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Blázinec v Kacákově Lhotě 
Jeden z nemnoha divadelních spolků na 

Jičínsku, KLaN, je tu už od roku 96. Tedy 

spolek s tradicí. Dlouhou, a řídkou. To 

nevadí. Když nastudují představení, hrají ho 

ve dvou dnech dokonce třikrát. Tedy dvakrát 

v sobotu 5. srpna a ještě jednou v neděli. Pan 

principál Jaromír G radil přijít až v neděli, to 

že už budou herci role umět.  

Tato recenze je psána z premiéry a kixů 

mnoho zaznamenáno nebylo. Ale možná 

příčinou bylo, že nebyly spatřeny. Má totiž 

první scéna v Kacandě vzácnou raritu. 

Uprostřed jeviště je sloup. Divadelníci tvrdí, 

že ho nelze odstranit, protože by spadnul 

strop. Pečlivý návštěvník však pozná, že 

Kacákovolhotští volí moderní formu divadla. 

Část představení je totiž divákům skryta. 

Tak si mohou mnohé domýšlet, herci si za 

sloupem odpočinou. A diváci se mohou 

dosyta vysmát. 

Blázinec v prvním poschodí Františka 

Ferdinanda Šamberka vznikl v roce 1867. 

Pro KLaN upravil tuto frašku Josef Lédl, 

písně a jejich melodie Jaromír Gottlieb. Pro 

účely představení z místních zdrojů 

sestavena byla pětičlenná kapela.  

Kde se ve vesnici, která má 163 obyvatel 

bere tolik dobrých herců a muzikantů? Inu, 

obec žije rozličnými masopusty, dětskými 

dny i jinými akcemi, takže se jedná o výuku 

herectví v praxi. Taky jsou tu dvě „městské 

části“. Sama Lhota a Náchodsko. Že se při 

tom pestrém dění občas lidé pohádají? A kde 

to není? Není tvůrčí diskuse zdrojem 

pokroku? Jedním ze způsobů komunikace? 

A co je divadlo? 

 

 

Proč Šamberk? Proč Blázinec? Inu i ve 

Lhotě se rádi zasmějí, tj. v hledišti i jevišti. 

Vyskytl se i potlesk na otevřené scéně. Bylo 

vidět, že si herci své představení užívají. 

Možná některé odmlky byly způsobeny tím, 

že byla dána možnost divákům ať se zasmějí 

a oni to nepochopili. Ale možná taky herci 

neslyšeli nápovědu. Každopádně představení 

se povedlo.  

Taky proto, že i na malé české vísce 

uvědomili si občané, že v české i jiné 

televizi není moc se na co dívat. A tak si 

kulturu dělají sami. 

 

Pozvání do Lodžie jinak 
Není mnoho divadel, kde u vchodu 

návštěvníky vítá Konferenciér. Každému 

podá ruku a přidělí žetony. Tím se divák 

stává i spolutvůrcem představení. Tak bylo 

ve čtvrtek 27. července ve Valdštejnské 

Lodžii u Jičína a dny následující. Zahradní 

slavnost nesla název Pozvání, ale hned na 

začátku objevil se zádrhel.  

Jeden z hostů dostavil se s boxerskými 

rukavicemi. Ty musel odevzdat, následně 

byl šacován a musel slíbit přijatelné chování 

na slavnosti. Vkleče. 

Ostatní diváci – hosté posedávali, popíjeli, 

čekali. Pozvaná zpěvačka se rozcvičovala, 

zbytečně nápadně, nebylo třeba na sebe tak 

upozorňovat.   

Když slavnost začala, poznali diváci, že 

setkání nemá jen centrální scénu (zpěvačka 

se na ní konečně představila veřejně), ale 

v rozličných místech odehrávaly se dialogy, 

někdy pohodové, jindy končily roztržkou. 

Chvílemi nebylo snadné rozeznat, kdo je 
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pořadatel (herec) a kdo návštěvník slavnosti 

(divák). 

Půvabné bylo, že návštěvníci mohli si vybrat 

hlouček (scénu), které věnují pozornost. 

Ostatně ne každého zajímá ono lidské 

hemžení všelijaké. Spatření byli i hosté, kteří 

si svou skleničku u stolku popíjeli, a onen 

člověčí šelest k nim doléhal mnohobarevně 

vzdáleně. Právě tak ovšem byli i hosté, kteří 

cítili potřebu k věci promluvit. Do akce 

vstoupit.  

Dění se postupně přesunulo do budovy 

Lodžie, hlavně ale do parku. To vám byla 

nádhera už při pohledu z terasy. Jednotlivá 

místa v nastalé tmě skvěle osvětlená. Jemně. 

Žádná přemíra reflektorů, vlastně bez nich. 

Divadelní mluvou – scénografie jemná, 

důsledně využívající krásu parku, při tom 

sloužící ději. Sem patří i mrholení. Všichni 

roztáhli své barevné deštníky, které scénu 

doplnily. Měli to pořadatelé i s deštěm dobře 

vymyšleno. Jen to nahoře trochu přehnali a 

pršení nevypnuli a nevypnuli. 

