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Pan profesor Úlehla – střípky 

vzpomínek. 
Mezi držiteli Ceny města Jičína jeden chybí. 

Přesněji chybí na této Zemi. Chybí tady u 

nás v Jičíně. Pan profesor Vladimír Úlehla 

umřel 29. června 2017. Bylo mu 

jedenadevadesát.  

O tom jaký člověk je, nebo byl, často svědčí 

maličkosti. U vilky v Argonské ulici bývala 

na podezdívce plotu bedýnka s jablky, kde 

Vladimír na cedulce napsal, ať si vezme, kdo 

chce. Vybavuje se mi věta, kterou paní 

profesorka Houdková pronesla o přestávce 

ve sborovně Střední průmyslové školy: 

„Vladimírovi se povedla hodina.“ To bylo 

někdy před rokem 71. Pak ho přeložili na 

učňovku do Hořic, aby to neměl tak 

jednoduché. Tuším v roce 74 mu dali vybrat. 

Nejdřív mu vysvětlili, že nemůže 

vychovávat mládež a pak se zeptali, jestli 

odejde po dohodě, nebo s ním rozvážou 

pracovní poměr. Pan profesor se nechal 

vyhodit a trávil čas do Listopadu v 

maringotce Vodních zdrojů. V noblesní 

společnosti českých historiků. Třeba dodat, 

že tenkrát, když byl u drogistek v Hořicích, 

měl tam recitační kroužek. A že s dívkami 

ještě jel na domluvené vystoupení, i když už 

nebyl jejich učitelem. 

Vybavuje se, jak v bleděmodré košili 

zahajoval jako nejstarší člen první 

demokraticky zvolené jednání městského 

zastupitelstva. 

V Knihovně  Václava Čtvrtka, se kterou 

velmi spolupracoval, vydal čtyři své knížky,  

oslavil začátkem března 2016 své  

 

 

 

devadesátiny. Paní ředitelka, Jana Benešová 

vzpomíná: „A také vzpomínám, že jsem ho 

tehdy obdivovala. Slušelo mu to, byl 

laskavý, příjemný a zcela „v obraze“. 

Probírané věci dokázal dát do souvislostí 

jičínských i historických. Měla jsem radost, 

že on má radost.“ 

Nevím, asi tak před dvěma lety, potkali jsme 

se na pod Čeřovkou. Svítilo sluníčko, nesl 

dopis do schránky. Ano, potrpěl si na písmo, 

psaní, i když na počítači uměl. Syn Pepík je 

v tom odborník. Chci ale mluvit o jiné věci, 

těžko se mi to píše. Měl jsem pocit, jeho 

smíření. Počítal s tím, že umře, byl s tím 

srozuměný. Abych to pojmenoval ještě 

přiléhavěji, a nevím, zda to smím napsat, 

chtěl umřít. Neřekl to, už se nezmiňoval, 

stýskalo se mu po Elišce, manželce. 

Když jel se studenty na chmelovou brigádu, 

myslím, že přijel poprvé se svým 

příslovečným vousem, který mu vydržel. 

Tam použil název filmu Starci na chmelu.  

Starcem nikdy nebyl. 

 

Svátek hudby rozličný 
Ve středu 21. 6. 2017 už v Jičíně ročník 

šestý. Rozšířený do Lodžie a Železnice. 

Takže celkem vystoupení šestnáct. Mezi půl 

čtvrtou a … hlubokou tmou. Kapela LES 

GARS D´EN BAS u Brány zahajovala a 

v deset i končila – tj. začal poslední koncert 

v Lodžii. 

Vyloučeno stihnout všechno. Moudré je 

vybrat si a tam vychutnat: 

LES GARS ve složení klarinet, 

kytara/akordeon, kontrabas a … taková 

bedýnka, co se na ní zároveň sedí a zároveň 

PROCHO   vydává prochor 
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bubnuje. Dlouhý název kapely v cizinštině 

se prý špatně překládá, ale znamená něco 

jako kluci od spodu. Jednodušeji spodina. 

Dva kluci francouzský, dva naši, známe se 

z Lodžie. Kde se tu berou Francouzové? 

Hudba nezná hranic. Jeden díky Erasmu, 

druhý přijel. Ptám se na zkoušení. Úsměv. 

To my moc nemusíme. My se známe. 

Kupodivu, Franština je milá i v mužském, 

nejen holčičím podání. Když k tomu české 

klarinetové sólo …  

DS3F má podtitul flamenco fusion a hraje na 

zahrádce v Café Café. Přeložte sami. 1. muž 

kytara, 2. muž zase ta bedýnka, 3. dívka 

housle. Když je třeba, zpívají všichni. Dívka 

jmenuje se Anička. Na housle umí. I zpěv a 

nemusí tam být vůbec slova. Jak bych vám ji 

připodobnil? Znáte Švabinského obraz 

Chudý kraj? Tak to je ta dívka z toho obrazu. 

Přestoupená z Kozlova do Jičína a 

s houslemi. Plus rozličnou mimiku a 

všelijakou gestikulaci rukama. Dokonce se 

chytili se spoluhráčem a těmi prsty spolu při 

té boží muzice hovořili. Když sem se ptal, 

jestli je ta gestikulace nacvičená, smála se. 

Pravila, že o ní vůbec neví. Tož, takhle se 

prožívá muzika. 

Písně první republiky. V nové kavárně ve 

věznici na náměstí. Písně skvěle pasující 

k nábytku a kavárně vůbec. Jde k ní i ta 

kytka, kterou má zpěvačka Veronika ve 

vlasech. Příjemní byli i Jitka a Vojta 

s houslemi, jak se usmívali. Nejprv lidovky 

v koncertním provedení, žádné hujaja. Pak 

filmová i jiná muzika. Gershwinova 

ukolébavka a tak. Jen Oldřich Nový tu 

chyběl, se svou písní, jak ženy líbá tak rád. 

Slečny nosily poháry s vysokou šlehačkovou 

čepicí a krátké sukýnky, koukala jim nejen 

kolínka. Tenhle svět už není. Nebo jen retro 

s nostalgickým i jiným úsměvem. Dobré 

bylo do něj nahlídnout. 

Tanec pod platanem bylo třeba nejdříve 

vyhledat. Ne každý zná lázně Hilarion. 

