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Vladimír 90 
O přestávce ve sborovně paní Míla řekla: 

„Vladimír se usmívá, Vladimírovi se 

povedla hodina.“ Mohlo to být tak okolo 

roku 67. Pak byl tuším rok 71 a Vladimír šel 

z průmyslovky na drogistickou učňovku do 

Hořic. Jistěže nedobrovolně. Vydržel 3 roky. 

Pak on a jemu podobní dostali na vybranou. 

Buď rozvázat pracovní poměr dohodou, 

nebo se nechat vyhodit. Vladimír volil 

variantu 2 a tak trávil léta v maringotce 

v noblesní společnosti českých historiků. 

Střih. 

Potkáváme se pod Čeřovkou. Svítí sluníčko, 

nese dopis do schránky. Vede řeči o 

dokonaném díle. O tom, že má k dispozici 

elektrickou tříkolku pro dospělé, ale odmítá 

na ní jezdit. Lákám ho do Lodžie, nedaří se. 

Střih. 

5. ledna mimo jiné napsal: „Pojilo nás spíš 

toho dost - až na temperament: Ty hrrrr! Já 

opatrně, zdrženlivě, uvážlivě až příliš - ale i 

spolu jsme leccos dobrého, zvláště v r. 1967-

68, vykonali! Přátelsky od srdce zdraví 

Vladimír.“ 

Tož já taky zdravím, Vladimíre. Ještě tam 

pro Tebe na důchodové pokladnici nějaké 

koruny mají. Tak si je po zásluze dlouho 

užívej. 

 

Ještě adventní Jičín 
Petr mimo jiné napsal: „Pěkné podzemní 

osvětlení zámku, které zvýrazňuje 

jedinečnost fasády a kostela sv. Jakuba bylo 

v y p n u t o, aby mohly být viditelné na 

fasádě zámku "americké řetězy.   

 

 

Město má několik stromů /na Letné a 

Lidickém/. Ty byly před několika roky 

speciálně vysázeny, aby se nemuselo stále 

kácet. Měl by být vyzdobený tradičně strom 

na Žižkově náměstí. Námitky autorů vánoční 

výzdoby, že je třeba lidi dostat do centra k 

jednomu stromu v celém Jičíně 

!??? neobstojí a jedná se o nevhodný nátlak a 

odepírání občanům mimo centra vánoční 

atmosféry.“  

Ilustrace toho, jak rozdílné mohou být 

názory. Kde je pravda? Na obou stranách. 

Jak rozhodovat do budoucna? Odrazem 

může být kvalifikovaná již zmíněná anketa 

mezi občany.  

V době, kdy jsem náhodně šel okolo, vtáhla 

mě scéna Adventního městečka. Jakub 

Kazda zpíval Tichou noc. Bez parády 

orchestru, jen s kytarou. Takhle. To je ono. 

Podruhé jsem zastihl Pavla Krčmárika s jeho 

klavírním výběrem jazzu. Gerschwina hrál, i 

další klasiky. Ne podbízivé slaďáky, starou 

dobrou muziku. Akorát na Bugatti step 

nedošlo. Asi si ji nechává na tříkrálový 

koncert. V obou případech byla při pohledu 

na trochu mrznoucí posluchače vidět nálada. 

Lidi se usmívali, páry se držely za ruce, či si 

jeden o druhého opřel hlavu.  Lidi jsou 

spolu. Někteří přišli cíleně podle plakátu, 

jiné jen muzika přitáhla, šli náhodou okolo. 

Hudba v ulicích a její kouzlo. 

Ještě k Pavlovi. Vnáší do Jičína parádní 

muziku. Neznalci ji jeho zásluhou objevují a 

chytají se. Znalci si užívají. Dík. 

 

Čtení 
Karol Bílek a kol.: Kdo je kdo v dějinách 

Sobotecka a Dolnobousovska 
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Typický Karol = archivář. Když mi knížku 

poslal, vzkázal, ať mu oznámím chyby. 

Hledej ty, laik, chyby u archiváře. Na 573 

stránkách. Je tam rejstřík, seznam literatury a 

moře dalších údajů, které bývají 

v odborných spisech. Ale tenhle slovník je 

přesto čtivý, Karol píše, jako by vyprávěl. O 

šlechticích, kterým patřily zámky, hrady. Ale 

i o panu elektrikářovi, který v jeskyni 

v Plakánku objevil archeologické střepy. Ten 

výraz střepy jsem napsal schválně, aby byl 

zřejmý rozdíl v názvosloví. 

Na té knížce je pěkné i to, že ji může číst i 

Sobotecka a Bousovska člověk neznalý. 

Najde tam mistra malíře Kavána, ale i 

Zdeňka Nejedlého, či houslového virtuosa 

Františka Ondříčka. Prostě kdo v našich 

dějinách něco znamenal, nebo znamená, měl, 

nebo má něco společného se Sobotkou. I 

nobelista Jaroslav Seifert. Lidí se jménem 

Šolc vypátral Karol a jeho spolupracovníci 

třiatřicet. 

