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Sedmnáctého v sedmnáct. 
Moderátor řekl, že by neměly být projevy a 

pak to sám nedodržel. Tomáš hrál na kytaru, 

lidi se připojovali spoře. Jirka nabízel 

svařák. Moderátor připomněl Jaroslava 

Hutku, jak se před osmadvaceti lety vrátil 

z emigrace, na Ruzyni ho nechtěli pustit, tak 

hrál a zpíval za sklem a lidi s ním. Pak jak 

mu Vašek na tribuně na Letné řekl: „Jarrrdo, 

tohle není koncerrt, shazujeme vládu.“ 

Dnes je sedmnáctého listopadu roku 2017. 

Na jičínském náměstí sešlo se lidí 

třiašedesát. Chodí sem každoročně, někdy 

víc, někdy míň. Neprší, trochu mlha, jičínské 

náměstí s osvětleným zámkem stále krásné. 

Možná krásnější. Můžeme přijít, bez 

pozvánek, bez kontroly účasti, můžeme si 

každý říkat co chceme. Pít svařák. Červený. 

To je krásný jičínský zvyk, který tak všude 

nemají. 

Lidi na kašně zapalují svíčky. Je tu i fotka 

Václava Havla. Ale nahlas mluví málokdo. I 

když se je moderátor snaží rozmluvit. Tak 

mezi Tomášovými písničkami mluví sám. O 

iniciativě studentů při pohádkovém festivalu. 

Snad je z toho cítit, že žijeme v dobrém a 

pěkném městě. Nahlas na schodech kašny 

hovoří Slávek. O tom, jak odcházeli ruští 

vojáci, někdejší poslanec Vláďa. 

Zavzpomínal na ty, kteří tu už nejsou a dělají 

asi revoluci kdesi. Pověděl, jak zatápěl 

v kamnech a ono to palivo byla knížka 

Timur a jeho parta. Ale jsou i jiné knihy: 

Jeden den Ivana Denisoviče. Pozitiva - Film 

o Martě Kubišové. Negativa – Milouš 

Z amnestoval vraha. 

Pak někdo řekne: „Na Valdické bráně nesvítí 

na straně do Husovky nad hodinami světlo.“  

 

Moderátor se vytahuje: „Všímáte si, že 

nemluvím o cyklostezce Jičín – Železnice?“ 

To je už roky nevyřešená záležitost. 

A tak fungují kuloáry, protože tady může 

hovořit každý. