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Šestadvacátý ročník JMP s 

novinkami 
Letošní ročník pohádkového festivalu je 

nabitý. V kanceláři štábu je ho plno. Na 

stěnách. Jsou tam různá čísla, napsaná 

lejstra, většinou červeně, protože zbývá už 

jen krátká doba. Nejnapínavější, nejpracnější 

měsíc. Vzhledem k úkolům budoucím, asi 

budou muset lepit na strop. To zvládnou, 

jsou mladí. Někteří dělají festival vůbec 

poprvé. 

Tak to je jedna z odlišností letošního, dosti 

se obměnila garnitura. Někteří odcházejí, či 

se alespoň jejich podíl značně zmenšil. Sluší 

se napsat, že děkujeme. Co je ale 

nejzajímavější, někteří ze zakladatelů se do 

pořadatelství vrací. Nehledejme zdůvodnění, 

pro JMP je to dobře. 

Balbineum je skupina lidí, kteří usilují o 

oživení Jezuitské koleje. Jaromír G., Honza 

K., Robert S., Lhotákovi a další. Pro letošní 

festival připravili si na sobotu a neděli 

knihtiskařskou a knihvazačskou dílnu. Že to 

bude tvůrčí dílna rukodělná, že tam nebude 

žádný vikslajvant, snad není třeba 

zdůrazňovat. Tisknout se bude na takovém 

lisu, jaký používal v roce 1448 sám Johannes 

Gutenberg. Pak bude následovat knižní 

vazba.   

V neděli představí manželé Lhotákovi a 

Robert Smolík svou novou knížku Jezdítko 

po všem. Knížka je o tom, jak se dělají 

hračky. 

Další tým nazval svůj počin JINČÍ ČIN. S 

podtitulem divadlo - dílny - diskuze - hudba. 

Skupina půvabných dívek, absolventek 

gymnázia, vymyslela pět míst, které chtějí  

 

oživit. Méně známých míst, tím 

zajímavějších. Vedle nedělního výletu je to 

farská zahrada, stará hala SecoGroup, lom na 

Čeřovce, Jezuitská kolej. Říkají tomu off 

program, chtějí se zaměřit na historii daného 

místa.   

Tak o tomhle je festival, takové myšlenky a 

nápady byly u jeho vzniku. Přijde parta, 

předloží nápad a maká. Dík, Kristýno, Jíťo, 

Aničko, Pavlíno. Za skutek i příklad. 

Pohádkové noviny povede letos Pavel Jonák. 

Základem redakce je parta z Nové Paky. 

Pavel nechce teď nic rozebírat. Zastává 

názor, ať novináři hodnotí až podle výsledku 

práce. 

Tož, tohle je pár zajímavostí z letošního 

festivalu Jičín město pohádky. Začne 

sedmého září a potrvá do neděle. 

 

Robinson loutkově  
Když má Divadlo Líšeň zkoušku těsně před 

představením, sedne si paní režisérka a často 

i autorka textu, do první divácké řady. 

Soustředěně sleduje co se děje na scéně, jen 

výjimečně hru přeruší. Potichu, křičet jsem ji 

neslyšel. Ale rukama mávat umí. Lidi od 

divadla nedovedou být dlouho v klidu. Taky 

vyhodí novináře, který se tam plete. Ten se 

nebrání, protože mistr tvoří. A to je stav 

posvátný. Pardon, mistryně divadelního 

řemesla, ale to se málo používá. 

Herci Pavlu respektují, ale občas do toho 

mluví, což paní režisérka vyslyší. Tak bylo i 

v pátek 19. srpna v Jičíně. Když pak došlo 

na vzpomínání, objevilo se, že Líšeňští do 

Jičína jezdí často a podle věcí, které tu 

sehráli, lze usuzovat na šíři záběr. Od 

pohádky s tanečními a folklorními prvky, 
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kde hráli praví Cikáni. Hra Putin lyžuje, byla 

na motivy knížky zavražděné ruské 

novinářky Anny Politkovské. Pro školy 

přijeli s drsným představením o holocaustu 

Hygiena krve. Popisovaný Robinson byl 

ponorem do lidských tužeb, inscenovaný 

s loutkami.  

Odvážím se napsat, i když mnozí to nemají 

rádi, že jde o angažované divadlo. Šéfka 

Pavla promyšleně reaguje na problémy, které 

hýbou světem. Nemyslím, že pro její divadlo 

je rozhodující komerční přístup, tedy snaha 

jen přilákat diváka. Divadlo Líšeň chce vést 

s diváky dialog, přimět k zamyšlení. To není 

fráze. Valdštejnská Lodžie, kde se většina 

představení odehrála, je tím správným 

prostorem i svým uspořádáním. Pro 

inscenaci Hygieny krve přivezlo s sebou 

divadlo i odborníky na židovskou 

problematiku, kteří se studenty diskutovali. 

Robinson, jejich poslední představení 

v Lodžii, je divadlem loutkovým. Metrové 

loutky jsou manipulovány herci v černém, 

kteří přicházejí, mizí nebo se schovávají 

v propadle. Místo loutkové, objeví se ve 

vhodnou chvíli ruka lidská. Hudba je dvojí. 