Ano, měl pan archiválius mnoho 

spolupracovníků, to by jinak nešlo. Mnoho 

z nich má v knize i svoje heslo. Je tedy 

spolutvůrce, i osobnost, o které se píše. Pod 

jménem má každý své letopočty, i povolání, 

nebo jiné konání, kvůli kterému je v knize. 

Například pod jménem Václav Ort je 

uvedeno „socialistický revolucionář“. Datum 

úmrtí chybí. Poslední zprávu domů poslal 

roku 1934 z Nižního Tagilu v Rusku. Tedy 

nejen slovník, encyklopedie, ale i kniha 

příběhů.  Jako sám život.   

 

Kousky z deníku 
 
24 12 2015 Štědrej den 

Rozhodnutí padlo už včera. Jíst nebudu a 

k Pelíškovi pojedu. Zelená voda, nezelená 

voda. A pojedu brzo. Nakonec se ukázalo, že 

tři čtvrtě na osm tak brzo není. Předjela mě 

čtyři auta a jedno kolo. Doma na teploměru 

čtyři, jasno. Dobrý. Už v Holíně sundávám 

bundu, dál jen v teplákovce a triku. Na 

Vánoce 

Pár lidí, pár psů. Zbytečně řvou/štěkají. To 

nebejvalo. Zelená není ani tak voda, jako 

povrch. Žabinec, řasa. Skoro nikoho 

neznám. Řvoucí svalovci. Vlezou, namočí, 

vylezou, jsou si za hrdiny. Nosejí si destičky, 

aby nestáli na studeném. Já si zapomněl i 

ručník. Na co? Stojím na botaskách nahej a 

nemůžu se trefit do ponožek. Vyčítám si, že 

jsem tam měl být déle. 

Pár lidí mi podává ruku. Docela rád slyším 

od těch mladíků a mladic Ahoj proChore. I 

od skautek. Tak jo, dělá mi dobře, že mě 

znají. Asi proto, že o nich píšu. Pelíškové 

jsou dva. Z piety nechali toho starého, 

Snažím se přes něj fotit naháče na 

schůdkách. Dyk fotím a ani nevím, když 

zůmuju, co bude ostré. Na Veselce se 

nestavím (obsluha nahoře bez), nemohl bych 

si dát pivo, když se postím. 

Pošilhávám po tácu s cukrovím, ale jsem 

charakter. Zelený čaj snad můžu, neslazený. 

Připomíná mi odstín koupaliště. Sedím 

v takových tlustých kožených bačkorách a 

koukám na svou ženu. Je mi docela dobře. 

Vlastně je štědrý, ten Štědrý den. Jeho 

štědrost je v pohodě.  Když žena jí, jdu radši 

pryč. Úřaduju na Compaqu. Dva články a 

fotky. 

Na půlnoční na čtvrtou jdeme s předstihem, 

rád sedím blízko sborečku Schoola. Pěkný 

holky a příjemný zpěv. No jo – dětská 

půlnoční ve čtyři. Starci mají s dětmi moc 

společného. Bohoslužba trochu jiná. Jak se 

střídají farářové. Ministrantů hodně. Jeden 

má s sebou malého kloučka. Ten se drží táty 

před oltářem za ruku. Přivezli 

v ministrantském i vozíčkáře. Znám ho, fotil 

jsem ho na hasičském bále. Taky trochu plní 

ministrantskou funkci. Líbí. I na bále se o 

něj kamarádi starali. 

Plno malých dětí. Některé volně pobíhají, i 

trochu vřískají. Rodiče je honí. „Nechte 

maličkých přijíti ke mně.“ Když jde otec 

Tobek podávat svátost přijímání, postaví se 

kluk před něj. Musí zaklonit hlavu, aby viděl 

nahoru. To bych chtěl, aby se fotka povedla, 

na té bych si zakládal. Na Otčenáš pozve pan 

farář děti. Vezmou se za ruce, udělají kruh 

kolem oltáře. Pan farář se musí předklonit, 

na něj vyšla ruka toho úplně malého 

ministranta. Domů jdeme městem. V parku u 

andělů chci políbit svou ženu. Jako by se 

styděla. 

Po cestě nás zastavuje kluk s holkou a 

připalují si od nás Betlémské světlo. Stále 
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potkáváme lidi s lucerničkami. Jeden 

z příjemných zvyků. 

Už můžu jíst. Zas ten tác s cukrovím na 

stole. Ukázněně čekám na rituál – salát, 

klobása. Pak se smím konečně přežírat, tak 

se přežírám. Půl tácu. Už teď cítím, že mi 

bude blbě. Dobře mi tak. Ale za to nemůžou. 

Za to můžou zvyky, jako půst.  

Teď bych si nejradši chvíli četl a pak usnul. 

Ale musím rozbálet dárky. První byl čaj 

jménem earl grey. To by mi docela stačilo, 

víc nepotřebuju. Zlaté prasátko udělané 

z citronu se na mě pobaveně dívá. 

 
26 12 2015 Hospoda 

Má svou atmosféru, jako žádná jiná. Proto 

tam chodím? Schází se tu pořád stejní lidé. 