Tož v Jičíně zase, zásluhou Lodžie, něco 

nového. Na čtyři dny hraní, před tím náležité 

přípravy. Divadlo přizpůsobené podle 

prostředí. Projekt Pomezí přivezl imerzivní 

divadlo. Exteriérový projekt, ve kterém 

hranice mezi realitou a snem se tento den 

natolik ztenčí, že bude opět možné spatřit 

svět v podobě, která nám zůstává většinu 

času utajená. Marně hledám název divadla, 

divadelní společnosti. Lidé sešli se nad 

projektem. Jmenuje se Pomezí. Podle 

předchozí inscenace.    

Divadlo šité na míru prostoru. Lodžie a její 

okolí jsou pro podobné projekty stvořené. 

 

Gymnázium byla jedenáctiletka 
Ve čtvrtek 3. srpna konala se v Knihovně 

Václava Čtvrtka v Jičíně sláva. Křtila se 

další knížka. Jmenuje se Na vyhlídce 

vzpomínek a představuje, jak uvedeno 

v titulu, „rozpomínání studentů jičínského 

gymnázia 1952 až 1955“. Pro jistotu je na 

titulní straně ještě uvedeno Jedenáctiletá 

škola v Jičíně. Tak se totiž škola tenkrát 

jmenovala. A byla tříletá. Za tři roky 

maturita. Tenkrát šlo všechno rychleji, aby 

se socialismus včas vybudoval. 

Do téhle třídy chodili pánové Vilém Hofman 

a František Větrovský. Protože oba jsou 

navzdory důchodu lidé činorodí, rozhodli se 

někdy okolo roku 14, že ze vzpomínek 

spolužáků udělají knížku. A tak od třinácti 

z nich vybrali slohové práce. Přidalo se ještě 

opatřit dalších patnáct vzpomínajících 

Jičíňáků a přespolních. Dětí profesorů, 

kamarádů, ještě žijící kantorů. Prostě těch, 

kteří měli co sdělit.  

V knize nejde jen o veselé příběhy z doby 

studií. Ve vzpomínkách ožila doba ne tolik 

vzdálená od války, ale pro dnešní lidi dávno 

minulá. Není tedy knížka jen kratochvilným 

čtením, ale docela zajímavým poznáním „jak 

to tenkrát bylo“. Stačí si prohlídnout tehdejší 

maturitní otázky z různých předmětů. 

Pánové editoři se omlouvali: „Pokud si 

někdo dělá legraci z kantorů, neznamená to, 

že chce někoho dehonestovat.“  V tomhle 

směru se doba příliš nezměnila. Snad jen, že 

si tenkrát žáci či studenti nedovolili to, co 

dnes. 

Kniha vznikla nákladem vlastním, a tak 

počet výtisků nepřekročil 85 kusů. Zajisté je 

k dispozici v knihovně.  Editoři V. Hofman a 

F. Větrovský kromě toho, že při přípravě 

knihy odevzdali velkou práci, obstarali i tisk. 

Tohle je příklad, jak při dobré vůli lze si 

vydat svou knížku. 

Vzhledem k tomu, že Pan doktor Hofman je 

též úspěšným studentem Univerzity třetího 

věku a má v současnosti i osmdesáté 

narozeniny, přišli mu gratulovat současní 

spolužáci. Dalším gratulantem byl lékařský 

kolega Ivan Hejduk, který se po dlouhé době 

představil se svými houslemi. Vivaldi, i 

závěrečný Montiho čardáš dokázal, že 

někteří zubaři na housle umí.  

Pěkné odpoledne. Sešli se milí lidé, kteří si 

mají při dobrém díle spolu co povědět. A 

dík, knihovno. 

 

Z Lodžie do Národního a zpátky 
Beata Bocek je obyčejná holka. Nepříliš 

nápadná, tím půvabnější. Jako i její písničky. 

Pochází z Těšína, kde se mísí čeština 

s polštinou a takové jsou i její písničky. 

Pokud se ovšem nechystá do světa, to je 

přizpůsobuje zemi, kde hraje. Je to pár roků, 

kdy přišla poprvé do Lodžie.   
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Posléze přivezla svého přítele Christofera 

Strandha, který jest mlčenlivý Švéd. Hraje 

na trubku a baskytaru. Pak žili ve Valašském 

Meziříčí, nyní ve Švédsku. Samozřejmě 

kromě svých cest po světě a ty jsou věru 

rozmanité. Od Nového Zélandu po Indii. 

Jiří Vydra zapojil Beatu do svého 

představení pojízdného kabaretu 

Valdštejnského imaginária. Asi před třemi 

roky znělo v Jičínském zámku. Na obnovené 

představení v pátek 11. srpna přijela Beata 

do Lodžie znovu. Ona, Christofer a 

Valdemar. Valdemarovi je půl roku a umí se 

kouzelně smát, čímž jsme se vzájemně 

vyhnuli jazykové bariéře. 