Vlevo jeviště housle a cello. Ty umocňují 

dramatické efekty. Umí lyrické, i drsné. 

Z pravé strany vstupují bubny, ale i šumění 

moře, za pomocí žlabu s pískem a kaménky. 

Minimální ostrovní zvířena a rostlinstvo je 

spolu s loutkami příjemný výtvarný prvek. A 

vhodně rozpohybována a ozvučena dovede 

náležitě pozvednout atmosféru. 

Nemohli si herci vzpomenout, jak dlouho se 

Robinson hraje a kolikrát. Zazněla i čísla, že 

dvacet let repríz, že mohlo být sto. Jedno je 

jisté. Po půl desáté sbalí jedenáct herců 

náročnou scénu a loutky, naloží do dvou aut 

a vrátí se do Brna. Makačka. Když řekneme 

11 herců, znamená to, že ti lidé hrají, jsou 

ale zároveň kulisáci, osvětlovači, nápověda, 

garderobiéři. Prostě všechny profese, kterým 

se říká divadelní šmíra. V podání Divadla 

Líšeň je to krásné slovo. 

 

Vernisáž Jana a Olga – úvodní 

slovo 
Představuju vám Janu a Olgu, herečky. 

Zkuste si hádat, která je která. Obě se 

vyznamenaly v hlavních rolích divadelní hry 

Kdyby se vědělo, co na hradě Kumburku se 

nedělo. Divadlo se hrálo v Červené 

Třemešné. Proč ho tady zmiňuju? Tady na 

malířské výstavě? Inu když začne líbat 

múza, je to jeden francouzák za druhým. 

Na Plenéru Spolku podkrkonošských 

výtvarníků se nejen malovalo, ale i hrálo 

divadlo. 

Obě sestry o sobě tvrdí, že jsou v důchodu 

(vypadají na to?) a co by tedy dělaly? 

Malují. To mají stejné. Však každá jinak.  

Ještě občas spolu zpívají. Možná kdybychom 

pěkně poprosili… 

Ale k věci.  

Olga zvedněte ruku ať vědí, která z vás to je. 

Krajinářka a zátiší - květiny. Olej na sololit, 

nebo plátno. Taky akryl stylem ALA 

PRIMA. Víte co to znamená? Kdo neví, tak 

Břeťa Kužel vám to vysvětlí. Rezervujte si 

tak půl hodiny.  

Olga přiznává, že od loňského října zvládla 

40 obrazů. Když to člověka chytí a nikdo 

neotravuje, třeba děti nebo manžel…  

Janu poznáme, že, u jejich obrázku je příběh. 

Příběh vyprávěný dětem. Je tam děj. 

Smyšlený, skutečný. K tomu ději maluje 

postavy. Je tu i idylka vesnice.  Akvarel, 

pastel, tempera. Možná se mýlím, použil 

bych výraz JEMNĚJŠÍ TECHNIKA.       

Obrázky jsou optimistické. Vyzařuje z nich 

láska k přírodě a bližnímu. Když se na 

obrázky dívám, najednou se mi vybavuje 

slabikář z dětství. (J. Pokorná, 0. Řeháková 

Galerie Na Špejcharu Bukvice – do 28. 9.) 

 

KLAN KACHINA při kávě. 
V kavárně v lodžii kafe chutná víc. Přes 

hrníček můžete se dívat na vystavené grafiky 

Kuby Horského. Nejen. Když hrníček 

pozvednete, vidíte to, co je na stěně ploché 

dokonce ve 3D. Ale pozor, hrníček mohl by 

se vylít na diváka. Tak ho nechme na stole a 

jen se dívejme všemi směry. 

A vychutnejme, jak Kuba umí.  

Někdo dělá ze špalíčku jednoduché loutky. 

Jednoduché loutky, aby byly jednoduché, 

jsou ze špalíčků základních geometrických 

tvarů. Válečků, hranolků a tak. Tak tyhle 

špalíčky Kuba neshání. On ty figurky, z těch 

špalíčků skládá tím, že je namaluje už V
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složené. A složené seřadí, třeba můžou to 

být vojáci. Nebo ty své figurky nechá 

všelijak rozmístit za všelijak pokřivené ploty 

a ony jsou v bludišti. Každý si to všechno od 

kafe může vysvětlit po svém. 

Ještě k té trojrozměrnosti výstavy polopatě. 

Od stropu visí figurky vycpané. Krásné 

zvířecí. Určitě tam jsou ovečky. Takové 

milé, na pohlazení. Ale to nemůžete, jsou 

vysoko. A nemají to rády. 

Nakonec zbývá vysvětlit, co znamená 

nadpis. Tak to nevysvětlím. Protože to 

nevím. Jmenuje se tak výstava. 