Lidé – přátelé? Sednou si k barpultu a 

povídají. Si. Možná melou. Co mají pořád 

k semletí? Já si sednu naproti ke zdi, abych 

viděl. Trochu slyšel. Vetchozrakost mám jen 

málo, vetchosluchost hodně. Má to svůj 

půvab. Pěkný holky vidím, ale moc 

neslyším. Asi není co. Poslouchat. A tak si 

chytím slovo, sem tam. Zbytek domýšlím. 

Baví. 

Stačí dva smysly? Ještě nedokonalé? Přidává 

se mysl. Je mysl smysl? 

Teď chtěl jsem mít foťák. Šenkýřka 

trefovala se Šipkařem šipky. Měla při házení 

takové zvláštní prohnutí. Jistě se ta její 

tělesná křivka nedala popsat. Rovnicí. Dobře 

tak. Kdyby dala, nebylo by to ono. Jednou 

jsme žádali asistenta na mechaniku Zahradu, 

aby napsal rovnici ňadra. Vykroutil se 

z toho, činíc, že nerozumí zadání. Asi vyhrál 

Šipkař. Má dlouhé vlasy a je dokonalý. Nosí 

do hospody počítač a krabičku s vrchcáby. 

Možná to jsou. Důležitě pije kafe. Střídá ho 

s černou tekutinou v půllitru. Kofola? Turek 

ve velkém. Hospoda je na chvíli jeho 

domov. 

Silnější holka, občas i bývá na druhé straně 

pultu, je les..? Vždycky sedí vedle jiné holky 

a se jí dotýká. Pokaždé jiné. Žije těmi 

dotyky. Řeči a ostatní je pro ni vedlejší. Jen 

prostředkem, aby mohla konat. Proč chlapa 

tak zajímají lesbické holky? 

Přišli dva. Něco prohodili, ale vystačili si 

sami. Jeden tlustý, vypadal jako tlustý 

známý pražský podnikatel. Možná, že si i tak 

říká. Podnikatel. Ale podniká v malém. 

Mohl by kšeftovat s auty, ale spíš se starým 

železem. Nebo si najímá cikány, či 

Ukrajince na výkopy. Druhý, tmavší pleť, 

má brýle jako miliardář Chodorkovský, co 

ho chtějí zase zavřít. Za vraždu. Ale jim 

utekl do Švýcar. Chtěl bych s ním o tom 

promluvit. Nemyslím s tím švýcarským. 

Chtěl by on? Je Podnikatel šéf a Chodorkov 

jeho inteligentnější druh? 

Jindy jiná šenkýřka. Tetovaná. Odhalí 

ramínko, vysvětluje symboliku. Každá 

z vytetovaných postav je patronem jednoho 

člověka její rodiny. Podle dětí nechce se 

věřit, že Tet má tolik roků. Mluví otevřeně o 

sobě. Prozrazuje se. Je to dobře? Říkám jí to. 

Jen se usmívá.  

Odcházím do druhého světa. Slušně řeknu 

nashledanou. Venku zpívá Jakub Tichou 

noc. Jsou přece Vánoce.  

 
27 12 2015 6:31 Každý autor má svoje

  

Jakuba Katalpa vůně. Mezi vůně patří u ní i 

pachy. Voní jí i nádraží. Ale lidi nejvíc. JK jí 

i hlínu. Pojmenovala po ní knížku. „Je hlína 

k snědku?“ Objevil jsem ji na seznamu. Až 

hodně vzadu. To jsem měl ještě jiný rukopis, 

když jsem si ty knížky psal. I rukopis se 

mění. Ne principiálně, ale v detailech. Svět 

je divnej. Mám radši konstanty. Protože jsem 

starej. Chci jen svůj čaj. Stejnej. Jmenuje se 

Šedý hrabě. Ke mně to sedí. Zase se 

vytahuju. 

Tak Jakuba. Nejdřív jsem ji našel na 

seznamu a nevěděl už, proč se tam dostala. 

Pak mi ji našli ve knihovně ve sklepě. Čtu 

knížky ze sklepa. Dali je tam, protože je moc 

nikdo nečte. Lidstvo se okrádá a neví o tom. 

Okrádat se je pohodlnější. Jakuba je 

nymfomanka. Bere muže, ženy. Akorát 

s vlastním ji to moc nejde. Mužem. Pomocí 

nymf ukazuje Jakuba život. Tedy není 

knížka o nymfách, aby se lidi vzrušovali. 

Ale stejně se vzruší. V druhém plánu. Někdo 

asi v prvním. Autor chce něco povědět a 

povídá to prostřednictvím něčeho. Má ten 

jev pojmenování. Říká se tomu literatura.  

Čaj je krásně žlutý. Až do hněda. A teplý. To 

potřebuju. Mám otevřené okno. Za tím 

oknem je tma a zima. To potřebuju, aby se 
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mi okysličil mozek. Kdyby neoxidoval, tak 

bych tohle nenapsal. Budu jednou dělat 

literaturu? 

Proč vůbec čtu? 1. Start k tomu něco napsat. 

