem si povídáme 
Má pečlivě střižený vous, intelektuální brýle. 

Pod modrým svetrem módní proužkovanou 

košili. Přes rameno má koženou tašku a v ní, 

to je důležité, žlutou propisku. Propiska 

nevypadá nijak draze. Mám ji vyfocenou 

v detailu. Taška je menší, než nosí Jiří 

Vydra. Spisovatelovi stačí. Téměř 

špičkovému. Až když se vedle něj postaví 

jeho vydavatel Martin Reiner (51), pozná se, 

že asi trochu přibral. 

Jaký je rozdíl mezi Michalem před (2012 

mu praskla aorta) a Michalem po? 

Minulý rok jsem si prožil stav, který bych 

nazval absence nápadů. Po nemoci píšu spíš 

menší věci. Povídka apod. Asi jsem 

pokornější a sympatičtější. Snažím se 

praktikovat různé uvolňovací techniky. Měl 

bych, jako Kratochvíl, chodit na procházky. 

Takže třeba po učitelování se Vám 

nestýská? 

Rozhodně ne. Vyhovuje mi pohodlnější 

život. Sedět u kafe a psát. 
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Čtete ukázku z tvořeného románu 

Biomanžel. Jsou tam autobio prvky. Byla ta 

psychoterapeutka za 500 Kč na hodinu 

pěkná? 

Pan autor se z odpovědi nějak vykroutil. 

Blízko stál vydavatel a cosi signalizoval. 

Co filmování?  

Když vás pozve producent na drahou večeři, 

znamená to, že něco chce. Nezlobil bych se. 

Kterým spisovatelem z minulosti byste 

chtěl být? 

Co se týče vztahu se ženami, bral bych 

Hemingwaye. Ale ten konec s puškou, to 

bych nechtěl. 

Literárně mne velmi zaujal Škvorecký -  

Zbabělci. To je styl, jakým bych chtěl psát. 

To je 4D. 

Kdysi jste se mírně angažoval v politice. 

Tak to jsem přenechal jiným. 

 

Slavnost stromů  
Ač se zdá neskromné, platí, že když se v 

Lodžii koná Slavnost stromů, svatý Petr 

nahoře přiškrtí kohoutky a lidi můžou přijít 

bez deštníků. Nebudu se vytahovat, že je 

tomu kvůli kvalitě lodžiového konání, ale je 

tomu prostě tak. A bylo i v sobotu 17. října. 

Více než sto padesát návštěvníků je mi 

svědkem. 

Není k tomu třeba popisovat celý program. 

Od tvůrčích dílen, přes divadla pak koncert. 

Zmíním se o každoročním parádním čísle, 

kdy v lese či parku objeví se stromové 

bytosti, aby hudbou a tancem přivítaly Krále 

stromů a s ním pak křepčily na oslavu… Na 

oslavu čeho?  

Nu jistě, na oslavu stromů a všeho zeleného. 

Na oslavu přírody. To není vše. V parku pod 

Lodžií byla Fantazie. Byla v tom, jak dívky 

(víly) několik dnů chystaly kostýmy, aby se 

co nejvíce přiblížily duchu parku. Kostýmy 

bílé, černé, i osvětlené. Ano, ty bílé tančily 

ve svítících oblecích. Král chystal si svou 

korunu, kterou mu větvový a kořenový muž 

vložil na hlavu. Muzikant ladil svou niněru, 

aby pak mohl král bosky tančit s vílami. 

Když všichni odcházeli směrem k Lodžii, 

zůstali diváci ještě chvíli sedět, aby viděné a 

slyšené zažili. 

 

Čtení 
Malá Jitka (Bílková) ještě jako studentka 

LG vydala tenkou knížečku Slepý učitel 

hudby Josef Škoda z Libáně. Rodina 

Škodových si u příležitosti výstavy malíře 

Franty Škody v Kopidlně pořídila dotisk. 