 

 

Čtení 
Ljudmila Ulická:  Soněčka. Novela, či 

delší povídka o ruské ženě. Co všechno musí 

v životě snést a co trpělivě snášela. O ženě 

vůbec. Kamarádí se s manželovou mladou 

milenkou, pomáhá jí. Když se o nevěře 

dozvěděla, přišla domů, nazdařbůh vytáhla 

knížku a celou noc četla. Kniha jako droga, 

jako lék. Umožní člověku odejít ze světa 

vezdejšího někam, kde je jinak. Kdo ví, jestli 

lépe. Zbavit se na dobu čtení současného 

trápení. Možná nejen na dobu, po kterou 

čteme. 

Další poznání. Dívka z novely ráda vypráví. 

Jeden příběh různým lidem. Možná trochu 

jinak. Budoucí autorka ověřuje si tak, jak dát 

děj z mysli do slov. Na tváři posluchačů 

pozoruje vnímání, zájem. Jednou tenhle 

příběh napíše. Která z variant vyprávění to 

bude? Bude to ta, kterou posluchači „berou“ 

nejvíc? 

Monika MacDonagh-Pajerová: Vezměte 

s sebou květinu. Deníky a vzpomínky z let 

1980-1990. Ano, deníky rád. Nahlížet do 

života. Vlastně voyeur? Nééé. Něco se 

dozvědět o myšlení dívky. Jak prožívá to, co 

ji život přinesl. Za druhé ale i jak prožívá 

revoluční časy, směřující k Listopadu. 

Defilují tu fotky a jména lidí, které znám, 

s kterými jsem se setkal. Hovořil s nimi. 

Nebo je jen poslouchal. Mám vypsané třeba:  

Standa Penc. Kolikrát jsme se neshodli. 

Přesto ho mám rád. Teď v srpnu zase bude 

pořádat v Milkovicích Kozí mejdan. O 

kterém lidi mluví, co se tam všechno děje. 

Když se jich zeptám, jestli tam byli, tak to 

nebyli. 

Ludvík Vaculík, jak psal do samizdatových 

Lidovek. Poslouchal jsem ho, jak čte ze své 

knížky Polepšené pěsničky. Hlídal si čas. 

Uprostřed přerušil čtení a zeptal se své ženy: 

„Madlo, nebylo to blbé?“ 

Martin Hilský. Jeden z jejich profesorů na 

filozofické fakultě. Zastánce. Když řešila své 

cesty do ciziny. A já ho vidím, jak vykládá 

Shakespeárovy sonety. Mává rukama. 

Místnost nabitá a všechny studentky a 

studenti ho baští. 

Kamila Bendová, matematička. Manželka 

zesnulého senátora Bendy. Vyznavačka 

Valdštejna. Na faře v Železnici myla nádobí, 

vlnila vlasy, šel jsem utírat. Když jsme se 

představovali a ona řekla Bendová, já na to – 

Vy jste jeho dcera? Smála se. Ne, jeho žena. 

Povídali jsme si. I o vévodovi a vzniklo pak 

její pozvání na konferenci o Valdštejnovi a 

ona tam referát.  

Andy Sedláčková, Moniky kamarádka. 

Odešla do Paříže před Listopadem a pak 

byla nešťastná, že u toho v Praze není. 

Nedávno Andrea natočila například film Fair 

Play o dopingu. O svém bouřlivém životě 

píše v knížce Moje pařížská revoluce. Je 

poutavé, když se dvě dívky setkávají ve 

dvou knihách.  

Jiří Sozanský byl druhým manželem 

maminky Moniky Olgy. My ho známe jako 

autora Památníku politických vězňů, který 

byl v roce 2009 odhalen před valdickou 

věznicí. Při vernisáži vyprávěl o tom, jak 

musel s Valdickými bojovat o to, aby se 

mohl Památník postavit. 

Martin Bojar vystupuje tu v době Listopadu. 

Byl prvním polistopadovým ministrem 

zdravotnictví. Když se rozdělilo Občanské 

fórum, zůstal v Občanském hnutí. To byli ti 

méně draví ve srovnání s ODS. Taky podle 

toho dopadli. Ale dělal tady na Jičínsku 

předvolební kampaň a tak jsme hekticky 

objížděli mítinky. Octnul jsem se s ním ve 

stříbrné ministerské šestsettrojce (nebo to 

byla šestsettřináctka?) a tak se ho ptám, proč 

tohle všechno dělá, když naděje na úspěch 

není velká. Mluvil o partě dobrých lidí 

(politici OH) a že je v tom nemůže nechat. 
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Kousky z deníku 
28 08 2016 Rozvážím 

Nejradši mám okruh Velišský. Jede se přes 

sedlo do Šlikovny. Slyším Andulu 

(dvojplošník AN – 2). Budou skákat. Přistání 

jsem nestihnul. Ale jeden s červeným 

padákem letěl přímo nad hlavou. Šíleně se 

točil. To bych asi blil. Neblil, bál bych se 

skočit. Ale líbilo, jak si ve vzduchu hvízdá 

v rytmu toho točení. Hví, hví, hví. Kdo to ví, 

že si parašutisti hvízdají? To je výhoda cest. 