2. K navození nálady. 3. Hlubší seznámení 

s lidmi = o čem píšou a jak píšou. K tomu mi 

poslouží hlavně knihy ze sklepa = syndrom 

naší doby. 

 
28 12 2015 Pokažený trojúhelník 

Mám rád A. Mám rád i B.  (Já jsem C.) Ale 

A a B se nemusí. Někdy dokonce nemůžou. 

Povím to jinak. Jsou mi sympatičtí, dobře se 

mi spolupracuje, nebo fandím dvěma lidem, 

kteří se navzájem nemají rádi. Někdy až 

moc. Někdy až za hrob. Případů okolo není 

málo.  

Uvedu na příkladu od pryč. Martin C. Putna 

píše do Lidovek zajímavé sloupky. Vybírá 

to, o čem se nemluví, co je méně známé a 

řekne, co si o tom myslí. Prostě se neživí na 

senzacích, ale přináší zajímavost. V mnohém 

poučnou. Ano, to je ten, co mu Miloš Zeman 

odmítl podepsat profesuru. Ale to s mou 

úvahou nemá nic společného. Na druhé 

straně J. Mlejnek v knížce Nelegendy o 

malých inkvizitorech píše o Putnovi, že jeho 

ambice jsou větší, než schopnosti. Mlejnka 

mám za tu knížku rád. Ale oni dva se asi 

moc ne. 

Co s tím? Ještě důležitý detail. A i B, tady P 

i M jsou lidé, kteří něco užitečného, dobrého 

dělají. Ostatně taková situace je vlastně 

primérní. Kdo se nevyjadřuje, nepíše, 

nebojuje za něco, nekoná, ten vlastně nemá 

důvod mít nepřátele. To je vlastně šťastný 

člověk. Bum.  

 
29 12 2016 Rozvážím.  

Domov seniorů. Škrtám Boženku. Neraduju 

se z toho, jak musím vyškrtávat odběratele 

ze seznamu. Boženka, to bylo nejčastější 

označení paní učitelky Boženy Kubínové. 

Patřila ke generaci Učitelů s velkým U. Patří 

sem jména jako Materna, Řezníček, 

Vondráček a další. Měla přehled o dění 

v Jičíně a kde mohla, pomáhala. I o politiku 

zavadila po Listopadu. I když jinde než já, 

na ní jsem se nemohl zlobit. Sportovkyně. 

Lyžařka. Přijeli s panem ředitelem Maternou 

na Javorku, tenkrát, kdy začínaly „komíny“. 

Nebyli zvyklí, tak když se zuli, chodili po 

chatě v bačkorách s pokrčenými koleny. 

Bylo jí 92, když umřela. Pan Svoboda sedí u 

jižních prosklených dveří. Na klíně má 

starou učebnici němčiny. Proč? "Přijdou sem 

Němci vy to nevíte?" Snad můžu prozradit, 

že panu Svobodovi je 89 roků. To je ten, co 

si asi před 10 lety postavil u parádního 

Domova pro seniory odrbaný foliják a 

pěstoval tam zeleninu a kytky. 

Jsem mladší, ale v poslední době se ptávám 

sám sebe, co se ještě vyplatí. Teď si nemůžu 

vzpomenout na příklad. Jo, zimní boty už si 

asi žádné kupovat nebudu. Mám jich dost, 

některé jsou zděděné po dětech a pradětech. 

Pro ně obnošené. 

Když se dostanu do knihovny a do Slávie, 

poznám, jak rok pokročil. Teď jsem tu, a už 

se stmívá. Vypočítávám, že zima je ke mě 

milostivá, přežívám roznášku bez sněhu a 

ledu. Už tak jen asi dva měsíce můžou hrozit 

závěje a ledovatky. 

Ve Slávii je volně přístupný záchod. Jsem 

rád, když nemusím nikomu o nic říkat. 

Akorát sem vydržím bez počůrání. Z prvního 

patra je pěkně vidět na hodiny na bráně. 

Testuju si na nich zrak = vetchozrakost. 

Utěšuju se tím, že to taky závisí na 

viditelnosti. 

Připisuju pana faráře Zedníčka. Uvědomuju 

si, že je to třetí farář mezi abonenty. Škoda, 

že nemám rabína. Ale Honza a Terezka mají 

k Židům blízko. 
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Nazítří centrum, úřady, zámek. Rozpovídám 

se na psychiatrii. Nosím v hlavě obraz od 

pacientky. Paní doktorka přiznává, že oni to 

čtení obrazů pro diagnózu moc neumějí. Že 

to řeší tím, že nechají pacienta kreslit a pak 

se ptají na význam čar a tvarů. V Íčku se 

dozvím, že Michal David stojí čtyři stovky. 

K stání. Tam se židle nedávají. Na 

komunistického pěvce. Ale na nějaký 

festival, Tuším v Josefově, téměř dva tisíc. 

Na tři dny.  Ale národ fňuká, jak se má zle a 

kolik dostávají Cikání. Volové. Myslím tím 

fňukající národ. 