Franta portréty rád a tak namaloval svého 

tatínka. Při podívání na obraz bylo hned 

jasné – to je pan učitel Škoda. To jsou jeho 

oči, takového jsem v Libáni znával. Oči, 

které nevidí. Ale i uši, které slyší o to víc. 

Jitka jako studentka pečlivě posbírala 

všechny materiály písemné, i vzpomínky 

pamětníků. Brožura je poutavá nejen kvůli 

osudu zajímavého člověka. Když už od 

školních časů ztrácel zrak, přizpůsobil tomu 

své budoucí povolání. Učil libáňské i 

přespolní na harmoniku, housle, klavír, 

mandolínu, kytaru.  

Na škole v Praze se seznámil s Jaroslavem 

Ježkem, který byl pak jeho doživotním 

přítelem. Hráli spolu zejména na Veliši, kde 

byl Josef Škoda ředitelem kůru. Na Sv. 

Annu naložili klavír na fůru, přizvali ostatní 

muzikanty a pojezdili s muzikou celou 

vesnici. 

Tolik zajímavých lidí bylo a je mezi námi. 

Když to nejde papírově tak máme alespoň 

internet. Ostatně takhle dnes funguje i 

spousta novin celostátních. ZŠBP (Základní 

škola Bodláka a Pampelišky) má své 

internetové noviny. Jmenují se School a 

najdete je na http://school00.webnode.cz/. 

Hned rozjeli anketu s podivuhodnou a zcela 

nezvyklou otázkou: „Máš rád naši školu?“ 

Kdo by neměl, že? Hlavně o prázdninách.  

Eva Sachs: Bolestné echo času. Dopisy, 

vyprávění následně sepsané, rozhovor, 

obrazy od židovské dívky, která prošla 

Terezínem. Vše zrcadlově česky a anglicky 

v jedné knize. Dopisy neodeslané, 

uschované pod podlahou, teprve po válce 

autorka doručila. Pak všechno sepsala 

podrobněji. Namalovala podle vzpomínek. 

To už žila v Americe. Česká Anna Franková. 

Zajímavé, dopisy nejsou realistickým 

popisem. Ten přišel až potom. Dopisy jsou o 

sněhové vločce. A měsíci, který ji svítí na 

postel. Na obrázcích jsou nekonečné řady 

vězňů. Vůz tažený koňmi, na něm naložené 

rakve. Všechno po paměti. Vzpomínek se 

H
a
v
e
l 
b
y
 s

e
 t
a
k
é
 n

ik
d
y
 p

ře
d
 v

e
ře

jn
ý
m

 m
ín

ě
n

ím
 n

e
p

la
z
il 

ja
k
o
 s

o
u
č
a
s
n
í 

č
e
š
tí
 p

o
lit

ic
i.
  
(P

. 
P

it
h
a
rt

) 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
http://school00.webnode.cz/


4 

 

nezbavila do konce života. Ale není to jen 

popis dětí. I úvahy proč bylo tak. A jak se 

zachovali lidé okolo.  

Když nastupovala do transportu, němečtí 

úředníci všechno pečlivě sepsali. Škrtli 

jméno a dostala číslo. Do osvobození byla 

jen číslem. G 206. 

 

Kousky z deníku 
 

18 09 2015 Zase jsem byl vůl 

Když jsem cestou do Martina v Pardubicích 

nastupoval do rychlíku, líbila se mi 

průvodčí, jak měla hezkou červenou blůzu a 

černou sukni. Její mužští kolegové k černým 

kalhotám červené košile. Chvíli líbila. 

Dokud ta holka nechtěla jízdenku. 

"Ale ta vám tady neplatí."  "Ale já ji řádně 

zaplatil." "Ale to je jízdenka Českých drah." 

"Ano, s Českými drahami jezdím už 75 let." 

Trochu jsem si přidal. Hlavní bylo, že já 

nebyl ve vlaku Českých drah. Což jsem se 

právě dozvěděl. Zatímco jsem svědomitě 

pracoval a nezaviněně stárnul, začal po 

kolejích Českých drah jezdit žlutý vlak. 