Cesty přinášejí úžasná poznání. Až budu 

starý, jestli budu starý, nebudu jezdit. 

Nedovedu si to představit. 

 Kde budu brát nápady, motivy? Mám 

připravený na balkoně stolek a židli. Ale 

okolí pořád stejné. Dá se na balkoně napsat 

román? Alespoň novela, povídka? Když mi 

Há bude nosit kafe? Mnoho lidí napsalo díla 

ve vězení. S minimálním pohybem. Kvalitní. 

Ale to byli kvalitní lidi. 

Všimnul jsem si, že vězeňské židle u nás 

jsou štokrlata. Nemají opěradla. Jsem zvyklý 

opřít se a zamyslet. Nedovedu si představit 

být v kriminále. 

 
29 08 2016 Prostoduchost 

Všimnul jsem si, že když se s někým bavím 

o nějaké události, tak ten dotyčný najde tam 

zajímavosti, které já neobjevil, kterých jsem 

si nevšimnul. Někdy můj tablet Lenovo 

nestačí psát, co někdo říká a co je asi 

důležité. Nedovedu určit, jestli takovej 

prostoduchej prostě jsem od malička, nebo je 

to projev stáří. Hlavně ale nedovedu 

posoudit, jaký výklad je pro mě lepší. To 

druhé asi by bylo pohodlnější, svést to na 

stáří. Ale nejlepší by bylo o tom 

nepřemýšlet.  

Dobře, nebudeme se zabývat příčinou. Ale 

co s tím? Dalo by se třeba nikam nechodit, 

věci nekomentovat, ať si běží podle svého. 

Ať se lidstvo řítí do záhuby. Stejně mu 

nepomůžu. Když to moc neumím. A taky 

někdy to bohužel není nic platné. Většinou. 

Ale co svatá povinnost novin objasňovat, 

navádět lidi k jejich vlastnímu názoru? 

Prostě informovat. 

Když si dám dvě piva, tak mě to napadne: Já 

si zůstanu svůj. Takovej trochu blbej 

proChor. Protože jinej bejt neumím. Nejsem 

Zeman. A kdo mě nebere, ať si trhne.  

    

 
09 08 2016 Sama doma 

Nejhorší je nádobí. Když je Há přítomná, 

můžu ho mejt. Ona je vedle, povídáme. Ale 

takhle? Vajíčka jsou nejnáročnější. Umím je. 

Ale pak by se měla umejt pánev. To 

neumím. Když se při tom nesmí ten teflon 

poškrábat. Jsou to vajíčka za zásluhu. 

Jsem rád sám? Jo, chvilku. I dýl než tejden. 

Můžu si organizovat život úplně po svém. 

Například si nemusím mejt nohy. Když chci 

psát, nemusím obědvat. Rouhám se. (Ví 

dnešní svět, co znamená rouhání?) Jednou 

budeme jeden z nás sám. To mi přijde na, 

mysl když jsem sám teď nepovinně. Nebo 

když nesu noviny do domova seniorů. Podle 

statistiky tady bude sama žena. Já umřu o 7 

let dřív. Podle statistiky už bych to měl 

pomalu začít. Brrr. Slíbil jsem radikálně 

pokrátit borovice na zahradě.  

Je to blbá otázka, kdo dřív. Co je vlastně 

sobectví? Zůstat já sám? A dívat se, jak 

druhý umře? Nebo si klidně umřít a druhého 

tu nechat bez pomoci?  

Až se žena vrátí, měli bychme jít na ty 

borovice, bude mi držet žebřík. A pak spolu 

jít na další práci. Vyhledávat práci, to ona 

náramně umí. Dobře že ji mám. 
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08 2016 V Lodži  

Povídám si s Jirkou. Vysvětluje mi princip 

Cirkusu Nostalgie při JMP. Trochu nechápu, 

ale to bývá z počátku často. Jirka musí 

nahlas fantazírovat, aby se dopracoval ke 

konečné podobě programu: Nádvoří zámku, 

život cirkusáků (shánět maringotky), 

interaktivní, karty, vytáhni si, návštěvníku, 

propojit karetní hru s reálným příběhem, 

doprovodná dílna linorit, tahací loutky. Je to 

jasné? Mně moc ne. Ale to bejvá často a pak 

to vyjde. 

Anička vypráví, jak vznikla v rámci JMP 

aktivita JINČÍ ČIN. Prostě parta děvčat, 

studentek (a jeden kluk) má svou představu 

o Pohádce a tak přišly, že si to zkusí. Trochu 

jinak. Čtyři méně navštěvované prostory 

v Jičíně. Každý den tam bude dílna, 

přednáška s diskusí, vystoupení… V neděli 

pak procházka do Soudné do Apropa, tam 

společný piknik a celkové zhodnocení. 

Raduju se z téhle aktivity, z nápadu. Přeju, 

ať se povede. Lidi z Lodžie mají svůj přesah 

aktivit. Třeba se v Lodžii něčím nakazili. 