Měl bych si dát pokoj a okruh Velišský 

vynechat. Ale chyběl by mi. Na Velišském 

hřbetě při čůrací pauze si zase uvědomuju, 

jak pokračuje rok. 

Ale snad nikdy mi tam nebyla zima. Kolo 

zahřeje. A taky si pak doma víc vážím čaje. 

Vokšický zámek je tajemný. Nejtajemnější 

je, když ještě není tma, ale už není světlo. 

Tajemný je tou prázdnotou. Ve Březině mi 

Zuzka řekne – proChore, jeď do tepla. Tak 

jedu. 

Ani železnický okruh nemůžu vypustit. Vím, 

ulevilo by se časově. Ale on patří k životu. 

To skoro opuštěné náměstí. Krásnej kostel. 

Někdy projdu mezi pomníky, co jsou okolo z 

doby, kdy tu byl hřbitov. Výčitka, že se 

omluvím z pozvání na farní čaj, protože chci 

dojet za světla. Na pana faráře mám vždycky 

v hlavě dost otázek a vím, že je umí 

zodpovědět. Někdy jedu zpátky 

cyklostezkou, která tu třeba někdy bude. 

Pokud není bláto, jede se dobře. 

 

31 12 2015 Silvestr 

Dobrej zvyk. Pokud ho naplňujem, můžeme 

si namlouvat, že není tak zle. Začali jsme s 

Há ve dvou. Dnes nás je pět. Na výlet do 

Podhorního Újezda už tolik lidí nechodí. 

Pardon, na Konecchlumský hřeben. 

Místo cihel pálených tu používají na 

některých domech cihly kamenné. Dlouho 

trvá, než se vyhřejou, dlouho, než 

vychladnou. Kameníků v lomech prý tu 

bývalo až 600. Zajímavý systém kanálků a 

kanálů. Chtěl bych je vidět, když zaprší.  

Překvapují nás výhledy do kraje. Češov jen 

odhadujeme. Ale hlušická rušička je jasná. 

My víme, k čemu byla. Vnuci už ne. 

Chválabohu. Vršek má 430 m n. m. Výhled i 

na sever. Sněžka. Sníh nula. Nedaleko 

krmelce kamenné městečko postavené z 

mužíků. I různé jiné stavby z nasbíraných 

kamenů. Kdo asi? Proč? 

Kvákání. Nevydržejí mlčet. Když se sejdou 

čtyři ženské, alespoň tři mluví. Myslím 

najednou. Há mi vysvětluje. Dvě jsou vdovy, 

jedna má doma nemluvného myslivce. Na 

organizovaných výpravách měl by být 

předpis - 50 % cesty mlčení. Tady si to 

reguluji vzdálením. Ani nepostřehly, že jsem 

vpředu na nedohled.  

U Viléma Konecchlumského z Konecchlumí 

připíjíme. Dávám hádat - rum poznaly. Pan 

Vilém, byl devátý v pořadí z těch 

sedmadvaceti na Staroměstském rynku. I při 

popravě rozlišovali, kdo je jen měšťan a kdo 

šlechtic. Rodina pak dostala i tělo, i hlavu a 

směla ho pohřbít. S čihošťským Toufarem 

bylo hůř. Komunisti nectili pravidla vůbec 

žádná. 

U kostela vzpomínáme na Vladimíra K. Jak 

umřel nadvakrát. To první ještě uměl popsat. 

S bezva komárkovským vtipem. Zbejvá 1,8 

km k Charliemu. Těšej se. Některá kvůli 

čurání, všichni kvůli hladu. Mě je to jedno, 

sednu si rád. Pivo tam mají. 

A mladou šenkýřku, která moc neumí 

počítat. Ale spíš je to z trémy. Neví jak 

daleko je nádraží. Ale má pěkně 

zakulacenou prdel. Charlie vysvětluje, proč 

už ne diskotéky. Děti nacházely stříkačky. A 

doplňuje, že přespávali i na zastávce. No a 

co? Já už spal na několika nádražích. Neprší 

tam. 

Žranice. Ale dobrá. M vyndává krabičku 

cukroví. Upejpají se. Tak se mám. Těžko v 

žaludku. Dyk je Silvestr. 

Máváme, máváme demonstrativně. Pan 

mašinfíra zastavuje a usmívá se. Hlavně, ať 

se za rok sejdeme. Když budeme zdraví, tak 

rád i to kvákání vydržím. 

 
04 01 2016 Jičínské noviny 

Čtrnáct dní nosím v hlavě článek – úvahu o 

novinách co tu v Jc jsou. Nevidím u nich 

koncepci, málo vidím MYŠLENKU. 

Prochoroviny nevyjímaje, samozřejmě. Papír 

se prostě zaplní tím, co přinese den. Co 

dodají přispěvatelé. Když je před vánocemi, 
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tak o koncertech, o koledách. Asi málo 

článků vyžádaných. Pardon, nechci křivdit 

Novým novinám. Tomáš asi má svou 

koncepci. Svéráznou. Občas zásadní články. 

Historické, rozhovory se zajímavými lidmi 

(V. Úlehla) apod. I Vlaďka (Dobré zprávy 

na internetu) občas cíleně. Zuzka 

(internetové Moje Jičínsko) se občas až 

zabejčile něčeho chytí.  

Seriózní polemiku nevidím. A tak se toho 

chytá diskuse pod zprávami. Pár křiklounů, 

často nepodepsaných, se tu realizuje. Kdysi 

jsem se rozčiloval nad „moderovanou 

diskuzí“. Že je to omezování demokracie. 

Teď chápu Ondřeje Neffa, že by takovouhle 

diskusi zakázal. A omezoval demokracii? 

Vida, žádná sranda. V Osudech na Vltavě 

mluvila česká herečka Alexandra Myšková o 

Stravinském. Když se ocitl ve svobodné 

Francii, najednou se sám začal omezovat.

 Svoboda, možnost svobodně se 

vyjádřit, najednou vede k tomu, že se lidé 

sami hlídají. Autocenzura. Moudří lidé. 

Ještě k Jičínskému zpravodaji. Redakce se 

sveřepě snaží, aby byl sterilní. Sebechvalný 

plátek. Jen to dobré. Autoři si sami o sobě 

píšou, jak jsou dobří. Myšlenka, polemika, tu 

není vůbec, nebo minimálně. Vydává 

radnice, tedy koalice. Za obecní peníze. Do 

každé rodiny. Zajímavé, jak se Zpravodaj 

proměnil od nástupu nové radnice. V něčem 

se vrací k tomu, co bylo zrušeno. Kdysi 

kritizováno. Třeba slovo starosty. 

Opoziční noviny si vydává opozice za své. 

Tady je jen výjimečně zpravodajství. Jinak 

články přímo, nebo zprostředkovaně 

namířené proti radnici. I s některými 

nepravdami. Vyber si, občane. Pokud máš 

zájem. Má občan zájem? 

Aha, občan. I noviny mohou vychovávat 

občany. Pokud chtějí. Nedávno byl jsem 

občankou sprdut za to, že jsem kdysi napsal 

něco pochvalného o Standovi Pencovi. Jak 

prý hospodaří. Že mu tam kozy běhají volně 

k sousedům. Takže psát jen o tom, kdo se 

nám líbí? A co se nám líbí? Atd. Svým 

způsobem žijeme ve virtuálním světě. 

V takovém, jak nám ho líčí noviny, či 

televize. Kde je pravdivá pravda? Je vůbec? 

Zase fňukám. Noviny budou vypadat tak, 

jaké je strpíme. Že nic nezmůžem? A zkusili 

jsme to? 

 
06 01 2016 Světová síť  

doručila mi text Internetového 

Revolucionáře. Vyzývá mě, abych to poslal 

dál. Cituji kousek: „Okamžitě začít řešit a 

urychleně dořešit otázku cikánů v naši zemi 

… Okamžitě zrušit bez náhrady všechny 

"neziskové organizace" v naší zemi.“ 

Krátce potom poslala mi Bohunka a Vlaďka 

ukázky z besedy s Láďou Heriánem, 

písničkářem a farářem. On vychází z bible, 

když říká: „Tam kde se milost podívá, tam 

se ze škaredých věcí stávají krásné … 

Neznalost je matkou všeho zla.“ 

Do třetice Lidovky v podčárníku: „ … je 

něco jako Hitler před tím, než začal vraždit: 

nebezpečný populista, který se nezastaví 

před nikým, neštítí se ničeho, a kterého se 

nelze zbavit legitimními prostředky 

politického boje. Lze jen tiše doufat, že se 

brzy upije jako Klement Gottwald.“ 

Tak to je dnešní svět. Je na nás, co pošleme 

dál. Po síti a do svého já. Pokud jsme úplně 

neztratili rozum. 

 
07 01 2016 Dneska 

Je pět ráno, čtu. Čtení = droga, abych omezil 

noviny. Nebo substituce. Aby ne televize. 

Nemyslím jen v tuhle chvíli. Jan Bittner: 

Deník kastelána. Ale stejnou knížku mají 

v KVČ od autora Evžena Bočka. Guláš? Ne, 

jen pseudonym a druhé vydání. Příběhy 

knih. Nejdříve jsem si myslel, že je to 

autentické, opravdové deníkové záznamy 

člověka, který utíká z Prahy. Pak mě 

zapálilo. Není možné tolik tajemna a příhod 

v reálu. Takže beletrie. Akorát že pan Boček 

je, opravdu kastelánem na zámku Milotice u 

Kyjova.  

Při ranním cvičení pozoruju z okna podle 

svitu v oknech život našich pracujících. 

Někteří si čistí zuby, jiní, trpíc stařeckou 

nespavostí, zapínají bednu. Co taky jiného? 

Mám jim závidět? Já zapnu Compaq. 

Pardon, v Kaufu mají zlevněná vejce. Klušu. 

Ano, nejedu na kole, na silnici je břečka, 

které se bojím. Pěškování má svůj půvab. 
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Skoro jsem na něj na kole zapomněl. Ale ten 

čas, čas.  