Jmenoval se RegioJet a poznal se podle 

červených průvodčích, kterým se taky říkalo 

stewardi. Což mi ovšem České dráhy 

neoznámily. Ani paní pokladní, když jsem 

kupoval jízdenku. 

Jak jsem to měl vědět? Prostě měl. 

Osazenstvo v kupé se bavilo. Protože to 

všichni věděli. Byli mladší, bystřejší, 

světaznalí. Všichni z nás šesti s výjimkou 

mě. Moderní současní lidé, zatímco já 

ustrnul u Českých drah, které mě spolehlivě 

každé pondělí vozily do Prahy na studia. 

Odjezd z Libáně 04:22. Před 58 lety. 

Průvodčí byla docela pěkná, ale měla malá 

prsa. A neústupná. Mohl jsem si vybrat. Buď 

si koupit jízdenku RegioJet, nebo vystoupit. 

A nastoupit do Českých drah. Jízdenku jsem 

odmítl, tu už mám. Vystoupit jsem nemohl. 

Rychlík poněkud uháněl. Nabídli mi Českou 

Třebovou. Začal jsem dělat ramena a 

pohrozil jim aktem občanské neposlušnosti. 

Už párkrát v životě jsem to použil. Většinou 

marně a zbytečně. Červená halenka mi 

vylíčila scénu, jak na mne na nejbližší stanici 

bude čekat policie. To jsem ještě přemýšlel, 

komu dám foťák. Byla by to pěkná 

novoročenka, jak mne táhnou. 

Nejhorší bylo, že ty ramena jsem jenom 

dělal. Už jsem na sobě začal poznávat, že 

jsem vedle. Jen zbývalo si to přiznat. Snad 

bych to i udělal, ale víc než průvodčí mě 

štval frajer naproti. Všechno věděl. Měl dva 

mobily a ještě jiný krabičky. Některé 

bezdrátové. Když telefonoval, vůbec neměl 

před sebou mikrofon. Telefonoval stále. 

Akorát ne, když mi dával najevo, jaký jsem 

vůl. Úspěšný současný mladý muž, který 

jistě nejezdí obyčejnou Škodovkou a 

nechodí do hospod, jako je v Jičíně U kata.  

Akorát v očích dlouhovlasaté holky jsem 

zahlídl stín pochopení. Ale možná to byl 

soucit. Když jsem věc později analyzoval, 

prominul jsem úřední osobě i malá prsa. 

Byla půvabná, jak hájila svou firmu.  

Zkrátím to. Vystoupil jsem v Olomouci. 

Osazenstvu v kupé jsem se omluvil, ale na 

toho farejera se při tom nedíval. Paní 

průvodčí (nebo stewardce?) jsem pověděl, že 

na sebe nejsem pyšnej. Dlouhovlasé holce 

jsem v Olomouci pomohl s kufrem. Ona mi 

vyhledala správné nástupiště a měl jsem 

pocit, že se na mě usmála. 

V Martinu jsem celou cestu z nádraží utíkal 

a stejně jsem přišel pozdě. Všechny zákusky 

byly snědené. 

 
25 09 Rozvážím 

- Abonenti se nám stěhují do Domova 

seniorů. Nějak mi to nejde k těm tvůrčím 

lidem. Ten protivnej koloběh. Jak je to 

dlouho co jsme jezdili sedmdesátku a kde  
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jsou teď Pepovy lyže Fišerky? Dopr. Zůstaly 

mu jen dva klacky, chodí po Jičíně a 

pozoruje a glosuje dění. 

A paní učitelka. Seděla tam u sklenice čaje. 

Kolik se toho naběhala po Jičíně. Všechno 

věděla, spoustu věcí dovedla zařídit. Patří ke 

kantorským legendám v Jičíně. V den 

přijímaček na gymnázium přišla večer k nám 

povědět, že nám dítě nemají vzít. Ne kvůli 

prospěchu. Nebudu popisovat, jak to 

vymyslela. Pomohlo. Teď se tomu smějeme. 

Má tam z pokoje pěkný výhled ke sluníčku. 

Tak ať si ho užívá alespoň v relativním 

zdraví. 

- I mladší abonenti se mění. Příjemná paní 

dala se na domácí zdravotní péči. Objíždí 

pacienty s Alzheimerem a jinými podobnými 

neduhy. Vypráví, jak je to náročné. Říká, že 

alespoň zpomalit postup marodění… 

- V Káčku povídáme si o tom, jak jsou děti, 

už i malé děti, přetížené. Koordinují si 

termíny kroužků, aby všechno stihly. A kdy 

jídlo? No, po cestě ze ZUŠky do kroužku. A 

rodiče si myslí, jak pro ně dělají dobře. Brrr. 

- I vysoký politik potřebuje občas vypnout. 

Normálně si ulevit, zdrbnout. Svítí sluníčko 

a tak si před Slávií povídáme s panem 

starostou. I o tom, že jednání zastupitelstva 

mu připomíná jednání u soudu, kam chodil 

jako advokát. Taky, jak je třeba dávat pozor. 

Malá chyba v taktice, neuvážený výrok 

může mít nepříjemné následky. Kupříkladu 

zda je nutné svolávat mimořádné 

zastupitelstvo.  

- Míša - Kapička. Od doby, kdy jsem ji 

v lodžii zaregistroval, stačila tři děti. 

Stupínky. Při tom stačí šéfovat Kapičce, psát 

projekty, aby bylo na konání.  V Lodžie 

teamu rodějí se děti jak na běžícím pásu. 

Trojka je obvyklá. Míša si k tomu ještě 

pořídila takový ten úsměv od ucha k uchu. 

Sluší jí.  

     
01 10 2015 Viróza, jako slast 

Ležet, potit, čajovat. Brrrrrrr, už čtvrtej 

hrnek je protivný. Ale klid, možnost bejt si 

sám se sebou, to je úžasné. Pokud přestanou 

bolet klouby a bůhví co dalšího. 

Na parapetu okna je halda výstavních 

katalogů zaprášených, vyčítajících. Dala mi 

je Lenka, když odešla z Jc hledat práci, která 

je jí vlastnější. Konečně listuju a užívám si 

minulosti. Minulost v tom, že mnohé z 

malířů jsem znal. Méně osobně, více skrze 

jejich obrazy. I kumštýři umírají. A pak 

četnost jejich výstav řídne. U mnohých do 

zapomnění. 

Za socialismu vydávaly se katalogy 

souhrnné. Třeba Umělci ke čtyřicátému 

výročí. Už ani nevím čeho. Jo, osvobození. 

Kdyby nebylo výročí, oni by to 

nenamalovali? Ale jo, ale by se to takhle 

nevydalo. Přiznejme, že teď se nevydává o 

moc víc. I tenkrát šetřili. Škoda. Dívat se na 

Špálu nebarevně, to není ono. 

Vybavuje se, jak před pár léty udělali v 

Sobotce jeho výstavu. A jak jsem se drze 

pana doktora Kavky zeptal na ochranu 

obrazů a pojištění a on udělal takový 

posunek, že slušný člověk se na takové věci 

neptá. Ale bylo to podívání. Teď, kdy jedu 

přes Žlunice, s potěšením se u hájenky, kde 

se narodil, zastavím. 

Grus a Gross. Tuším, že Umělci. Myslím, že 

Národní. To se tenkrát nosilo. Národní byl 

víc, než zasloužilý. Ty rovné čáry a 

stroječky všelijaké. Proč je asi Národní 

umělec maloval? Takhle se moc malířů 

nevyjadřovalo. 

Skáču na Umělce Pojizeří, Josefa Jíru 

Maloskalského. Na Radnici v Praze viděl 

jsem jeho výstavu Z pražských a pařížských 

hospod. Byly tam vlepené i účtenky. To on 

uměl. Do deníku vkládal skici, lepil 

vstupenky. Pak se vybavuje v kostkované 

řeznické kazajce při výstavě v zámecké 

galerii. 

Jiří Salaba. Žák jičínské průmyslovky. 

Vyučil se na elektrikáře maturitního - a stal 

se malířem vysokoškolským. Škoda, že 

nezůstala zachována výzdoba jednoho 

maturitního plesu, kde maloval karikatury 

kantorů. Taky si musím všimnout, jestli ta 

pěkná holka malířka Salabová v jednom 

katalogu je jeho žena, nebo dcera. PS = 

dcera. 

Na jednom plakátu je, jak Lenka dovedla 

propojit Marie v semilských kostelích. Nebo 

jak k husitskému výročí sezvala malíře a 

sochaře k výstavě a Mistr Jan byl tu 

pojednán zajímavě nerealisticky. Tak, jak 
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ostatně složitě bylo a je vykládáno jeho žití 

dodnes. 

Milošův katalog z Jičínského plenéru je 

navrchu. Je barevný a pestrý. Je dnešní. I on 

bude jednou součástí historie. 

 
02 10 2015 Internetoví revolucionáři  

sdělují mi, že konečně vysílá na internetu 

Česká nezávislá televize. A připisují: 

“nenechme se nadále manipulovat 

prolhanými médii!.“ Hurá. Kdo bude 

poslouchat http://cntv.ubunturadio.cz/, 

nebude manipulován. Ještě že je máme, ty 

přátelé, kteří nám často nepodepsaně sdělují 

co a jak je správné. 

V čem je ona manipulace? To si přece 

musíme rozhodnout sami, co budeme 

poslouchat, co si z toho vybereme, komu a 

čemu budeme věřit. Ostatně vlichotit se 

někomu není tak obtížné. Když mi někdo 

bude tvrdit to, co chci slyšet, když to podloží 

lacinými argumenty, je to můj člověk, že? 

Nemusím se zabývat pravdivostí, úrovní té 

argumentace, nemusím hledat na věc pohled 

z jiné strany. Ověřovat. Pan Okamura mi 

poví, jak se od běženců dá získat nějaké 

onemocnění, nakazit se. A revolucionářovi 

už jen stačí poslat to dál nebo si křiknout. 

Bouchnout. Ti vedle se toho chytí a už to 

jede. 

To je co, ta televize? Zpravodajství? 

Komentář? Zkusme se zamyslet nad úrovní 

těch argumentů. Nad jejich možnou 

pravdivostí. Jeden kluk namlátí druhému. 

Proto jsou běženci lumpi? Nestojí věc za 

důkladnější zamyšlení? Jedno takové napsal 

do sobotních Lidovek (3. 10.) pan profesor 

Halík. 

 

03 10 2014 Výstava 

Franty Škody v Kopidlně. Zaujal portrét. Při 

podívání na obraz bylo hned jasné – to je 

pan učitel Škoda. To jsou jeho oči, takového 

jsem v Libáni znával. Oči, které nevidí. Ale i 

uši, které slyší o to víc. Ale já, jako dítě, 

tenkrát nechápal, jak může učit na housle. 

Mohl.  

Teď koukám na portrét a vážím si Franty 

čím dál víc. Kterak otevřel příběh 

nevidoucího. Od K se dovídám, jak pan 

učitel chodil nakupovat. Počítal kroky. 

Hůlčičkou si ověřil, že je správně, byla tam 

pumpa. Tam zahnul doprava ke mlíkárně.  

 
04 10 Durman   
(Datura stramonium) je prudce jedovatá 

kytka. Ale krásná. Když to ještě s naším 

manželstvím vypadalo všelijak, měla moje 

žena na zahradě u jídelního stolu dva 

květináče. Jsou to veliké zvonky. Viděl jsem 

žluté, modré. Všelijaké. Okamžitě zaujmou, 

nedají se přehlídnout. Pohledově. Pak prý 

ani pocitově. Člověk se po styku, či 

přivonění dusí. Prohlížím si tu žlutou velkou 

kytku. Chce se mi přivonět … 

Pozor na krásné věci! I krásné lidi? 

 
10 10 2015 Eva Sachs 

Výstava obrazů v Židovské škole. Kniha o 

osudech Židovky. Osud poutavý, obrazy 

jako vzpomínka na Terezín, ale i nové, 

namalované už v N Y. Kniha (Bolestné echo 

času) připomíná deník Anny Frankové. 

Zážitek. 

Ale ještě jeden. Ze třech mužů, kteří výstavu 

způsobili, chvála jim za to, se jeden jmenuje 

Vladimír Železný. Železný – koláče (grafy) 

– volejte řediteli – televize Nova. Pán, který 

nasadil národu vkus, kterého se mnozí chytli 

a drží dodnes. Železný – Marta Davouze 

(exmanželka). Nedávno měla článek 

v Lidovkách. Pan exředitel nebyl v něm 

kladným hrdinou. A ještě: Železný, mluvčí 

Občanského fóra - později senátor – 

europoslanec (výstava M. Ščigola 

v Bruselu). Taky: Železný – daňový podvod 

– soud – podmínka na dva roky.  

Taky osud člověka. Máme si tohle všechno 

připomínat, psát o tom? 

Na závěr výstavy mi Miloš povídá: „Vidíš, 

proChore, při takovéhle výstavě se najednou 

shodneme.“ Asi myslel koalice a opozice. 

Vida. Souhlasím. 

 

11 10 2015 Chystáme  

Slavnost stromů. Je nás 8. Stará dobrá 

osvědčená parta. A, nejmladší z nás, sedí 

v tureckém sedu na židli, ještě večer jede do 

Prahy školy. Nejstarší – hádejte. Že by to byl 

už pátý ročník? Je to možné? Pro mě je 

hlavní starost, aby bylo stále něco nového, i 

po létech. Laťka stále výš. Zatím dobrý. 

http://cntv.ubunturadio.cz/
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Musíme to zvládnout v tolika, kolik nás 

přišlo. Plus Jirkovi kamarádi, z různých 

Kvelbů a jiných divadel a kapel, kteří 

přijedou. Dívám se po těch lidech tady a je 

mi dobře. Akorát se trápím Jirkovým 

výmyslem, že hádanky o stromech by měly 

být přímo na stromě. Jak tohle vymyslíme? 

Jirka vypráví, jak se domlouvá s jedním 

divadlem za kolik přijedou. Navrhují, že za 

dost. Řekne jim, ať se podívají na loňský 

film z akce. Podívali a pak volají, že 

přijedou jen za cesťák.  

Při takovémhle posezení Jirka fantazíruje 

nahlas. Teď vypráví, že by rád koncert, při 

kterém jsou zpěvačky či muzikanti v posteli. 

Proč ne? Čtení pohádek v posteli je v Lodžii 

běžné. 

Bavíme se o ilustracích v kavárně. 

Povědomé. Ano. Vojtěch Jirásko, který 

ilustroval Chocholáčovu knížku Vezměte mě 

s sebou, Cesty. Jirka té technice říká falešný 

linoryt. Pak nám promítá film z polského 

hradu Borzonow, kde byl na konferenci. 

Romantický, inspirativní prostor. Fajn. Na 

tom filmu pozorujeme způsob jeho práce. 

Brány, zdivo, vnitřní prostory – a on si hned 

představuje, sobě i nám, jak by se daly 

využít. Má to jméno Site specific art = 

umění zasazené do kontextu určitého 

prostoru. To už v Lodžii a Jičíně bylo. Mám 

podezření, že tohle je jedna z věcí, kvůli 

které Jirka v Lodžii je. 

A ta jeho metoda fantazírování, ke které se 

my jen občas nesměle ozveme? Pro někoho 

zajímavá, pro většinu užitečná. 