Zuzka Rychterová umí. I najít správný 

strom, hlavně ale ukázat, jak vypadá 

moderní scénický tanec. Samozřejmě se 

svým týmem. Scénické obrazy, píše 

pozvánka. Roztančené lidské sousoší, hned 

zase zkamenělé, odkud ční lidské údy, které 

si posílají milostný dopis. Zajímavé tu je, 

kterak vstoupila do tvoření výše zmíněná 

Anička se svými houslemi a svým hlasem. 

Ona se k týmu přidala na poslední chvíli. 

Ukázala čmáranici na pomačkaném papíře. 

To bylo její libreto. Zápisu rozuměla jen 

ona. Pak krásně převedla do kumštu.  

Na programu jsou uvedeni pořadatelé. Město 

Jičín, KZMJ, Baševi a Lodžie. Všichni vědí, 

že tím, kdo program dával dohromady, je 

kastelán z Lodžie Jiří Vydra. On má zvláštní 

vlastnost – dovede se skamarádit s těmi 

potřebnými. Pozvat je, program pak 

zkombinovat tak, že si Jičíňáci i přespolní 

přijdou na své a mají z čeho vybírat. Ať žije 

příští Svátek hudby 2018!  

 

Štípaná prkýnka a na nich 

historie 
V  sobotu 24. června byla v Cafe terasy 

v Železnici otevřena výstava dřevořezů Jana 

Macouna. Na otázku kdy poznal, že je 

umělcem, odpověděl pan mašinfíra Macoun, 

že když udělal první děti. Což dá se tak 

vysvětlit, že děti jsou pěkné a úspěšné. Ale i 

tak, že dětem začal vyřezávat figurky do 

Betlému. Oboje je pravda. Takové řeči vedly 

se na otevření výstavy. 

 Bylo to potřeba pro pochopení jeho tvorby. 

Kromě toho, že jezdí s mašinou, tak dělá 

tesařinu. Na krovech pár těch ozdob udělat 

musí.  To ale většinou dělá motorovou pilou. 

V roce 90 nakreslil svého prvního Masaryka. 

Pak přišly figurky. K tomu potřeboval 

kudličku a jemná rydla. Ale na výstavě jsou 

hlavně dřevořezy. Štípané prkýnko. Lípa, 

výjimečně dub. A do něj ryl ty portréty, ale 

taky pohled na architekturu. Například 

kostely. 

To, co visí na stěnách kavárny, představuje 

skvělý pohled na českou i světovou kulturu. 

Asi nejstarší jsou Habsburkové. Marie 

Terezie a její syn. Má je nastudované, autor. 

Hned vysvětluje jejich zásluhy. Nedá se 

zmást provokací, že Josef II. rušil kláštery. 

Připojuje se pan farář Kordík, se sklenicí 

piva v ruce. Najednou je tu debata nad 

kumštem výtvarným a historií. 

Následuje řada osobností, většinou 

spisovatelé, ale i ostatní umělci. Skvělý 

výběr. Hemingway, Exupéry, Mácha, ten se 
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rozevlátý dobře tvoří. Bratři. Jistě, jsou to 

brejličky Karla Čapka. Zrzavý, Komárek. Je 

potěšením, že v době kdy vyřazují 

z Pantheonu Šrámka je tu i Fráňův kraj. 

Následují i současníci. Železnický farář 

Josef Kordík, malíř Michail Ščigol. Však tu 

oba stojí a vysvětlují. Pan malíř hovoří o 

dřevorytcově tvorbě, pan farář o místním 

kostele Sv. Jiljí. Zbortila se tam klenba. 

Oprava přijde  asi na pět milionů. Pánové 

vysvětlují. Přidává se kavárník Radek 

Řehák. Výstava potrvá do 15. srpna 2017 a 

je prodejní. Veškerý výtěžek přijde na 

opravu kostela. Blízcí sousedé, každý 

z jiného oboru, takhle spolupracují. 

Prostor kavárny pod kostelem v Železnici je 

komorní. Bílé, či pískovcové stěny plné 

výklenků, si s prkýnky a figurkami rozumí. 

Hlavně ale jsou v souladu lidé. Mají rozličné 

povolání, ale podobné zájmy a úsilí.  

 

 

Štěpánka Novotná 
Jak bude asi vypadat výstava Štěpánky  

Novotné v Galerii na Špejcharu v Bukvici v 

sobotu 24. června, dalo se poznat předem 

podle plakátu. Smály se na nás rozličné 

postavičky a slibovaly. Podívanou, 

pochutnanou, poslouchanou. Není mnoho 

vernisáží, na kterých se čepuje pivo a 

ukusuje tak úžasná placka, myslím, že 

rybízová. 

Má to nějak paní malířka všechno sladěné. 

Pořád se usmívá, pohybuje, všelijak kroutí, 

vypadá to, že protančila život a chce tak činit 

i nadále. I její šaty jsou takové veselé, pestré. 

S obrazy a obrázky ladí. To všechno 

podbarvuje Lucka se svým akordeonem. 

Zněla Radůza a jiní písničkáři. 

Pestrost, jak jsme pravili, úsměv. Od ucha 

k uchu. Když to nejde, následuje jemné 

násilí, pusa se přiroztáhne jako na obrázcích. 

Ale pozor, jsou v životě i vážné věci. 

Kupříkladu strávila malířka v Chlístově 14 

dní jen sama se sebou. V samotě, tmě a první 

dny i bez jídla. I takové může být zasvěcení. 

A malovala tam.  Obrázky visí na výstavě. 

Barevné. Abstrakce. A potmě. „Myšlenky 

šílené. Neumím je slovy vysvětlit. Hodně 

duchovní. Náboženské ne.“  Pak se ji 

nechtělo odtud vycházet. 

Ale teď výstava. Zahajovací projev napsal 

Karel Dyntar. Poslal v obálce, otevřena byla 

před zahájením. Hovoří o průchodu fantazie. 

Momentálním rozpoložení. Smyslu pro 

detail. Štěpánka prý maluje jako malíři 

anglické školy. Ala prima – tedy na jeden 

zátah. Ona sama je svébytné medium. Čistá 

duše. 

Čistá duše nakreslila i portrét tatínka a 

maminky. To už bez barev. Takže umí i 

jinak. To ostatní je před ní. Přece tohle je 

první výstava. Kdo za to všechno může? Na 

Floridě setkala se s Mistrem, jmenoval se 

Salvator Dali. Dotýkala se jeho obrazů. 

„Vidíme srdcem. Oči zkreslují,“ řekla na 

závěr malířka Štěpánka. 

 

Dvojčata ve stínu Valdštejna 

(recenze?) 
Čtenář ráno si čte knihu, možná lépe knížku, 

protože je malá, 13 na 13 centimetrů. 

Najednou chlad, touha zahřát se čajem. 

Hledá, čím by založil rozečtenou stránku. 

V krabičce nahmatá reklamní záložku. Na ní 

napsáno Waldstejska Loggia. Upoutá ho 

portrét podmračeného vévody. Než se začne 

vařit voda, maně přesune ukazatel na 

kalendáři na správné datum – 9. dubna. 

Když se ke knížce vrací, čte na stránce 8: 

„Byl začátek dubna …“ V dalším textu píše 

se o chladu.  

Knížka Dvojčata byla ve Valdštejnské lodžii 

pokřtěna začátkem dubna, přesněji osmého. 

Protože křest konal se, když vznikala noc, 

bylo v dáli uprostřed lesa jasné světlo. 

Takové, o kterém se píše na straně 22: „A 

tam v temnotách, přímo v ose majestátného 

průčelí …“ 

Náhoda? Shoda náhod? Je třeba 

připomenout, že děj odehrává se v okolí 

Valdštejnské lodžie jičínské, v klášteře 

Kartuziánů, pod špičatým kopcem Zebín. 

Knížka má desky černé, jakož černé jsou 

obrázky, tedy dřevoryty, které vytvořil Jiří 

Vydra. Správce Lodžie Jiří Vydra bydlí 

v tom rohu dvora, kde bydlel kolem roku 

1684 správce dosazený sem místodržícím. 

Hodně náhod najednou, ne? 

Autor příběhu o dvojčatech, Tomáš Háček, 

naštěstí se v knize nevyskytuje. Někdo ten 
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příběh musel sepsat. V občanském světě 

bývá zobrazován s nějakým nástrojem 

hudebním nebo má v rukou kbelík. Je totiž 

muzikant a taky filmař. Dík Dvojčatům i 

autor historické beletrie. 

Román ne. Knížka je malá i útlá. Má 108 

stránek. Fantazie?  Autor sám přiznává, že 

jde o historickou fikci a hlásí se ke K. J. 

Erbenovi. Ale to není důležité. Vyber si 

čtenáři. Vychutnej autorovo psaní, když 

hovoří o Lodžii jako o antickém chrámu, či 

velkolepém trojportálu. Však v době, kdy se 

příběh odehrává „Mech stékal po děravých 

střechách a v trsech visel přes zprohýbané 

okapy.“ Romantika. Tu autor umí. Nebo si 

z nás jen dělá legraci? Vybízí k tomu, ať si 

sami vybereme. Hrdinové Karel, Jaromír 

nejsou podle jmen žádné historické 

osobnosti. Nebo nám někoho připomínají?  

Knížku dělají i ilustrace. Černobílý linoryt. 

Má Jiří Vydra Lodžii nejen v hlavě, má ji i 

v ruce. Je tady ona ponurost, kterou Tomáš 

Háček popsal slovy. 

Knížku Dvojčata - Ve stínu Valdštejna 

napsal Tomáš Háček, ilustroval Jiří Vydra, 

vydala Obecně prospěšná společnost 

Valdštejnovo imaginárium. 

 

Skautský tábor v Netolicích 13. 

července přepaden 
Na ramínku visí ve stanu parádní skautský 

kroj. Možná trochu nezvyklé v drsných 

táborových podmínkách. Na druhé straně 

nemají Jičínští skauti na svém táboře 

v Netolicích ani elektriku. Vodu samozřejmě 

ano, důmyslným systémem zavedli si ji ze 

studánky do kuchyně, do umyvárny i do 

sprchy. Ale je potřeba ručně pumpovat. 

Kroj proto, že skauti jsou zvyklí na ranní 

nástupy, vztyčování vlajky, zpěv skautské 

hymny, denní rozkaz s programem, střídání 

služeb i nočních hlídek. Ale taky, že dřevo 

pro kuchyň, mytí nádobí, i všechny ostatní 

činnosti pro zdravý život dělají si sami. I 

dívky vědí k čemu je pila a sekyrka. A kluci 

jak se meje pekáč po smažení řízků. Když 

chtějí teplou ve sprše, musí se pod kotlem 

zatopit. 

Mnoho důležitých musí skauti zvládnout, 

než smějí na konci táborového pobytu 

skládat slib. Vztyčování a večer snímání 

vlajky je pro ně slavnostní chvíle.  Tady se 

rodí opravdové vlastenectví. Ne to ukřičené 

hulákavé, které bývá někdy vidět okolo 

různých fotbalů. 

Tábor je dění, na které se nezapomíná. 

Vyzkoušel to například  Dub, který zaseknul 

sekyru do špalku na znamení, že odchází 

plnit Tři orlí pera. Pero samoty spočívá 

v tom, že stráví 24 hodi mimo tábor, včetně 

přespání. Nikdo ho nesmí spatřit. Ještě musí 

splnit zkoušku mlčení a zkoušku hladu.   

Celotáborová hra je letos zaměřená na Kelty. 

A úkoly s jejich někdejším životem spojené. 

Zpestřením života byl půlden hádanek, 

zaměřených na přírodu. Potěšily některé 

znalosti dětí. Dovedly při poznávačce stromů 

i latinské názvy. 

Život bez elektriky vede k tomu, že i na 

malém táboře jsou čtyři kytary, dvě trubky a 

housle, samozřejmě i s hráči. Takže huba 

obstarává se svépomocí. I k tanci. 

Samozřejmě překvapení nejsou vyloučena. 

Tábor byl v noci na třináctého července 

přepaden. Rozhořel se oheň, na stožáru 

objevil se nápis, útočníci rozezvučeli 

pokličky v kuchyni. Hlídka poněkud 

zklamala. Samozřejmě vše zaneseno 

v táborové kronice. I to, že přepadení v půl 

třetí ráno připravili sami vedoucí, aby hlídku 

zkontrolovali. 