Doma si pak odškrtnu na papírku hoření 

řádky a připíšu spodní. Rád bych obeslal 

literární soutěž Varnsdorf, mám v plánu 

projekt Jak jsem je fotil. České spisovatele. 

Vaculík, Viewegh, Pithart, Magor, 

Krchovský a další. Možná bych mohl mít 

holku, která by pomohla s textem. Pak ještě 

bychme měli dát dohromady česko – 

slovenský almanach, a ještě chodějí 

zatoulané nominace na Štefana.   

Mám závidět tomu důchodcovi, co nemá co 

dělat a zapíná už ráno pohyblivé obrázky?   

 
09 01 2016 Pohřeb 

Klasickej. V kostele a do hrobu. Velešice 

mám rád. Akorát lípám u kostela teď chybějí 

listy. Franta. Evy hradecké Franta. Vybavuje 

se mi, jak teta říkala, že je neukázněnej 

pacient. Teta zůstala se svou devadesátkou. 

Franta má v pětasedmdesáti rakev. Vypadá 

mahagonově. 

Nastupoval do auta, Eva ho vezla na 

kontrolu. Posadila ho, zavřela dveře, obešla 

auto k volantu. Zeptala se - dobrý? Jo, 

dobrý. Ale to už neodpovídal Franta, protože 

byl umřelej.  

Teď tu stojíme, mírně mrzneme, snažíme se 

poznat kdo je kdo. Eva nám to všechno 

vypráví, představuje, já některé hned 

zapomněl. Vypadá smířeně, to je dobře. 

Nejvíc se mi líbí vnučky krasobruslařky. 

Dlouhé vlasy obě, jedna klobouk. Ptám se 

Evy, jestli mám fotit. 

Pana faráře znám od vidění. Není to mše, jen 

rozloučení. Trochu rozpačitě listuje v knize. 

Neuspořádaně čte. Vadí mi, že neřekl nic z 

Frantova života. Neznal ho. 

Přišli hrobníci. Zhasli svíčky, pod rakev 

zasunuli dva hranolky. Nejdéle hořela velká 

silná svíce. Jmenuje se paškál. 

Takže čtyři nosiči. Podivně se vytáčejí, ale 

mám dojem, že hlava jde napřed. Poslední 

cesta je krátká, hrobka hned u vchodu do 

kostela. Opět pár farářových slov, ne moc 

uspořádaných. Rakev se musí hodně 

naklonit, otvor do hrobu je malý. Nelíbí. 

Představuju si, že se tělo zkroutí. Vadí mi, že 

právě na tohle myslím. Zřízenec drží ošatku 

s větvičkami. Když jsem házel já tu svoji, 

všimnul jsem si, že v rohu hrobky zůstal 

vedle rakve zavázaný igelitový pytel.  

Pláč byl skromný. Láska a vzpomínka dá se 

projevit jinak. Třeba tím, jak citlivě pečují 

děti o vdovu. Děje se. 

*** 

Salonek v hospodě je bez oken. Světla jsou 

podivně nafialovělá. Barva zdá se mi 

příhodná k hostině pozůstalých. Včetně 

hořícího krbu. Asi ho zapálili pozdě. Nastal 

mi podivný chlad.  

Širší rodina se v tomhle počtu málokdy 

sešla.  Tak si to užívá. Vzdálenější se blíž 

seznamují. Dovídám se o retro foto, o 

tiskárně, lední revui, že honů bylo osm ...    

Krkovička byla tvrdá. 

U stolu vyšlo nám místo naproti Š, se 

kterými nemluvíme. Obava, jak to 

zvládnout. Zvládli. Nemluvili. 

Podávání rukou. Litování, že se takhle 

scházíme jen při smutných příležitostech. 

 

10 01 2016 Pavouk 

Má dlouhé zalomené nohy. Vstoupil mi na 

knížku a leze si podél řádků. Má tuze tenké 

nohy, divím se, že ho udrží.  Nevím co s 

ním. Ve Vzpomínkách kastelána se právě v 

zámku ozvaly nevysvětlitelné kroky. Čekám, 

až pavouk naleze na přistavené noviny, že ho 

někam odnesu. Ale nevím kam. Nebylo to 

potřeba. Cestou od knihy se sesmekl z novin. 

Nevím kam. Pobývá v pokoji, plete si své 

sítě a přináší nám štěstí. A to je co? 

 

11 01 2016 Našel jsem ho ve vedlejším 

pokoji 

Skrýval se v rohu za dveřmi a lovil. Tedy 

kladl sítě. Nevěděl jsem co s ním, aby štěstí 

trvalo a tak jsem pozval Há. Radili se. Zničit 

sítě a tvůrce nechat? Nechali jsme oboje. 

Máme zapavoučený byt a máme štěstí. Kdo 

z vás to má? 

 

12 01 2016 Hospoda 2 

Zuzka. Má ty svoje vyčnívající ramínka. Ví 

jak na chlapy. Vlastně proč je má? Třeba 

mimoděčně, ani v tom není úmysl. Musím se 

zeptat. Pozoruju ji za šenkem. Zjevně, i 

mimoděčně. Někteří štamgasti přijdou, 

obejmou ji. Pak debatují, mobilují. V téhle 

hospodě je mnoho kamarádů. Znají se, dost 
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toho o sobě vědí. Šenk, či barpult je místo 

pro psychologa/žku. Vyslechnout, kývat, 

vyjádřit se. I poradit? Asi jo. Chlapi to mají 

rádi. Těch je U Kata víc. 