 
10 08 2016 03:35 Noční inventura 

Probuzení, v hlavě šrotuje mi nevykonané, 

potřebné vykonat. Destičku s papírem A5 

mám u postele: JČ kavárna, JMP doplnit, 

moje prostoduchost, být sám, z cest (Světlá 

p. J.) Vstát a psát? Blbost. Cestovní zpráva 

mě láká. Ostatní náročné = vím, že 

kontroverzní. Nemůžu psát rovinu, někteří 

lidé nechtějí být pod názorem podepsáni. 

Říkali věc jen mě. Svítím, beru pití a 

Lidovky. Naštěstí jsem asi usnul. Svých 

sedm hod. bych měl odespat. 

 
12 08 2016 6:52 Zase „zahlcen 

myšlenkami“. Když je nenapíšu, zapomenu 

je, jsou dobré. Když je napíšu, zase 

neuklidím. Taky bych rád četl. Závidím 

sousedce, koukám na ni z okna. Přinese si na 

balkon křeslo a čte. Když se podívám za 

hodinu, je tam stále. Sbírám odvahu se jí 

zeptat, co čte a jak ji to baví. Celý den třeba 

ležet a číst. Proč to nedělám? Představuju si, 

že až budu hodně starej, jestli budu, tak budu 

číst. Číst a psát. Zase si fandíš, proChore. 

K čemu ti bude to načtené, když pak umřeš? 

Že bych se zeptal sousedky, proč čte ona? 

Zase čtenářský primitiv. Neumím se začíst 

do Grasse Plechový bubínek. Do klasika. 

Ale baví deníky Moniky Pajerové. Bavil by 

jistě Miloslava Mouchy Světaběh. Vypráví 

pan malíř v Osudech na Vltavě. Vyprávět 

umí. Asi si to vyprávění trochu stylizuje, aby 

bylo poslouchatelné. To se smí? Ale 

načrtává tam lidi okolo sebe. Skvěle, 

poutavě. O Jiřím Kolářovi řekne, jak se mu 

svěřil, že až bude v očistci, tak bude mít za 

úkol všechny knížky, které dosud rozstříhal, 

zase slepit. Kolář – koláže. A hned se mi 

vybavil, vlastně nevím proč, Kamil Lhoták. 

Jako dítě četl jsem si knížku Na suchu a ve 

vzduchu. A tam Lhotákovy ilustrace. Ano, 

auta, balony, ale i historie jízdního kola. 

Dnešní dětská odrážedla. Vždyť to tu už 

bylo. V době, než vymysleli k velocipédu 

šlapky. Tu knížku bych strašně rád měl. Na 

žádné půdě ani sklepě ji nemůžu najít. To 

mám z toho někdejšího uklízení. 

A taky jsem se oholil, tím pádem nepsal a 

tím pádem zapomněl, na co jsem ještě 

myslel. Co jsem chtěl poznamenat, napsat. 

Pro sebe, i pro lidstvo. Vlastně – stojí o to 

lidstvo? A má mi to vadit, že nestojí? 

Dopr. Tak jsem oholenej, no. Koho to 

zajímá? A já při tom ztratil myšlenku. Jo, už 

vím – paměť. Nejvíc mi to vadí, když si 

s někým povídám, zdá se mi to zajímavé, a 

pak to zapomenu. V hlavě načatá myšlenka, 

ale nedotažená. Co mám pak psát? Nojo, 

mám tablet i se záznamníkem. Ale hodí se 

ho vytáhnout?  

Ježíšku, naděl mi paměť. 
 
16 08 2016 Zase jsem vůl  

Nabral jsem si věci a teď nestíhám. Hlavně 

ale trápení nad tím, že je udělám špatně. 

Požádán, abych zahájil výstavu dvou dam 

v galerii u Qída. Dvakrát jsem s nimi mluvil, 

obrazy viděl. Podklady trochu mám. Ale 

chci po svém, s trochou humoru, vtipu. 

Rozhodně ne sbírku frází. Ale nevím, jak to 

bude přijato. Jistě, potěšilo mě, že mne o to 

požádaly. Ale…  

Výlet pro postižené civilizačními chorobami. 

To jsem jednou chtěl. Naplánovat si a vést 

výlet. Povídat lidem. Myslím, že o našem 

kraji něco vím. Ale zase obava, že přijdeme 

pozdě na objednaný oběd, že se lidem něco 
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nebude líbit. Že budu něco povídat a oni 

nebudou poslouchat. Chci tam mít 

šestašedesátou, v Rovensku o parašutistech. 

Dlaskův statek, Hrubici – arboretum, výhled. 

Krátkou procházku Podtroseckým údolím, 

ale aby tam bylo blízko kafe, kdo by nechtěl 

chodit. Budu volat, vyjednávat vstupy a 

jídlo. Třeba až bude přesná kostra, časový 

plán, budu se cítit líp. 

 
17 08 2016 V hospodě  

mají na plotě zahradního posezení rajčata a 

okurky. Dobře se na ně přes „hladinku“ dívá. 

Letos se rajčata urodila. Pěkná kytka, jak se 

tam střídá červená a zelená. I na šenkýřku 

dobrý pohled. Správně vybírají 

zaměstnavatelové, koho mají vykořisťovat. 

Lidovky, pak oblíbenou knížku. Dala svou 

Emičku u pana faráře Reinsberga v Týnském 

chrámu pokřtít. Zakládám knížku prstem, 

přemýšlím o svém křtu. Musel jsem být 

pokřtěn. Asi strejček Dlouhýho kmotrem. 

Byl jsem ustanoven na Bohumíra Josefa, 

moc jsem si tenkrát vybírat nemohl, protože 

neuměl. Při biřmování už vybral jsem si 

Jiřího. Ale přemýšlím o instituci kmotrů. 

V Broučcích byla dokonce KMOTŘIČKA. 

(Wiki: kmotr = přebírá za dítě duchovní 

příbuzenství. Bude o něj pečovat, kdyby 

ztratilo rodiče. Bude pomáhat při výchově.) 

To už se nenosí. Škoda. 

Při placení ptám se šenkýřky, jestli je 

pokřtěná. Čekal jsem udivený pohled. 

„Jistě“, řekla. Vysvětlila slovenskými 

předky, kde se na tyhle věci dbalo. Nějak 

z toho mám radost. Proč vlastně? Že ještě 

tyhle věci jsou. Na strýčka kmotra občas 

vzpomenu. Chodili jsme k němu vybírat na 

Jelenku brambory. Pak jsem dostal 

limonádu. Mohl jsem si barvu vybrat. 

Červenou nebo žlutou.   

Dále si čtu Vašinkův epitaf: „Moji Drazí, 

ráno jsem se na to vysral. Všechny zdravím. 

La commedia e finita“. Bylo mu 

jednaosmdesát. Samorost. Nenechal si do 

ničeho kecat. Byli jsme v jeho bytovém 

divadle na Smíchově. Ale si nevzpomenu, co 

hráli. V Lidovkách píše o něm Břeťa 

Rychlík. Tomu věřím.  

U herce Vašinky neplatí, že člověk musí 

umřít, aby se o něm dobře psalo. Tak je to 

zavedeno mezi námi lidmi. Připomínám si 

ten princip, že o mrtvých jen dobré. Takže, 

vlastně, se na to těšit. Na to pěkné psaní. 

Takže se těšit na umření? 

 
Literární   PROCHOROVINY  příloha 

 
NiHu 
Hajzlíci to jsou a je třeba je řezat. Když 
se rozjedou, nejsou k zastavení. Vydali 
jsme se „k autobusu“. To je kiosek u 
jezu, kde je příjemné posezení a k mání 
všechno, aby byla pohoda. Kdyby byla. 
Celou cestu ječela, že chce nanuk. Jen 
krátké zastavení, kdy jsme sbírali 
žaludy. Ty s čepičkou. Pak u nabídky 
vybírala toho nejdražšího.  Když došlo 
na hranolky, rozdělili jsme tácek na 
půlku. Drze brala s Hubertovy půlky. 
K neudržení, k nezastavení. 
Vyhodili jsme je od stolu, vstoupili do 
bláta. Hubertovy krátké nožičky uklouzly. 
Bylo potřeba ho alespoň trochu umýt. 
K vodě špatný přístup, tak alespoň 
namočit kapesník. Lezu tam, Nině je to 
jedno. Hubert na mě kouká a povídá: 
„Dědo, pozor ať tam nespadneš.“ 
Dvouletej kluk. Milej. 
Večer se rozjeli. Všechny polštáře a 
deky na jednu hromadu a do toho 
skákali. Chceme slyšet sport 
z olympiády. Nelze. Rezignujeme. Nině 
padá náramek za postel, nemůže ho 
dostat. Ječí. Ukrutně. Koupel. Stříkají. 
V pyžamu ječení pokračuje. Hubert ječí, 
protože Nina ječí. Brr. Do postelí, ječte 
si tu. Nina hysťák. Babička rezignuje 
úplně, jde mýt nádobí. Já k Nině, řeknu 
jí: „Seš naše holčička, my tě máme rádi, 
zítra náramek najdeme. Pevně ji 
v posteli zmáčknu. Jako když utne. 
Hubert vedle nápodobně. Naši 
miláčkové usínají. 
Když rovnáme polštáře, uvědomuju si, 
jak mi říkal na trávníku kluk od sousedů 
(druhá třída): „Já nemám holky moc rád. 
Jsou hysterky hysterický.“ 
Ráno jdu vyfotit Ninu při čištění zubů. 
Vlasy rozprostřené na zádech jsou 
prosvětlené sluníčkem, které už proniká 
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do koupelny. Kartáček v puse. 
Povedená fotka. Jmenuje se Toaleta 
mladé dámy. Hubert u snídaně řekne: 
„Nino, dneska přijedou rodiče.“ My se na 
ně už těšíme. Odjedeme, bude klid. Ale 
to těm hajzlíkům neříkáme. 
 