Jičínští skauti jsou dobrá a užitečná parta.  
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Léto 
Ostatně soudím, že stoupá počet dopravních 

nehod. Skrze zahledění. Výstřihy se 

prohlubují. Pozornost pánů je soustředěna na 

podstatné věci. Dívka skloněná nad řidítky 

provokuje víc. Dívkost má tu vyšší věkovou 

hranici, než obvykle.  

Skládání sil tíhových má dnes jiné zákony 

zásluhou inovací. Inovací materiálů. Udrží 

víc, než bývalo u klasických textilií. Vytlačí 

na povrch. Na obdiv. 

Provokujou. Chtíc i nechtíc. Asi spíš chtíc. A 

hrají to, že nezáměrně. V tom jsme na ženy, 

pardon, na dívky, krátcí. V jedné jičínské 

hospodě neustále padá barmance ramínko. 

Jak poletuje se sklenicemi mezi stoly. Při 

tom ještě umí pohazovat vlasy. Kdo se za ní 

neotočí, i když vedle sedí manželka? A která 

manželka si toho nevšimne?  

Vzpomínka. Když jsme přijeli z Libáně 

k panu doktorovi Získalovi na rentgen, 

stavila se potom maminka u modistky. 

Myslím, že jsem čekával venku. Nezajímalo 

mne, co si tam maminka zkouší a proč. Pak 

jsem dostal u Žďárských buřta, ten byl 

důležitější. 

Ale vraťme se k módě. Možná bychme se 

divili a mnozí se diví, jak vypadá podstata 

bez příkras. Divili zklamáním. Když dojde 

k odhalení. Nastane tělo ve své přírodní 

podstatě. Gravitace se projeví. Přitažlivost 

zemská je přírodním zákonem. 

Takže krása je umělá. Podepřená. Někdy 

částečně, někdy víc. A my se tak rádi 

necháváme klamat. Někdy při tom i z kola 

spadneme. Co s tím? Přiznejme si, pánové, 

že se necháváme klamat rádi. O silikonech a 

jiných inovacích nepřemýšlíme, protože 

nechceme. Z toho kola, nebo odjinud, rádi 

spadneme. Teď, když je to léto. Budiž 

velebeno! 

 

Kousky z deníku 

 
20 06 2017 Probouzím v pět 

Rád. Dobrá hodina navíc. Beru zelenou 

knížku, musím brzo vrátit. Melinda (Ilegální 

vztahy) je vůl. Ty jeho nevěry jsou pořád 

stejné. V Česku i v Americe. Život je pořád 

stejný. 

Vstupuje mi do toho včerejšek. Soused 

znechucený. Vykládá, že vlastně nic nemá 

smysl. Říkám mu o jezdění na kole. Řekne – 

proč? Držím založenou knížku a vybavuje se 

mi Xová. Zpovídám. Už dávno říkala, že 

chce z práce. Odešla, pak ji zavolali a dali 

lepší práci. „Já jsem teď spokojená.“ Asi to 

ještě jednou zopakovala, aby se v tom 

ujistila. Z podloubí je pěkně nasvětlená 

Valdická brána. Ptám se, že už u nás 

nebydlí. Rozchod. Zopakovala, jak je 

spokojená.  

Šenkýřka, které se dnes říká barmanka, 

(Staropramen) vysvětluje mi, že je introvert 

jen mezi cizími lidmi. Mezi přáteli ne. 

Pochlubí se, že má vystudovanou vejšku. 

Informační manažment. Má pěkné jméno, 

hodí se jí ke tváři. Tvářičce. Oblečení má 

decentní, ne vyzývavé, jako kolegyně, které 

padá ramínko. 

Ale teď cvičím, mám zavřené oči, aby se mi 

nemotala hlava. Jsem hrdej, že vydržím. 

Když je otevřu, jsou před mnou fotky a 

obrázky, které nakreslila nejmladší část 

rodiny. Líbí se mi Ninina Meluzína. Je 

taková milá. Jako někdy Nina, když není 

protivná. 

Červený flek na břiše po klíštěti, které jsem 

včera vytáhnul, má přesně takový tvar, před 

kterým v novinách varovali. 

 
Někdy  Stříbrný vítr? 

Kousek rodiny pohromadě. Každý povídá, 

co on považuje za důležité. Ne každého to 

zajímá. Mě zajímá Kačka. Má bílé triko. 

Dnes stihla vystoupení v Káčku a ještě 

soutěž ve vyprávění v knihovně. Líčí, jak 

ráda hraje, jak jí to baví. Jak je Hana 

bezvadná. Jak se s Tinkou sebraly a šly se 

vykoupat do rybníka. Tam co jsou kachny, 

není voda moc čistá. „Byly jsme celé 

zelené.“ Radostně se tomu smála.  

Asi se občas ulejvá ze školy. Nechodí na 

doučko z matiky a potřebovala by to. Jsem 

naštvanej. Kdyby jen trochu, nemusela by 

mít trojku. Ale teď, když ji poslouchám, 

neumím se zlobit. Myslím, že nečte Šrámka. 

Že nezná Aničku Posedlou. Ale asi to bude 

nějak ono. 

ProChore, zase sentimentálníš.    
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21 06 2017 Rodina… 

Nevím, proč se mi vybavilo – rodina je 

základ státu. Jakýho? Zemanovýho?  

Dochází mi, že před 6 lety nedovedl jsem si 

představit jaké to je mít pravnoučata. Co to 

s člověkem udělá. Před (tuším) osmadvaceti 

nevěděl, co jsou vnoučata. Atd. Když mi 

bylo pět, nevěděl jsem, jak to vypadá mít 

čtyřiapadesát roků ženu. Teď to všechno 

mám. Neumím tedy rozebrat, jestli to je 

podle mých představ. Ale cítím, že je to 

dobře. Určitě alespoň tak dobře, že je to 

lepší, než kdybych je všechny neměl. 

Někdy mě stačí se na ně dívat. Ale i s nimi 

rád mluvím. Někdy. Dost se vyptávám. Chci 

vědět, jak žijou, když je nevidím. Pokud jsou 

školou povinní, tak řeknou – dobrý. Na 

některé věci se těch dospělých bojím zeptat. 

O některých věcech mě žena nabádá, že se 

ptát nemám. Tak se ptám, když u toho není. 

Stejně mi nic moc neřeknou. Snad jen fakta. 

Kde byli, co viděli. Třeba, že tam nebyla 

sprcha. O tom, co si myslejí, moc nemluví. 

Asi je to tak dobře. 

Máme v rodině tři kantory + další dva tomu 

vyučené, ale nepraktikující. Navzdory tomu 

jednu trojku z matiky. 

Máme několik kytaristů a jednoho dobrého 

klavíristu. Ale ten se učí na housle, že prý 

kytaristů je zbytečně moc.   

A tak si žijeme každý svým životem. Co je 

potřeba vědět, to víme. Kupříkladu že ta 

trojka z matiky nemusela být. Stačilo trochu 

máknout.  

Nikdo nepoloží otázku – jak jsi spokojený/á 

v manželství. To se musí vidět a tak poznat. 

Takhle se ptala moje maminka. Moje žena, 

když jsem jí to řekl, pak dala mi najevo, jaká 

je to blbost. K nám, když přijdou O + K na 

řízky a pak odcházejí, jde jim žena do okna 

zamávat. Oni se vezmou za ruce a mávají 

taky. Ti druzí dva a třetí dva chovají se úplně 

jinak. Vlastně ještě další dva. Asi to tak má 

být.  

Jo, pár rozvodů bylo. Když se jedna vnučka 

vdávala poprvé, vedli ji k oltáři na hradě 

Valdštejně dva tatínkové. Každý z jedné 

strany. Už má jiného. S tím se pro jistotu 

brali v skrytu, bez rodinného a jiného 

konvoje. Občas jsou spatřeni, kterak se 

líbají. A to už mají pětiletou Ni. Ti oba 

tatínkové i jejich rodiny jsou skvělí 

kamarádi.  

Jen já mám pořád stejnou. Řekla mi – tu 

radost, abych se s tebou rozvedla, tu ti 

neudělám. Tak trpím. Ale občas mi udělá 

švestkové nebo jiné knedlíky.    

Moje rodina a jiná zvířena, jak píše Marcel 

Pagnol. 

 
Ostatní lidi 

Podle věku. 1a. 97. Jedna z odběratelek 

novin. Čtenářka. Vidím, že čte Lidovky, 

nedávno knížku Etruskové. Pravda, občas 

nad čtením usne. Trochu je to tím, že obývá 

ten nejvzdálenější kout od okna.  

1b. 97. Měří si svoje marodění na noze. 

Kvůli němu mu zakázali chodit. Nevydrží. 

Vedle postele na stolku má papírky a 

propisku. Píše. Mluví a mluví. Tím pádem se 

opakuje, protože jen málo nás, lidí umí 

mluvit pořád něco jiného. Ale mu to pálí. 

Některé datumy přesně. Chce se mu 

vzpomínat a říkat to lidem. To hlavní umění 

nás ostatních je v tom, pomoci mu objevit, o 

čem ještě nemluvil. 

2. 92. Prohlásila a prohlašuje, že ještě nechce 

umřít, že tu chce pobýt. Žije zahradou. 

Pomocí berle přenáší si židli a v jejím 

dosahu pleje. Pouští se do investic – 

kotlíková dotace. Ale někdy ji lidi okrádají. 

Rozvětvené myšlení. Odrazí se od příběhu, 

dostává se k dalším lidem. Pamětnice. 

Vypráví ráda. Ráda i tučné maso, které 

nesmí. 

3. 92. Možná je to dva roky. Na 

prosluněném chodníku, kdy nesl dopis do 

schránky, slyšel jsem od něj poprvé, že chce 

umřít. To ještě psal. Trochu bádal. Mrtvice. 

Špatně četl. Speciální elektronickou lupu 

odmítal. Má bohatou knihovnu, velký archiv. 

Trochu jsem se bál návštěvy. Volal jsem, 

nedovolal. Pak přišel útok té potvory mrtvice 

větší. Prý teď obtížná komunikace. Nebo 

žádná. Mám se pokusit o návštěvu? 

4. 84?. Nebyl a není jednoduchý člověk, což 

mu způsobilo a působí potíže. Rodina se 

nehlásí. Ani některé, které prošly jeho 

životem. Akorát kamarádi sportovci. Domov 

seniorů střídá s LDN. Tam balí sestřičky. 

Asi to s ním nemají lehké. Vyjadřuje se, že 
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chce na krchov. Ale když přivezli oběd, 

pospíchal s velkou chutí. 

5. 83. Zblbnul dočista. Objíždí na kole 

republiku. Sám. Prý stejná místa. Prý denně 

šedesát. Kilometrů. Vede pečlivé zápisy. 

Když jsem ho pak potkal na Husovce, 

stěžoval si, jako každý stařec, na klouby. 

Všichni tihle sportovní hoši, lyžaři, kolisti, 

horolezci mají na co vzpomínat.  

6. 77. Co to je? Jezdím na kole, podle 

pokynů ošetřuju zahradu. Měl bych o těch 

všech lidech psát. 

 
22 06 2017 Rozvážím 

- Nesvítí, ale praží. Funím do kopce od trati 

ke kruháku. Najednou cítím na zádech dlaň a 

slyším: „Dobrý den, pane Procházka.“  Dlaň 

mě tlačí, to bych potřeboval napořád. 

Povídáme cyklistické řeči. Pak odbočí 

doprava, já po rovině už zvládnu sám. 

Příjemné. Vůbec nevím, kdo mi do kopce 

pomáhal. Existuje cyklistický Pánbůh? 

- Včerejší svátek hudby je diskutovaný. 

Moudří neběhali všude, ale vybírali. Starší 

vychutnávali. Zuzka a její tým měl v lázních 

Hilarion pod platanem úspěch. Vojta stačil 

odehrát houslový part a utíkal na taneční, 

kde taky vystupuje. Dějí se v Jičíně věci. 

- Opět slyším, jak do JMP vstupují peníze. 

To co dělali vejboři a ostatní zadara, to už 

neplatí. Svět se mění. Zdali tím dobrým 

směrem? Jde to jinak? 

- Mezi řepkou olejkou, která už není žlutá, 

ale má klasy, vlčí máky. Zejména na okraji 

pole. Nádherné. Nedají se přehlídnout. Při 

tom plevel. Jak by asi vypadalo to pole, 

kdyby tam byly jen vlčí máky? Pole vlčích 

máků. Bylo by to ono? 

Nejdůležitější je to, co je navíc. Na poli, 

v životě. To co tam, podle některých zákonů 

nepatří. Jak by byl život fádní, nebýt 

nepatřičností.  

 
24 06 2017 Povídáme si s Michalem Š 

Neuspořádané poznámky. Není to úplně 

lehké, rozumět a zapsat. Stále si drží 

ukrajinský přízvuk a k tomu moje hluchota. 

Uvažuje o Praze. Blízké setkávání 

s pražskou kulturou, pražskými lidmi. Má to 

promyšlené. I přes to, co všechno tady 

vybudoval. Argumentuju Komárkem a 

jinými. Jak žili v těch svých vesnicích. M se 

chytá. Jak každý chce mít doma kousek 

Komárka, i když tomu nerozumí. Dostáváme 

se k jeho psaní. (Michal taky umí. I 

povídky). Komárkovy fejetony vůbec prý 

nebyly laskavé. Nostalgické. Ptám se, jak 

skoro umřel a pak se probral, jestli to chtěl. 

M vysvětluje, že to dostal jako dar. Aby se 

dožil instalace Křížové cesty 

v Konecchlumí. 

Pak M říká, že se nepovažuje za českého 

malíře. Pak doplní, že za malíře Železnice 

ano. Proč se už druhý rok plenér přesouvá na 

Kuks? Za pět let vytvořili ucelenou sbírku 

obrazů a tak zase jinam. Jako M sám. Maluje 

v cyklech. Buď maluje, nebo buduje. 

Ano, poslední byl cyklus Kafky. Má ho 

trochu sestudovaného. Říkám, že je to těžké 

čtení. Jeho knihy jsou příběhem 

osamoceného člověka. Hledá tam příběh 

sebe sama. Jako když se maluje obraz…  

 

 
28 06 2017 Zase poutavý sen 

Jedno dítě ženského rodu měl jsem na 

starosti v Hradci. Nevím proč, poslal jsem ji 

samotnou na nádraží. Až pak mi došlo, že 

neví, kde je nádraží. Tak tam spěchám. 

Ukázněně seděla na lavici čekajíc. Pravila, 

že si kopila kalhoty. Nevím proč, jedny 

měla. A nevšimnul bych si toho, kdyby 

neřekla. 

Pak jsme byli na Prachově ve skalách. Ale 

Prachov byl přesunut za hrad Kost. Kinští ho 

koupili od Šliků. Tak tam jí zase ukradli 

kolo, když jsem jí šel ukázat cestu na jednu 

skálu. Hledali jsme ho. Řekli nám, že 

kostecký správce jezdí s trakařem a všechna 

opuštěná kola sbírá. Hrála tam roli i jedna 

holka, ale o té psát nebudu, zase by řekli, že 

jsem na ženské. Po zavírací době šli jsme 

tedy za správcem, jeho jméno jsem 

zapomněl. Jak to dopadlo nevím, musel jsem 

to sepsat, abych to nezaspal, ale zapsal.  

 
28 06 2017 Bolt 

* 1986, 195 cm, 94 kg, Jamajka. Světový 

rekordman, olympijský vítěz, disciplína 

sprint. Nejrychlejší muž planety. 

Devítinásobný účastník Zlaté tretry. No a? 
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Lidové noviny i ostatní media píšou o 

superhvězdě. 23. v žebříčku nejbohatších 

sportovců světa. No a? Kolik mu za start 

zaplatili pořadatelé Zlaté tretry, zůstává 

tajemstvím. Hovoří se o 11. milionech. 

Korun za jeden start. Pořadatelé o tom 

nechtějí mluvit. Kde na to vzali? Na 

vstupném nevybrali. Tedy dotace. Od státu, 

kraje, obce. Potažmo od občanů. I od těch, 

kteří si místo atletiky radši čtou knížky. 

Nebo se jdou proběhnout, na kole projet, 

s míčem kopat. Aby byli fit na Jizerskou 

padesátku. To je masový lyžařský běh. 

Startovné 800 Kč. Platí sportovec 

pořadatelům. 

Superhvězda přiletěla soukromým 

tryskovým letadlem. Mohla by linkou jako 

ostatní sportovci. Ale to by se při 

přestupování unavila, jak zaznělo 

v rozhovorech. Ano, sympaťák na pohled. 

Kvůli tomu muselo slavnostní zahájení 

Tretry trvat půl hodiny, aby se při projevech 

vystřídali všichni papaláši?  

I Lidovky pěstují kult superhvězd, namísto 

aby psaly o sportu. 

 

04 07 2017 Dostal jsem dopis 

z Vladimírovy adresy, ač Vladimír už není. 

Podivné. Zarazilo. Syn Pepík vysvětluje, že 

tátovu adresu chce ještě nějaký čas držet. Už 

pochopitelné. Posílá z ní parte a mně dnes 

vysvětlení. Popisuje, co pro Vladimíra 

znamenalo rozhodování při ztrátě 

kantorského povolání a podmínky, které mu 

tehdejší mocní kladli, aby mohli jeho synové 

studovat.  

Popisuje i poslední dny. Jsou z nich zřejmé i 

vztahy v rodině. To jsou, jak píše, intimní 

věci. Pro mě z toho vyplývá, jak skvělého 

jsem měl kolegu a kamaráda.   

Všechno to vede k přemýšlení o tom, jak 

bylo u nás. Ale i o tom, co bylo a nebylo 

dobře, co mohlo a mělo být jinak. Teprve 

když vnímáme prožitky druhých, vede nás to 

zpátky k těm vlastním. 

 
05 07 2017 Slavím 

Státní svátek. Povinnost nejdřív. Do Češova 

zalejvat. To umíme, sud plný, čerpadlo 

funguje. Horší s kocourem. Má hlad. Fňuká. 

Dáváme mu celý zbytek bábovky, který si 

vezeme s sebou. Nepoděkoval, fňuká dál. 

Radím: „Chytni si myš, vole. Všechny kočky 

chytají myši. Ona Tě nouze naučí.“ Večer 

telefonický pokyn z Chorvatska, že nám 

zapomněli říct, kde jsou kočičí konzervy. 

V televizi Velehrad. Mše přináší každým 

rokem příjemný pocit. Něco jiného, než 

politika, které je plno. Politici i tady. Záběr 

na Čunka a Bělobrádka při svatém přijímání. 