Rodina žije ve Švédsku, a když se 

muzikantky zeptáte, co dělá, ukáže na 

Valdemara. Písničkářka na mateřské. Skládá 

a píše do šuplíku. Nejen. 15. a 16. června 

dával na Nové scéně Národního divadla 

baletní mistr Petr Zuska premiéru své 

choreografie Sólo pro nás dva. Hudba a texty 

Beata Bocek a Jarek Nohavica. 

Když jsme s Beatou hovořili, řekla: 

„Největším divem světa je tohle mimčo. 

Ostatní je jen navíc.“ 

Potkáváme v Lodžii zajímavé lidi. Docela 

nenápadné.     

 

Jak se dělá dobrovolnictví – 

Tamjdem 
V nabídce psali: Barokní Lodžie potřebuje 

opravu. Tak přijeli. Ze Srbska, Španělska, 

Mexika, Taiwanu, Bulharska, Švýcarska. 

Dívky i kluci, dívek víc. Studenti, i už 

absolventi. Mezi osmnácti a osmadvaceti 

léty. Žádní svalovci, dívky jak mají být – 

štíhlé, malé. Nakládají jim jen půlku 

kolečka. Poznávají se. Cítí, že jsou naladěni 

na stejnou vlnu.  

Organizace Tamjdem vyhlásila nabídku, 

tihle se přihlásili. Staví chodník. Vykopou 

terén, připraví podklad a budou dláždit. 

K barokní památce patří kámen, pískovec. 

Když toho mají dost, odloží lopaty a 

kolečka, vyškrabávají trávu z chodníku, 

který už je postavený. 

Denně šest hodin práce. Zbytek času 

procházky, o víkendu krátký výlet. 

Rozhovory. Každý poví o své zemi. Pracují 

za byt a stravu. Dopravu si každý zaplatí ze 

svého. Mnozí to spojují s cestou po Evropě.  

Jednací řeč angličtina. Těší se z několika 

českých slov, zejména těch, které se týkají 

jídla. Míša vaří skvěle. 

Proč to dělají? Poznávají svět a lidi v něm. 

Vylepší se v angličtině. Jsou užiteční. Jsou 

mladí, žijí ve svobodném světě. Žijí rádi. 

Bulharka Teodora letěla poprvé v životě 

letadlem. Česká organizátorka Martina chce 

přerušit studium práv a odjet na rok do 

Arménie. I s přerušením to do šestadvaceti 

zvládne a školu řádně ukončí. Proč právě 

tam? Krásná země, milí lidé. I tohle 

dobrovolnictví umožní, zprostředkuje. 

Takhle s žádnou cestovkou zemi nepoznáte. 

 

Cyklostezka 
Ze Železnice do Jičína terénem vlastně 

kousek. Pro pěšáky i kolisty rychlejší než po 

silnici, která se teď opravuje. Jenže bláto. 

Něco jako na Hedvábné stezce, kde Kolomý 

utopil kamion. Můj Author zablácený, 

jezdec zablácený. Asfalt v nedohlednu, jiný 

povrch taky v nedohlednu. „Cyklostezka je 

věcí stavebního úřadu v Nové Pace, tam se 

ptejte,“ řekli mi na jičínské radnici. Ke 

„zúřadování“ dostala to Paka, protože 

v Jičíně můžou být podujatí. 

V Pace musela se Soudružka kompetentní 

zeptat pana tajemníka, jestli mi může dát 

pana Charamzu, který to má na starosti. Pan 

Charamza bude za čtvrt hodiny a stejně se 

neví, jestli se se mnou bude chtít o věci 

bavit. Takovej je život. 

Pan Charamza chtěl a byl vstřícný a věcný: 

„Probíhá územní řízení ve věci umístění 

stavby. Až nabude právní moci, pak může 

město Jičín žádat o stavební povolení.  Není 

to na tom, že bychom teď povolovali 

cyklostezku. To, aby se mohlo začít stavět, 

záleží na tom, aby byly všechny nutné 

dokumenty v pořádku a taky na tom, zda se 

účastníci řízení neodvolají. Odvolávky a 

připomínky my lidi umíme. Takže nikdo 

není schopen povědět, kdy se začne stavět.“ 

 

U rampa 
Přišel pan Kudrnáč, že by sehnal na U rampu 

peníze a že zná i prostor, kam ji instalovat. 
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Bývalá truhlárna u 4. ZŠ. Začal úřadovat 

Jičín. Prostor je zkolaudovaný jako 

truhlárna, která tam už dlouho není. Takže je 

potřeba rekolaudace, pak udělat projekt. A 

stejně tam není v pořádku topení. I jiné 

závady. A stejně je tam nízký strop. A musí 

to prostudovat na radnici právnička. A…  

Stejně je to pěkné, ta občanská iniciativa. 

Okolo pana Kudrnáče jsou lidi, kteří jsou 

zvyklí na dobrých věcech zdarma máknout. 

Jako třeba na pumptracku u Maxihitu. Tam 

položili asfalt, pak ho zase sundali, protože 

prý nesplnili asfaltové předpisy. Ale 

chválabohu se tam na boulích jezdí. Obtížně, 

ale jezdí. Na asfaltu by to šlo líp. Úřad je 

úřad. 

 

Tiskovka na radnici 07 08 2017 
Přináší, co v městě nového. Z hlediska 

Prochorovin nic moc podstatného, to je 

dobře, nikoho nikdo neodvolává a radnice 

řeší běžný provoz. Tak stručně: Pokud je 

někdo odsouzen k obecně prospěšným 

pracím, tak v Jičíně může pracovat v TS, pro 

MěÚ, v psím útulku, v K klubu. ∎ Je 

potřeba rozšířit skládku Lipec. ∎ Vchod do 

Arisu opět neudělala firma v dohodnutém 

termínu. ∎ Základní a praktická škola 

v Soudné buduje v zahradě zařízení pro 

venkovní výuku. Jmenuje se to Učíme se 

trochu jinak. ∎ V Lodžii se pokračuje 

v opravě terasních zdí. Bude opravena celá 

zeď do parku. Záchody by měly být předány 

ještě v srpnu, jakož i do konce prázdnin 

dokončeny schody z parku. ∎ Obec Hubálov 

projevila zájem o přičlenění k Jičínu. 

Potřebovali by vodovod. Stál by přes 60 

milionů. Vedení města se tam sejde 

s občany. ∎ Při romském festivalu 

v zámeckém parku vyskytly se problémy. 

Město má výhrady k pořadatelské službě. 

Nepřijely některé kapely, čepoval se tvrdý 

alkohol. ∎ Pro JMP zvýšilo město dotaci a 

tím pádem se nemusí v sobotu vybírat od 

dětí vstupné…  

 

Bohemia na Zélandu a v Železnici 
Na vernisáži nás bylo sedm. Nebo osm? 

Fotky pečlivě rozvěšené, stylově srovnané. 

Paní Aranka dala si práci. Pan fotograf a 

speleolog a geolog pečlivě ošetřoval 

promítačku. Asi starší typ a on se bál, aby 

všechny cvakátka cvakal správně. 

Nevypadal, že se touhle technikou často 

zabejvá. Ale svému řemeslu rozumí. 

On starším typem není. Dříve horolezec, 

který se dal na jeskyně. Mírně rozcuchanou 

hřívu vlasů. Že by už šedivé? Věk neumím. 

Pouští film. Natočili ho na Jižním ostrově 

Nového Zélandu. Našli tu jeskyni, nazvali 

Bohemia. Byla jejich. Poprvé, to bylo v roce 

1990, pobyli čtyři měsíce. Pak už kratčeji. 

Taky musí chodit do práce a vydělávat na ty 

cesty. Bylo jich devět. Dvě trojky uvnitř, 

jedna, zajišťovací, venku. Spojení žádné. 

Zatím to dostupná technika neumí. Mají 

stanoven čas návratu a čas poplachu.  

Kabel musel by být setsakra dlouhý. 

Bohemia je hluboká 713 metrů a celý systém 

dlouhý téměř 12 kilometrů. Vlezou, 

dokumentují. Tj. mapují, fotí, pátrají po 

životě, zkoumají materiál. Aragonit. Objevili 

tu brouka. Kvalifikovaná speleologie je 

práce mnoha oborů. 

Nepřespávají. Připravit bivak znamenalo by 

dva dny práce. Baterie, karbid, lana. 

Fotomateriál má až dvanáct kilo. Orientace? 

Paměť, nákres. Někdy i dávali odrazky, 

značky. Bezpečnost? Sleduje se hlavně 

úbytek kyslíku. 

V železnicím muzeu jsme ale kvůli fotkám, 

vyprávění Radka Táslera je poutavé. Umí 

věcně, bez příkras. My pak stojíme v chodbě  

u fotek, ptáme se. Všechny vytváří sám. I u 

počítače. Kupodivu, většina vystavených 

fotek vznikla analogově, na film. Pak 

naskenovat a úprava počítačová. Novější  
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snímky samozřejmě digi. Ve tmě jeskyně je 

digi výhoda, jak se může experimentovat.  

Hlavně v barevném podání, aby záznam byl 

nejvěrnější. 

O fotkách. Věrné, krásné, ale žádná neumí 

zachytit reálné podívání v tichu podzemí. 

V tichu, teplotě, vlhkosti, ale i eventuelní 

ozvěně. Hlasu, kroku. To, co vidíme na 

stěnách železnického muzea může vidět 

málokdo. Takováhle úžasná výzdoba není 

častá v jeskyních světa. Slovem? Jemnost až 

titěrnost. Pavučina krápníků. Rozmanitost 

barev a tvarů, kterou umí jen příroda.   

V železnickém muzeu vystavují dnes 

z jiného oboru, než jsou obrazy nebo 

užitkové dílo. Dobře tak. Výstava fotografií 

Radka Táslera bude tu do 10. září. 

 

Od čtenářů 
Ahoj Prcku (mohu používat?), dík za čtení. 

Drážďany – ano, bylo to v '61. Taky 

vzpomínám na barikádu očíslovaných 

kamenů a říkal jsem si, zda to bude někdy 

použito. A malá poznámka, možná víš: na 

obnovu resp. umístění kamenů do 

obnovených zdí udělala IBM program. Jen 

mi není jasný, jak do něj zamontovali jejich 

správnou = originální pozici. A máš hezký 

sny. 

Zdraví a pozdravuje 

r (Gandy = spolužák z Prahy) 

Chtěl bych reagovat na dopis, který byl 

reakcí na článek Přívětivá radnice. S panem 

starostou JUDr. Janem Malým jsem měl 

možnost jednat několikrát, ale s nějakou 

arogancí jsem se rozhodně nesetkal. Jednání 

bylo vždy příjemné a v přátelském duchu. 

Právě tak s panem místostarostou Ing. Janem 

Jiřičkou. V žádném případě nechci 

srovnávat, jaká byla jednání na Městském 

úřadu v Jičíně za předchozích starostů a 

dalších funkcionářů. Se všemi jsme měl 

možnost jednat, a tak jsem si vždy vážil a 

vážím všech. Ing. Ivana Matějky, Ing. 

Martina Puše, MVDr. Jiřího Lišky, JUDr. 

Jana Malého.      MUDr. Vilém Hofman, 

Libáň  

 

Kousky z deníku 
25 07 2017 Rozvážím 

- Už se to láme, i když ne podle kalendáře. 

Jeřabiny červenají, obilí zlátne, i Babišova 

řepka olejka. Když byla žlutá, vypadala 

líbivěji. Libuju si v ranním ovzduší. Protože 

v noci pršelo, je krásný čistý vzduch. Prý 

koncentrace záporných iontů. Žádnej jsem 

neviděl. Ale cítil. Není cítění důležitější, než 

vidění? 

- I když vidění – od čtenáře dozvěděl jsem 

se, že mám barevné vidění. Myslel tím, že 

v novinách. Hm. Nevím, pusu dostal jsem za 

celou roznášku jen jednu. Už to není ono. 

Bejvalo líp. 

- V lodžii přitočil jsem se, když Adam 

prováděl. Umí, ví. Je na něm vidět, že je i 

herec. A líbí, když provádění je i dialog. Do 

Lodžie chodí lidi, kteří jsou mu zvyklí.  

- Taky dovídám se, že část Lodžieteamu 

odjela do Slovinska. Na nějaký fesťák. Jako 

dobrovolníci. Makat, pomáhat s organizací. 

Lidi z Lodžie jsou vidět na mnohém konání. 

Nejen v Jičíně.  Taky třeba při JMP, v parku, 

když tam byl piknik se zdravým jídlem, i 

jinde. To je potěšení, že Lodžie se stává 

místem, na které se nabalují kulturní lidi. 

- V Lodžii chystá se natáčení promo pro 

záchody. To vymysleli si úředníci, že když 

dostane se na něco grant, musí se o tom 

natočit agitka. Tak se kdysi říkalo. Dnes 

chystá Jirka trailer o záchodech. Jeden trailer 

o Lodžii už je na internetu. Když o tom Jirka 

mluví („Nemám čas, mám tu návštěvu.“), 

hned se chytí. Nejednou se dostává k tomu, 

že by rád udělal komiks o doktoru Kitlovi. 

Fantazírování je jedna z metod jeho práce. 

Když se třeba chystá program. Mluví, 

skicuje. Často své nápady hned mění 

v obraz. Lidi okolo poslouchají, občas někdo 

něco nesměle řekne. Pak se nesmyslně 

rozpitvává detail. Pak se jde domů a za 

tejden je už líp. Takhle vzniká umění. 

- Kaplička na Velišském hřbetě je boží 

místo. Místo k usebrání. Já vím, stále se k ní 

vracím. Naši předkové byli moudří. Věděli, 

kde se zastavit. Vyhlížet. Posadit se. Pak už 

to přijde samo. Zklidnění. Myšlenky (s 

velkým M). Nápady. Nu, trochu toho 

Moudra nám zůstalo. Projevila ho ta parta, 

která opravila kapličku a postavila tam 

lavičku. To jsme psali, že lavička zmizela a 
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po čase se vrátila. Takové jsou podivnosti 

oněch míst. 

 

26 07 2017 Připravuju výlet  

pro SPCCH = objíždím potenciální místa 

kam spolek starších vzít. Branžež jo?  

Komárovský rybník má rozlohu 53 ha podle 

stránek Regionu ČR, ale podle Wiky jen 38 

ha. Ha. Komu věřit? Nikomu. Jen, že okolo 

bláto, bláto, je nezlomný fakt. Kempy se 

jmenují Nebe, Peklo, Duo.  

Valečov zůstává bez parády. V jednom 

okýnku dostanete párek, pivo, i vstupenku.  

Hladomorna je dostatečně zašpérovaná a 

dole se svítí.  Není to jako v roce 1833 za K. 

H. Máchy, kdy rozjaření kamarádi spustili 

kolegu skrz široké mříže, aby se podíval 

dolů. Ono se jim vysmeklo lano a spadlo za 

kolegou. Ten příběh sepsal jistý proChor, ale 

tady na něj není místo.  