Světlá Karolína 
 
V Hodkovicích z vlaku. Boží klid. Ani 
auto, ani kopec. Sem tam strom, či les. 
Trochu jako Vysočina. Dub (Český). 
Klidné město. Takhle vypadají města, 
která mají pár tisíc obyvatel v neděli po 
ránu. Žádného dubu jsem si nevšimnul. 
Zato kříže. Je to dřevěná socha skoro 
shořelého kříže. Pěkná, když na to 
tmavé, jakoby ohořelé dřevo, svítí 
slunce. 
Pěkná je i holka, vykládá mi o komendě. 
Postavili Johaniti (náboženský řád) na 
začátku 13. století. Vydržela 100 roků, 
dokud nepřišli Husiti. Pak tam postavili 
zámek a na komendu zapomněli. Až ji 
objevil relativně nedávno Tomáš Edel a 
Dub má slávu. 
Já řeším hádanku kudy do Světlé ke 
Karolíně. Dvě cesty. Obě do kopce, tak 
je to jedno. Beru pravou, občas se 
ohlížím, tam vzadu, myslím, Středohoří. 
Pak taky jeden dvoják, jako ze Zrzavého 
obrazů. Hádejte. (zědzebýlamaýklev). 
Po cestě Jiřičkov. Jednak krásné jméno, 
jednak asi náš pan místostarosta neví, 
že tu má svou ves. 
Konečně 540 m n. m. kostel. U něj pleje 
praspoluobčan Karoliny Mužákové – 
Světlé skalku. Ptám se na hospodu. 
Ukazuje, ale hlásí, že zavřená, ale 
historická. Psala o ní ve Vesnickém 
románu. Jdeme se na ní podívat ještě 
s turistou. Hovorným. Vypráví svůj život 
a vysvětluje mi, že naše důchody jsou 
skoro nejhorší v celé Unii. Říkám mu, že 
já jsem se svým důchodem spokojen. 
Trochu jsem mu to naboural. Jdu se 
podívat na krásnou vyřezávanou pavlač.  
A jak ji obdivuju, udělám krok a moje 
sandály, u kterých přečuhuje podrážka, 
mě poslaly na zem. (Doma to nesmím 
říkat, ty sandály mám zakázané.) 

Kontroluju brejle, vydržely. Sebe se 
kontrolovat bojím, tak ležím. Turista 
stále nadává na poměry. Pak mu to 
došlo a ptá se, jestli nechci zvednout. 
Od něj ne. Tak alespoň říká, že mi teče 
krev. Ajo. S potěšením zjišťuju, že se mi 
pád podařilo zmírnit dlaní a jen ta to 
odnesla. Trochu crčí. 
Takhle dál nemůžu, začervenal bych si 
kolo. Našel jsem truhláře. Neptal se, 
desinfikoval, zavázal. Perfektní. Obvaz 
vydržel až domů. Ale nejvíc mě těšilo, že 
mám ve dlani zadřený kousek kamínku z 
povinné četby. 
U kostela sv. Mikuláše Karolína, 
historická lípa a ještě cosi dřevěného. 
To je popsáno v každém průvodci.   
Do kopce už jen mírně. Uvědomuju si, 
jak pěkně objíždím Ještěd, který je u 
svého kořene pořádně široký. Za lesem 
jezírko, hospůdka jako z pohádky o 
hladovém proChrovi. Pivo, chlebasejra 
z krabice. Vedle hoši z motórek, každej 
cosi s osmi knedlíky. Musejí mít sílu, aby 
ty dvojválce utáhli. Když čůrám do 
rybníka (ne doslova), uvědomuju si tu 
pohodu. Krev prosakuje jen mírně. 
Užívám si skopec. Dokopce zdají se mi 
čím dál vyšší, i když tak vysoké nejsou. 
To bejvá, když tachometr překročí 
padesátej kilometr. Před Jablonným 
dívka Gábina určuje mi kopec. Jmenuje 
se Tlustec. Úča. Říká, že to vydrží už 
jen rok a pak půjde do fabriky. Práce 
rukama jí nevadí, musí si od dětí 
odpočinout. Čím dál horší. Pak se třeba i 
vrátí. Říkám, že je má něčím zaujmout. 
Třeba založit dramaťák. Uvádím příklad 
soutěže ve vyprávění v jičínské 
knihovně. Že to jsou úplně jiné děti. 
Usmívá se. 
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy je 
monumentální. Když si tam posedíš sám 
a jen koukáš. Studánku, ze které léčila 
Zdislava, jsem našel a léčivou vodu 
nabral. Vzpomněl jsem si, když jsem tu 
byl minule (třicet let nazad), pravil mi 
štamgast, že když se z ní napiju, 
vyrostou mi třetí zuby. Teď bych to 
potřeboval. Nabral, pil, při tom četl papír 
na nástěnce, že voda nevyhovuje. 
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Říkám to lidem, pozoruju, jak většina 
své láhve vylejvá.  Nojo, jiné je poznání 
světské a jiné to vyšší, posvátné. 
Lemberk nahoru, posedět na nádvoří, 
sjet dolů. 
Káva v zastrčené hospůdce, abych 
vydržel. Na druhém konci stolu hádá se 
kluk s holkou. Když vytlačuju kolo, říkám 
jim, jaká je to blbost, takhle se v mládí 
hádat. Hoch mi souhlasně stiskne ruku. 
Tu, co v ní mám kámen od Karolíny. 
Zařvu. Všichni tři se smějeme. 
Těším se na ty tři nakreslené rybníky, 
ale ten největší tam není. Asi je za 
stromy. Jmenuje se Hamr. Na jezeře a 
někde jsem zahlédl ceduli, možná tam 
bylo napsáno Odkalovací nádrž. V době 
socialismu těžil se tu uran pro naše 
sovětské přátele. Teď ty škody nákladně 
likvidujeme. Ale tedy Stráž pod 
Ralskem…   Rekreační středisko, jezero 
pěkné, na něm dráty až dozadu. Jakoby 
lyžařský vlek, ale na vodě. Tam 
naskakují surfaři, víc surfařky a jedou. 
Kdo má odvahu, může i na můstek. 
Když doskočí, náležitě to pleskne. 
Pěkné pokoukání, akorát zima. Mě zima, 
jim v té studené vodě ne.  
Lázně Kundratice, to bude ono. Jistě 
tam najdu altánek, kam pacienti chodějí 
na rande, tam přespím, až budou mít po 
večerce. A taky jsou tam zdravotníci, 
kteří mi vytáhnou kámen z dlaně. 
Nevytáhli. Sestra mi řekla, aniž se na 
obvaz podívala, že to bude na šití, ať 
jedu do Liberce. Když jsem pěkně 
poprosil, zavolala paní doktorku. Ta to 
měla jasné. Ordinují jen do osmnácti 
hodin. Bylo dvacet. Když jsem říkal frázi 
o lidském přístupu, to už zavírala dveře. 
Tak jsem se zaradoval, že budu mít o 
čem psát. Trpce. Ale pivo v hospodě mi 
dali a na ordinační dobu se neohlíželi. 
Altán podle představy není. Naproti 
minigolfu útulná hospůdka jen 
s venkovním sezením. Reklamní deštník 
skryje mě i kolo. Betonová podesta, 
igelit, alumatka, spacák, proChor. Úplně 
nahoře na deštníku Svijany. Ještě výš 
borovice a… Jo, zapomněl – 
v mezipatře hvězdy. Koukám na ně, 