 
12 10 2015 Radost po ránu 

Probudily mě náměty. Zavést 

v Prochnovinách rubriku Lidi. Napsat, jak 

schůze na přípravu Slavnosti stromů zvrhla 

se v povídání o grafických technikách a jak 

byl Jirka na hradě v Polsku. Ale i o 

portrétech a citátech z Havlbrodu. Je to 

skvělé, má-li člověk o čem. Nejmíň ze všeho 

chce se mi na tiskovku. Být tváří v tvář 

politikům, kteří mají jiné myšlení a jiné 

zájmy. Z jejich hlediska důležité. A 

z hlediska Lidstva? 

 
 

 

17 10 2015 Lodžie 

Pardon, ještě jednou o ní musím, leží mi to 

v hlavě. Slibuju, že stručně. Krabice 

s hádankami, kterou vezu na nosiči, nedrží, 

padá. Zastavuju, přerovnávám. Už vím, 

vypadám jako bezdom. S báglem a tou 

krabicí. Dívky pomáhají, jedna usíná. Včera 

perná noc. Veronika stopro spolehlivá. 

Připravila vše, na čem jsme se dohodli. Jirka 

nám přidělil strom, málo větví. Nebo moc 

hádanek. Stavíme stojany s tyčí. Pod mapu 

našel jsem desku, hledám hřebíky. Jirka se 

ujišťuje, že nebudu tlouct do stromu. 

Nebudu, takhle už nás vychoval. Skoro 

hotovo, jdu obědvat. Míša bramboračku umí. 

Ouha, už jsou tři, bramboračka počká.  

Přijíždí zelené auto s Renatou. Dře se 

s nářadím. Ptám se, kde je Martin. Martin 

stávkuje. Stázi (pět, nebo už šest?) se ptá co 

je to stávkování. Odchytáváme první lidi. 

Naše hádanky jsou pro rodinné týmy. 

Poněkud intelektuální. Děti si sestavují okolí 

Lodžie = barokní komponovanou krajinu. 

Intelektuální tatínkové řeší zahradní slovník. 

Veronika stačila polepit koštovnu listy. 

Koštovna je krabice, která se spustí na děti a 

okýnkem se jim dá koštovat a ony hádají co 

mají na jazyku. Ozývá se: „Zase to 

vypadlo.“ Patrik běží do sklepa nahodit 

jistič. Renda hraje se svými žáky divadlo. 

Majda (paní ředitelka) se na něj přišla 

podívat. Nakláním se k jejím kudrnatým 

vlasům a říkám: „Renda je dobrej.“ „To 

vím.“ Kristýnka bude psát reportáž. Všechno 

si fotí. Dobrá metoda. Doma si pak fotky 

promítat, líp se píše.   

Stmívá se. Oběd. Usměvavý pán v Domečku 

plném dobrot připravil mi fantastický 

smažený hermelín s velkou oblohou. 

 
19 10 2015 Zase sny 

Politické. Ne, politickohistorické. Reálné, 

ale chronologicky zpřeházené. Někdo mi, asi 

Jiří, říká: „Ty seš komunista, já křesťan, tak 

to můžeme dát dohromady.“ Asi začátek 

padesátých let. Výklad plurality, které jsem 

ještě tenkrát nerozuměl. Střih. 

Rusáci, když přijeli, dovedli být obojací. 

Nejlepší kamarádi se stakanem vodky, hned 

zase tvrdí až ke střelbě. Měli nás vytipované, 

nevím, čím jsem si to zasloužil. Tak nás brali 
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stranou a přes nás chtěli organizovat 

společnost. Jeden mi vykládal tanky. Rok 

68.  Říkal, že musely přijet. On, vůl, věděl 

jaké to u nás je. Líp než my, co tu žijeme. 

Pamatuju si na větu, že tam někde (asi 

západní imperialisti) rozdávali nálepky. 

Možná myslel placky na klopy. Takhle mi to 

vykládal. Rozčílil jsem se, až jsem nemohl 

dýchat. Naštěstí mě ta ztráta dechu 

probudila. 

Blbej sen. No a co? Někde jsem četl, že 

duševně nemocných je u nás 600 000. Nebo 

to říkal pan doktor Hnízdil?    

 
13 10 2015 Osudy na Vltavě 

má tento týden Alena Wagnerová. (Krátké a 

není překlep, ona žije trochu i v Německu.) 

To jméno … povědomé. Ano s tou paní jsem 

si před čtyřmi dny povídal. V Havlbrodu na 

veletrhu hovořila o své knížce o Mileně 

Jesenské. Na balkóně shromáždila pár 

posluchaček, daly si židle do kroužku a paní 

spisovatelka (vystudovala biologii) 

vyprávěla. Začala číst jeden z objevených 

dopisů, pak čtení přerušila, dovysvětlovala a 

dostala se úplně jinam. Vše zajímavé. 

Mávala rukama, bylo na ní vidět, jak 

tématem žije. Ale i na posluchačkách. Samé 

ženské. Ženské téma. Jesenská (a Kafka), 

Sidonie Nádherná (a Karl Kraus, co se 

narodil v Jičíně). Úžasné pozorovat člověka, 

který žije svou prací, který když něco řekne, 

či napíše, tak to sedí. Který se nemusí a 

neumí přetvařovat. 

Alena Wagnerová patří do generace 

šestatřicátníků. V. Havel, J. Kuběna a další. 

Teď ji poslouchám v rádiu a ona to rozvíjí. 

 
16 10 2015 Sny literární zase 

Je to čím dál horší. Zdají se mi nejen 

náměty, ale přímo dialogy. 

„Pionýrka Kabeláčová má nejkrásnější kozy 

z celého Jičína.“ 

„Jak to víš, ty vole?“ 

„Z literární soutěže.“ 

Nu to je námět na povídku. Nebo alespoň na 

román. 

 
19 10 2015 Houby 

Letos poprvé. I když prognóza beznadějná, 

musel jsem. Protože žiju. Prognóza 

vyplněná. Našel jsem jednoho pokrouceného 

suchohřiba. Dost pracně se musel dobývat na 

svět zpod kořene. Ale cestou domů nakradl 

jsem 28 švestek. Už trochu měkké, ale 

příjemně sladké. Poslední. 

Když jsem přišel domů, Há řekla: „A co 

s ním budeme dělat? S jedním?“  

 

KaNiHu 
 

- S Kačenkou na hřbitov, upravit hrob. 

Rozsvítit. Zakládá si na tom, že na jedno 

škrtnutí. Skautská výchova. Pak pro vodu. 

Volá mě ke dřevěnému plotu. Má na něm 

přiložené ucho. Hlásí – slyším Meluzínu. 

Zkouším. Opravdu. Posloucháme spolu 

Meluzínu a já jsem rád. Že má takové 

poetické vidění. A že se o něj dělíme. 

- Rodiče Niny už volány do školky. Docela 

úspěch, po téměř měsíčním pobytu. Porvala 

se. Přišla domů poškrábaná. Zuzanka po ní 

šla pomocí nehtů, Nina se chlapsky bránila 

pěstí. Tenhle neholčičí způsob ale zdá se 

nám sympatičtější. Ale pochválit ji 

z pedagogických důvodů nesmíme. 

- Hubertovi je jedno, že skluzavka není čistá. 

Protože on chce jezdit a prát to nebude. 

Nedělal by to ani, když by prát uměl. 

Protože nechce. Ale chce jezdit hlavou 

napřed. Tak jezdí. Dole musíme být my, 

zabrzdit ho, aby nejedl písek. 
 
 

O poustevníkovi 

 
Jen těžko bychom hledali Jičíňáka, který by 

neznal ono odlehlé, tajuplné zákoutí 

v horním Libosadě. A právě tomuto 

regionálnímu fenoménu bude věnováno 

říjnové setkání Jičínské besedy, během 

něhož bych Vás rád detailněji seznámil 

s historií místa i pozoruhodnou folklorní 

tradicí, která poustevníka v Libosadě opřádá.  

Budu se na Vás těšit v pátek 30. října 2015 

v 18:00 hod. v Porotním sále jičínského 

zámku. 

 

S pozdravem Pavel Kracík     

 