Nejdřív jsem nevěřil jejímu věku. Akorát 

někdy je na ní poznat únava. Možná to holky 

mají, že se trochu mění podle situace. Ta 

hospodská služba, často do noci, ba rána, 

není lehká. Kdybych ji měl popsat jako 

holku, vybavuje se slovo zajímavá. Ne 

kategorie krasavice. Ale hezká je. 

Dost mluví. I o sobě. Soudím, že až moc. 

Některé věci neříkat každému. Ale mluvení 

patří k profesi šenkýřky. Štamgasti se 

svěřují. A tohle je na oplátku? Večer čtu si 

Facebook. Tady zdá se mi až ukecanost. 

Zbytečně. Ale Facebook neznám. Třeba to 

k němu patří. Soudím, že ona má na to, aby 

napsala něco delšího, hlubšího. 

Dost mluví o dětech, o své rodině. Ale hned 

zase o tom, kdo je jak tetovaný. Patří to 

k věku? Patří to k řemeslu? Myslím, že o 

lidech něco ví. 

Dotazy: 1, Proč ta ukecanost, to její 

svěřování i relativně intimních informací?  

2, Když kolegyně je lesbička, tak jak by se 

Z zachovala k ní. 

 

13 01 2016 Čtenářské období 

Podivné. Zabývám se víc autory, než 

knížkou. V povídkách Hany Andronikové 

najednou vidím, že jakoby cítila tu svou 

rakovinu předem. (umřela ve svých 44 

letech). Na přebalu povídek je její fotka. 

Kočka. Je to fotka dřívější. Znám odjinud 

jinou fotku, na ní je nemoc vidět. 

Někdy nedočítám. Omlouvám se všem 

autorům. Ale uvažuju, jestli takto i jiní. 

Důvody nedočtení nejsou jen v tom, že by 

přestalo bavit. 

 

 

 
 

KaNiHu 

 

 
Děti vozejí v policejním autě. Má nahoře dvě 

světla, je stříbrné a velké. Aby se všichni a 

všechno vešlo. Od policie je vyřazené, ale 

jim se vejde rodina, kolo, kočár. Děti jsou 

předpisově upoutány, když se jim dá hraní, 

či kreslení, vydržejí. Někdy usnou. 

Nina opět poškrábaná. Na čtyři měsíce 

školky docela výkon. Změnila se. S námi 

moc nemluví. Má ráda svou rodinu a z širší 

jen děti.  Pokud přijde sdílnost, ptá se nás, 

jak jsme staří a kdy umřeme. Pedagogika 

dává nám v tu chvíli dost starostí. Myslím, 

jak reagovat, odpovídat.  

Před vánocemi vyžádala si zástěru a 

přiřazuje někam na cukroví rozinky. Tři na 

každé. To umí a má radost. 

Hubert se chytil u louskání ořechů. Položí 

oříšek na zem, pak na něj skočí. Oříšek se 

vymrští a zůstane neporušen. Hu skáče dál. 

Na nožku v punčocháčích, musí to být 

bolavé. Ale ho to baví. Pak sedíme a 

louskáme louskáčkem. Taky baví. Zajímavé 

ho pozorovat, jak tiskne silou. Nenápadně 

pomáhám. Skořápky lítají po celé kuchyni. 

Trpím. Ale když ho to baví… 

Jsou vlezlí. Sedím u stolu. Hu se protlačí na 

klín a pak už nemůžu konat, co chci já, ale 

co chce on. Třeba jídlo, hračky na stole. Ni 

unavená po procházce chvilku zalehne. 

Položím se vedle. Nadzvedne mi ruku, 

zasune hlavičku a prohlížíme knihy. 

Záměrně jsem vzal malířské knížky. I 

s abstraktními obrazy. Baví. K obrázku chce 

vyprávět příběh. Chci, aby vymyslela ona. 

Takhle konali jsme před dvaceti lety s jejím 

strýcem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Darujte dům pro Charitu Jičín 
Oblastní charita Jičín oslovuje ty z Vás, kteří přemýšlíte o tom, jak naložit se svou nemovitostí v 
Jičíně. Darujte ji! Jičínská charita je stabilní a zodpovědnou organizací v regionu. Poskytuje 
sociální služby na Jičínsku již deset let a dále se rozvíjí dle potřeb jeho obyvatel. Své zázemí 
by v domě našlo například Centrum SASanka, jehož terénní sociální pracovníci pomáhají 
rodinám s dětmi, dále Centrum pro dobrovolníky, kteří dochází např. za osamělými pacienty do 
nemocnice nebo sociální šatník. S otázkami i nabídkami se můžete obrátit na ředitele Bc. 

Davida Rejlka, tel. 605 521 429 nebo emailem na: reditel@charitajicin.cz.  
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