nemůžu usnout. Na cestách nikdy. 
Zvuky lesa bezva. Spací prášek, půlku. 
Konečně. 
Jakoby dech. Už jednou jsem tohle zažil. 
Nad hlavou, co mi kouká ze spacáku, je 
psí tlama. Bylo to na Vidláku. Tenkrát 
jsme hráli, zpívali, povídali, usnuli. Mimo 
tábořiště. Pomocná stráž VB a VB. 
Vyhnali nás a tím nám připravil zážitek 
východu slunce. Tady český vlčák 
strážce lázní. Přivolal ho, možná řekl: 
Dobrou. Prášek znovu zabral. 

*** 
Trhovci zaplavili lázně. Ženské se 
hrabou těmi blůzičkami, zkoušejí je. Ale 
u rybníčka kiosek s kávou a rohlíkem. 
Štamgasti pacienti ještě před snídaní. 
Paní ředitelka MŠ vypráví mi, jak 
vybudovala školku a teď se jí odtud 
nechce do důchodu. Bechtěrevka. 
Nevypadá na to. Kdybych tu byl pacient, 
asi bych ji balil. Ostatně nemyslím, že by 
byl velký výběr. 
Do Kuřivod na státní silnici přes velký 
les. Dávám si pozor, abych správně 
najel. Místní jména spletitá. Těch pár 
baráků v lese patří pod Těšín, nebo 
Cetnov? Když výjimečně člověk 
(samota, chalupa, chystá si snídani), 
vysvětluje složitě. Vím, že musím na jih. 
Boží krajina. Dvacet km bez lidí. Myslím 
zhoufovaných lidí. Hřebínek, Náhlov, 
Vystrkov. Dříve vojenský prostor, pak tu 
vládli „Rusáci“. Teď klid, pokud ne 
bláznivci v pomalovaných trikotech na 
drahých kolách. Jakoby náhorní plošina. 
A bizoni. 1000kg, 370 cm. Jedí traviny, 
výhonky dřevin, píše se na tabuli. Jestli 
jedí lidi nevím. Nepotkali jsme se.  
Kuřivody. Pěkně upravené to, co zbylo 
po „Rusácích“. I jakési výrobní haly – 
součástky pro auta. Zbylé opuštěné 
baráky přijdou zbourat. Po státní do 
Hradiště. V lese to ujde, Na slunci, okolo 
Krupé a dál, krušně. Těším na Klášter. 
Dám si pivo rovnou v pivovaru.  
Nedám. Tam, nahoře pivovar bez 
hospody. Dopr. V Hradišti v hospodě 
palačinky, Svijany. Na nádraží kafe a 
civím, dokud nepřijede modrý vlak. 
Naloží mě, kolo a vzpomínky. 