Na Krásné vyhlídce je takový výhled, až se 

dech zatají. Prominete jim, že kafe nestálo za 

nic. Lidi jedí, pijou, vyhlížejí a nevědí že sto 

metrů odtud je pseudokrasový závrt, hluboký 

22,5 m. Měl jsem štěstí, skalní stěny byly 

krásně přírodně nasvětlené. Ale hlína začala 

ujíždět, utekl jsem včas, abych toto napsal. 

Jo, dámské jízdy (dívek u stolu) jsem se 

zeptal, zda je taky bolí prdel z kola. 

Vysvětlily, že jiný orgán, který otevřeně 

pojmenovaly. Inu, ženské mají to asi 

opravdu jinak. 

Před zámkem v Mnichově Hradišti stojí 

Budovec. Bronzový. Ne Valdštejn, který je 

tu pochovaný. Zajímavé, že hned dvě 

průvodky, které jsem oslovil, byly 

brigádnice, povoláním kantorka a 

ministerská pracovnice. Prováděly tu jako 

studentky, teď si berou dovolenou, aby si to 

mohly zopakovat. Tohle nemůžou dělat pro 

peníze, to je prostě láska k historii a 

průvodcovskému řemeslu.  

Věřili byste, že při tomhle pojíždění a 

návratu do Jc se najede 89,6 km?     

 

 
31 07 2017 Magdalena dnes končí 

Tiskovka. Tisková mluvčí radnice. 

Komunikace s veřejností. Po asi šesti letech. 

Sedávala naproti mně na tiskové konferenci, 

kterou moderovala. Bylo na co koukat, chce 

se napsat, ale nehodí se. Magda není TO.  

Pracovitá, spolehlivá, sliby držící. Jakákoli 

informace byla potřeba, obstarala, poslala. 

Prostě šest roků je pro dnešní lidi až dost, na 

to, aby přišla změna. Asi jinde bude mít víc. 

Na to má nárok. Vycházeli jsem dobře. 

Akorát mi pořád v hlavě leží věta, kterou mi 

poslala ve službách starosty Puše: Že píšu 

proto, abych se mediálně zviditelnil. 

Kolikrát jsem si v hlavě stylizoval odpověď 

a nepoužil. Teď vím, že pušista Puš za to 

nestojí. Nesmíš bejt proChore tak pinklich. 

Takže díky, Magdo, za dobrou spolupráci. 

Ten koláč, co přišel na rozloučenou byl 

skvělej.   

 
09 08 2017 Svitačka 2017 

Do těch míst víc než 50 roků, možná 55. 

Stačí jedna noc, aby se oživily vzpomínky. 

Přijedu se spacákem a ešusem. 18 km přes 

Prachov horem. Udělám kafe. Letos srab, 

využil jsem čajovou konvici, oheň až večer. 

Ke kafi letos salám a bagetu a koukání a 

klid. Kozy mečely, děti okolo nich. Nic 

nového. Apolena stále zavřená, stále úžasná, 

zákaz stále porušován. 

Bágl dávám do stanu sousedů. Silnice na 

Vidlák ještě zavřená, jako loni. Hoši cestáři 

si to užívají. S kolem přetlačím. Vidlák 

špinavý, dívám se na kámen, ze kterého jsme 

skákali, když ještě tenkrát voda ušla. Dívám 

se do údolíčka, kde jsme spali a kde ve čtyři 

ráno nad námi psí tlamy. PSVB. Seděli jsme 

pak nad rybníkem a čekali na slunce. To 

byla parta studentů z M4A. Pořád se 

scházejí. 

Z hráze krmí rodina nutrie. Strašně dlouhé 

myši. Prý se přemnožily. Tábořiště na 

Vidláku už desítky let stejné. U jediného 

stolku tady maminka mučí dítě. Matematika, 

druhá třída. Balím maminku, synek se 

raduje, ale přichází od stanu tatínek. 

Právníkové. Jí jmenoval pan president za 

soudku okresního soudu, On insolvenční 

správce. Vytahuje se, že nemají televizi, on 

nečte noviny. Příjemní lidé ze Přerova. 

Kdysi severní tábořiště na Věžáku stejné, 

koupací. U jižního natahané stromy a pařezy, 

aby se nemohlo do vody. Nojo, soukromý 

pozemek. Ať si trhnou. Co jsme si tu kdysi 
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s táborem gymnastek (malých) užívali. Přijel 

Pepa a udělal afgánský salát. U tábora přímo 

skála, kde se lezlo. V noci nám ježek 

rozpíchal všechny pytlíky s mlékem na 

snídani, co byly vedle stanu. 

Na Nebáku pořád pan Doležal. Inventář. 

Kolik mu může být? Na hrázi stejně milé 

posezení, jako už řadu let. Vadlejchovi jsme 

tu dali do kolínek pulce. Když kolínka sněd, 

řekli jsme mu to a hned se poblil. Už je na 

pravdě boží. Ale jedinej z nás si koupil 

trumpetu, když jsme se jako studenti 

dohodli, že založíme dixilend jako byli 

Smetáčkovci. My ostatní jsme jen plánovali, 

na co budeme jednou hrát. A nahráli. 

Sbírám dřevo, jím salám a kafe, zapomínám 

podat domů telefonní hlášení. Chystám spaní 

pod stejným stromem, jako každý rok. Igelit, 

alumatka, spacák, proChor, širák. U ohně 

dva Engličani (on, ona). Petra, Alice, Péťa. 

Matka a její dva nezletilci. Ostrovani učitelé, 

matematici. Petra má taky to nebezpečné 

povolání – (němčina, dějepis). Opékáme 

kradenou kukuřici. Nezletilce chytla 

pohádka Jak jela teta Hašuša s babičkou 

Haničkou do Anglie. Než jsem odešel hledat 

ve tmě spacák, ptala se maminky, jestli to je 

pravda. Řekl jsem, že pohádky jsou vždycky 

vymyšlené, ale královna že je pravá. Že nosí 

parádní klobouky. 

- Ráno nejdřív do zakázaného prostoru na 

výhled na kostel v Újezdě. Není. Výhled 

nám zarostl. Jdu kousek po okrajových a 

vzpomínám, že takhle skončil Láďa Slouka, 

skvělý horolezec. Bylo to někde, dopr jak se 

to tam jmenuje, za Děčínem?  Kafe, s čím 

asi? Koukám po tábořišti, jak vylejzá 

sluníčko. Vedu řeči s lidmi, co si u žlabu 

čistí zuby, mejou nádobí, jen tak zevlujou. 

Zpátky jedu přes Javornici, abych nemusel 

přes kopec, ani po státní silnici. Paráda. Až 

do Jinolic nepotkávám jediný auto. 

 

10 08 2017 Jak vypadá stáří 

Dvě čtenářky Prochorovin. 92 - žije ve vilce, 

dobelhá se ke kytkám a trhá plevel. Pak 

posune židli a pokračuje. Některé místní 

historické události má v živé paměti. 96 – 

bydlí v domově důchodců. Kdykoli přinesu 

noviny, čte. Třeba životopis Hitlera. To jí ho 

vzali. Tak čte Havla. Kamarádky. Ale se 

kamarádky desítky let neviděly, teď 

návštěva. Jedna má vlasy šedivé, jedna bílé. 

Vedou řeč jako by ty desítky let neuplynuly. 

Detaily, které nikoho nezajímají, ale pro ně 

důležité. Prochoroviny se radují, že tu 

návštěvu pomohly zprostředkovat. 

 
12 08 2017 Atletika a dnešní svět 

Dobré podívání televizní na světové 

mistrovství. Ale chvílemi teskno. Oštěpař 

Vítězslav Veselý, světová třída, na 

olympiádě 2012 bronz. Dřel rok. Přišlo 

koleno. Teď nepostoupil z kvalifikace. Jeho 

kolega Frydrych na bronz dosáhl letos. A šel 

se špičkovému Němcovi Thomasovi 

Röhlerovi omluvit, že ho vytlačil 

z medailového umístění.  

Novinám pak řekl: „V atletice neexistují 

zásluhy, je to o jedné hodině během roku. Je 

to kruté a krásné zároveň.“ 

Ten přístup srovnávám s nagelovanými 

frajery fotbalisty. Jaký rozdíl. Oboje je ještě 

sport? 

 

Drážďany+ (Pokračování) 
Naproti knihovně kavárna na chodníku. 

Nemůžeme říct, že popíjíme a pozorujeme 

socialistickou fresku přes celou stěnu 

knihovny. Ano, sledujeme dělníky, rolníky a 

pracující inteligenci. Myslím i nějaký 

samopal. Ale popíjet se nedá. Preso (2,2 

euro) v tak malém koflíčku, že jeden lok. 

Kde je klasický český turek, který míchám a 

upíjím? Drážďanští vrabci drzí, klovou nám 

sušenky. Prostě pohoda. 

Kdesi v dáli mešita s minaretem. Že by už 

dávno Angela počítala s uprchlíky? Kdepak. 

Architektonický vtip. Minaret je 

zamaskovaný komín a mešita továrna na 

tabák. Drážďany dnes.  

Meissen. Konečně gotika. O Míšni mluví se 

jako o malé Praze. Sedíme na náměstíčku 

nahoře u Dómu pod deštníky, za námi kašna 

z červeného mramoru. Průvodka Bára 

v červeném baretu (podle toho mě poznáte a 

z dálky uvidíte) mluví a mluví a pořád 

zajímavě. Vždyť ten August Silný dosti 

podobný s našim Albrechtem Eusebiem 

(Valdštejnem). Předváděli se oba, tou 

honosností, kterou budovali. 
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Porcelánka. Úplně jednoduchá mistička bez 

dekoru za několik stovek. Ale má na spodu 

zkřížené meče. Touhle značkou pyšní se tu 

výrobky už od roku 1710. Exkurze do 

manufaktury nevede do provozu. Ukazuje 

celou technologii. Výprava prochází 

místnostmi, kde za stolem sedí holka, jedna 

točí na kruhu, upravuje, pak detaily zdobení, 

malování, pak fotky pece. Vypalování, různé 

přežehy, třikrát. Ale pak muzeum. Ve třech 

patrech, Moderně instalované. Kupříkladu 

porcelánové varhany (úžasný zvuk, laikům 

zdá se jemnější, než klasické varhany). Vázy 

veliké přes dva metry. Zdobná, až kýčovitá 

sousoší. Inu, dřívější vkus byl jiný. 