Nezvyklé. Nemluvící politik při posvátném 

okamžiku. Kolikrát politik kritizovaný 

(Čunek – kontejnery) a tady jinak.  

Odpoledne zahrada vlastní. Maliny, černé 

kuličky malé i velké. Okopávka, zálivka.  

 

06 07 2017 Slavím 2 

Nevydržím. Há mi nakládá buřta, párek, i 

jiná jídla. Stává se ze mě ochránce zvířat? 

Šlapu, dokud není tak prudké sluníčko. 

Nenechá mě ani nakrájet buřta, plete se pod 

nůž. Takhle vypadá kočičí hlad. Asi se od 

včíra chytat myši nenaučil. Nebo 

neposlouchal mé rady vůbec. Je zbytečné 

radit mu, ať si něco nechá na zítra. Že se na 

něj vykašlu a šlapat do Češova nebudu. Σ = 

23,5 km, Φ = 16,4 km/h. 

Večer film Jan Hus. Režie Jiří Svoboda, 

scénář Eva Kantůrková, Jan Hus = Matěj 

Hádek. Pro českého člověka film bez 

příkras. Jeden ze závažných počinů české 

televize. Eva Kantůrková je historička, snad 

netřeba pochybovat o pravdivosti. Snad 

scéna s kardinálem ve vaně zdá se být svou 

rozmařilostí až přehnaná, k neuvěření.  

Jinak drsné, smutné. Pro mne silným 

momentem byl plačící Hus u popravených 

těl pražských občanů v Betlémské kapli.  

Není od věci vrátit se k Vávrovu filmu podle 

Jiráska z roku 54. Porovnat, jak se za 61 let 

změnila kinematografie. I zobrazení historie. 

Paradoxní je, že nový film natočil Jiří 

Svoboda, který byl do roku 93 předsedou 

KSČM. Pak ze strany vystoupil pro 

nesouhlas s její politikou. 

Paradox, že u příležitosti výročí Jana Husa, 

až k takovým problémům se dostáváme. 

 
09 07 2017 Koho citovat? 

Mám vždycky hromádku tiskovin, tam 

podtrhané citáty. Ty noviny pak ztrácím, 

hledám, nenacházím, vyčítám si 
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nedůslednost. Pak přemýšlím, co mě vedlo 

k tomu, že vybral jsem tak. Zjišťuju, že často 

cituju politiky proto, že pravili blbost, ne 

moudrost. Že zaujímají mě vědcové, 

literátové, kumštýři všeho druhu. Oni říkají, 

co cítí, ne co musí, aby jim to prospělo. Oni 

nemají voliče, kterým se musí 

přizpůsobovat. 

Tedy koho číst? Ztrácet čas louskáním 

článků? Vybírat. Nojo, ale pak ztratím 

přehled, kdo je vůl. Myslím slovní. A 

potřebuju to vědět? 

 
10 07 2017 Konečně klidné čtení 

Myslím tak, že si vezmu knížku a klidně si 

čtu. A odložím, až mne přestane bavit. Ne 

proto, že někam pospíchám. Ale tohle čtení 

ne moc klidné ve smyslu obsahu. Jakub 

Deml – Pouť na Svatou Horu. 

Čtu konečně v hospodě u piva. U Kata. 

Upíjím, občas založím stránku prstem, 

vejrám. Lidstvo kouří, baví se, jeden spí u 

rozepitého půllitru. Šenkýřka kmitá. Lidstvo 

plká všednosti. 80 procent jsou nepodstatné 

řeči. Kdo ví co o Demlovi? 

Seděj, vlastně banál. Jdou, místy si povídají, 

místy i žebrají o jídlo, nocleh. Různá setkání, 

různá bloudění. Autor se od toho odráží 

k Písmu, k jiným příběhům. Nebo mlčí, 

pozoruje. Tenká knížečka do kapsy. Na 

cesty. Do hospody? 

Wiky o autorovi. Panečku. Pestrý život. 

Kněz a nekněz. Dost na ženské. Mecenášky, 

vydavatelky. Asi s nimi i spal. Psal. 

Předchůdce moderních literárních směrů, 

zejména surrealismu. Po válce obviněn 

z kolaborace.  Mnoho osobností poznal, 

s mnohými se pohádal (nakladatel Florián, 

dřevorytec Váchal…). Taky pravil:  „Řekne-

li Vám někdo, že Žid je také člověk, hned 

mu vyrazte čtyři zuby.“ Taky napsal 

Zapomenuté světlo. Podle něj natočil v roce 

96 Vladimír Michálek skvělý film. Faráře 

hrál tam Bolek Polívka.  

Deml rozporuplný pro mne člověk. Něčím 

příjemný, hned zase protivný. Asi takový 

autor má být, aby byl dobrý autor. Deml 

ještě k tomu farář. 

Na jedné fotce se pan spisovatel potutelně 

usmívá.  

 

12 07 2017 Melu 

Mašinka je krásně lesklá, už… nevím kolik 

roků lesklá.  Je po babičce. Možná i ona 

zdědila. Červené kuličky občas vypadávají. 

Když se rozšlápnou, lino je taky červené, 

špatně se čistí. Rybízová marmeláda dělá se 

jednou do roka a zase nám ukrojila jeden rok 

života. Od mletí do mletí. Ale vyplatí se. Na 

koláč všeho druhu i na chleba. Je krásně 

přírodně červená. 

Příprava marmelády utužuje manželství. 

Nejlíp se dělá ve dvou.  

 

 

KaNiHu 
 Jak jsem skočil. 

Narozky slavili jsme na jezu v Přepeřích. 

S různými omluvami nás bylo jen patnáct. 

Nejlepší na tom, jak někteří přinesli plechy, 

nebo jiné nádoby. Tam byla placka 

borůvková, rybízová a úžasné picy. Ty 

s červenými fleky byly náležitě ostré. Taky 

bonbony, které nejsou zdravé, ale děti je 

mají nejradši. Někdo přinesl z kiosku piva a 

limči a dva nanuky pro nejmenší. Tak jsem 

se pěkně pokecal, musel jsem dolízávat. 

Hlavní náplní bylo plavání a skákání. Skoro 

všichni umíme plavat, jen děti málo a 

nejmenovaný dospělý vůbec. Tak mají děti 

takové plavací pásy. Skákání pod jez je 

místní atrakce. Prý je to 2 metry vysoko a 

nesmí se skočit ani moc blízko, ani moc 

daleko. Kdo skočí daleko, zarazí si nohy do 

těla, protože tam už není hloubka. Většina to 

vyzkoušela, jen já a pražský děda ne. 

Všichni mě přemlouvali, já pozoroval dráhu 

jejich letu. Pak mě pojal ďábelský nápad. 

Řekl jsem Kačce: „Když skočím, budeš ke 

mně chodit po prázdninách každý týden na 

matiku.“ A tak jsem skočil.  

 

Na cestách 

Jdeme do Vokšic. Cesta není projetá, ani 

prošlápnutá. Ni najednou mizí ve vysoké 

trávě. Trochu mizí i v blátě, které v tom 

dolíku je. Trochu řve. „Neřvi vole,“ pravíme 

s Hubertem a jedeme dál. Tak nejlépe Ni 

pochopila, že je potřeba vyhrabat se. 

Vyhrabala. Čekáme. Utíráme slzy a bláto. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Surrealismus
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Nejdřív slzy. Je nám všem dobře, že jsme 

zase pohromadě.. 

Nelítá se. Smíme svačit u hangáru u stolu 

pilotů. Nina šťourá do toho stolu, zapadl ji 

tam bonbónek. Výjimečně dostává náhradní. 

Děti chtějí vidět toho obra, který obří pilou 

rozřízl trochu kopec Veliš. Vysvětluju, že 

přeřezává někde jiné kopce. Tak alespoň 

prohlížíme draka v Kovošrotu. Dohodli jsme 

se, že draka vyfotím a Nina ho namaluje. 

Jedem do Lodžie. V plné sestavě. Takže 

jsme čtyři, ale máme tři kola. Střídáme se. 

Taky to jde, akorát že funím. Když je u 

cestičky motýl, Hubert rázem zastaví, 

protože si musí motýla prohlídnout. Takže 

do něj někdo z nás vrazí. Nina taky někdy 

zastaví. Že už nemůže. My jedeme dál a ona 

pozná, že ještě trochu může. 

Jedeme zkratkou lesem. Přímo 

k poustevníkovi. Pak koukáme, že Lodžie je 

odtud zavřena, opravuje se. Kača zkouší, 

jestli se dá vylézt přes novou zeď. Dá. 

Ukazuju jim, co jsem se naučil v mládí. 

Zády ke zdi, sepnu ruce u pasu, to je první 

stup, druhý je rameno. Pak si podáme kola a 

radujeme se, jak jsme šikovní. 

V kavárně nám dají sklenici vody, protože 

nemáme peníze, protože jsme netušili, že 

jsme tak dobří a dojedeme ze zahrady až do 

Lodžie. 

Pak hraje Kačka na harmonium a Nina se jí 

tam plate a Hubert staví dřevěný Jičín. Pak 

prolejzáme sklep. Pak jedeme zpátky na 

zahradu a dostaneme vynadáno, tedy já. Děti 

by si z toho stejně nic nedělali. 

 

 

Drážďany + (Z cest) 
 

Naše loď se jmenuje Bohemia. Jak se 

jmenuje dívka, která roznáší pivo nevím, ale 

na bílé, pěkně vypasované halence, má 

zlatou kotvu nápis Labská plavební 

společnost. Nevíme kde jsme, protože 

hranice vede prostředkem řeky. Nevadí, 

skály a jiné zajímavé podívání na obě strany. 

Po proudu frčíme, ale když se jede 

z Drážďan do Děčína, trvá cesta asi o dvě 

hodiny déle. Nevadí. Slunce, vítr, živý 

kytarista na lodi. Ale k obědu nebude řízek, 

ale uzené. 

Do lázní Rathen, které vidíme na břehu, se 

může jen pěšky. Musíš odstavit auto a šlapat. 

Nenechají si přeci kazit ovzduší. Pořád na co 

koukat. Ale Königstein na západě a proti 

němu na druhém břehu Lilienstein je 

podívaná. Dvě pevnosti, ale v žádné se 

nestřílelo. Je třeba zbrojit, aby nemusela být 

válka. Cyklostezky, hrázděné domky, 

semtam loď, malých lodiček málo. A skály, 

skály. Černé, vysoké, padající. Inu Saské 

Švýcarsko.  

Dresden. Proč tam? Vzpomínka na léta 

šedesátá. Znovu vidět, co tenkrát. Co bylo 

jinak. Co jsem už dávno zapomněl.  

V Drážďanech byla otázka: ukaž mi dům, 

který je tady nejstarší. Otázka položená třeba 

na náměstí Neumarkt, před Frauenkirche. 

Prosím, to není ženský kostel, jak milně 

uváděla televize, tj. chrám Panny Marie. 

Správná odpověď je ta, když ukážete na 

některou z novostaveb. Protože všechny 

historické stavby byly postaveny nově. Po 

kobercovém náletu dne 13. února 1945 byla 

velká část města srovnána se zemí. Město 

hořelo. Pískovec neunesl teplotu 1 200 

stupňů. Z kostela zůstala jen část jedné 

stěny. Ponechaná jako památník na válku. 

Tak jsme viděli Drážďany někdy v roce 61. 

Prozřetelně se při odklízení trosek dělalo 

 konzervování a číslování pískovcových 

kvádrů. V roce 94 se začalo s rekonstrukcí. 

Zachovalé kameny (tmavé) byly do zdi 

uloženy tam, kde původně byly. Mezi světlé 

současné zdivo, provedené v původním 

duchu.  Zázrak vědy a lidské trpělivosti.  

Sedíme na podstavci sochy Martina Luthera. 

Opakujeme si historii. 1296 britských a 

amerických letadel ve čtyřech náletech 

zničilo 6,5 km2 plochy města. Nezávislá 

vyšetřovací komise později vyhodnotila, že 

zahynulo 25 000 lidí. Neumíme odpovědět 

na otázku proč. Bylo to nutné? Může to 

člověk roku 2017 pochopit? 

Hoch v kožené bundě otvírá před sochou 

bílý klavír, vedle chystá trumpetista svůj 

nástroj. Pak hrají známé melodie. Nedaleko 

vytvářejí chlapec a dívka figury z bublifuku. 

Děti běhají okolo nich a snaží se tu nádheru 

zachytit. Svítí sluníčko.  

 

Nevešlo se. Někdy zase pokračování. 
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