Střídmost moderního umění tu není. Sošky 

svatých minimálně. Protestanti si na to 

nepotrpí. Ale v každém patře na co koukat, 

co obdivovat. Jeden svérázný umělecký svět. 

Moritzburg. U každého známku se to místo 

najde. Kde je  možné  posedět, popřemýšlet. 

Bůhvíjaký intelektuál řekl by, že meditovat. 

Pravda, nejlépe je sám, tedy i bez věrného 

přítele zvaného Tablet. Neboť on záhy 

vznáší nároky. Třeba, že nesmí svítit na 

obrazovku. Kdyby tu žádný přítel nebyl, 

nebyly by nároky. 

Má zámek čtyři věžičky, tedy čtyři kopule – 

helmice. Jistě – vojáci. Všichni papaláši, 

tedy kdož něco znamenal, byli vojáci.  I 

August Silný, tady domácí pán. Jak stavěl, 

budoval, aby všichni věděli, že na to má. No 

a co?  Jen on a pár blbců si myslí, že tím 

je/jsou lepší. 

Tak bylo, a je i dnes.  

(Co jsem tomu psovi udělal, že mi líže 

nohu? Jdi do pr. Aha, to není českej pes. 

Rozumí jen německy. Tedy asi i jeho pán tak 

rozumí.  Blbě kouká. I pán, i pes. Pán blbec. 

Má nevychovaný pes.)  

Chci ale o pánovi zámeckém Augustovi 

Silném. Aby mohl něčeho dosáhnout, tak 

konvertoval. Ke katolíkům. Jistě že od 

protestantů. To známe u nás. Vévoda 

frýdlantský. Albrecht Eusebius. Ten jim 

ještě ukradnul pokladnu. Jistě že August 

taky musel něco ukradnout. Kde by na 

takový barák vzal. 

Königstein.  

Festung. Stolová hora, nebo taky veliká 

skupina skal (masiv) na hliněném kopci. Od 

hladiny Labe na nádvoří pevnosti 247 m. 

Výškových. Skleněný výtah, který vás tam 

zaveze od parkoviště (od konce hory na 

vrchol skal) ujede 42 m nahoru. Rozloha 

celého areálu 9,5 ha. Od východní k západní 

části asi 600 m. Studna hluboká, ve skále 

kopaná, 152 m. Než vykopali, chytali 

dešťovku. 

Pevnost = vlastně město. Všechno tu. Od 

věznice přes hospody až po kostel. Vězňové 

a brigádníci středověcí museli sem na tu 

skálu nanosit hlínu, a tak je tu i les a 

zahrádky, na nich visí teď prádlo. Podél 

hradeb cesta s výhledem do údolí Labe i do 

dáli. Naproti, za vodou Lilienstein. Budoval 

Napoleon. Další pevnost, aby se cesta 

údolím dala uzavřít. Muselo to stát dost 

peněz, i člověčích životů. Postavili, 

upravovali, doplňovali, nevystřelili. 

Chválabohu žádná válka se tu nekonala. Asi 

právě pro to.  

Postřehy. V jedné pauze ptali jsme se pana 

řidiče autobusu, kde se mu nejlíp jezdí a kde 

nejhůř. Nejlíp ve Skandinávii. Nejhůř – 

hádejte (sánU). 

August II. Silný prý 365 milenek. Ale to jsou 

ty, které se provalily. Jistě je zval na 

Moritzburg. Pak tam Vorlíček natočil Tři 

oříšky pro Popelku. Nakonec vážně 

onemocněl, když mu spadla židle na nohu. 

August. Vorlíček dostal cenu ve Varech. 

Naše loď (dvoupatrová) má ponor jen 75 cm. 

A může se na ní kouřit. Labská plavba prý 

pod Babiše nespadá. 

Mosty vzdálené až 20 km, proto je tu mnoho 

idylických přívozů. Když přistávají, musí se 

loď natočit proti proudu, jako jsme zvyklí na 

Jizeře na kánoi. 

Na Königsteinu jsme vyfasovali sluchátka a 

malou škatulku (audioprůvodce). Mohli jsme 

si chodit v libovolném pořadí objektů a 

všude být jak chceme dlouho. Průvodci se 

prý proti tomu bouří.  Nám k prohlídce 

nestačily ani 3 hodiny. 

Němcové všude byli vlídní, ale dvoujazyčný 

jídelníček nikde neměli. Na Königsteinu 

stálo malé pivo 4,2 eura. Každý si svůj 

kapitalismus můžeme budovat po svém. 

Však nemyslím, že by se kvalita piva nějak 

výrazně lišila.     

 


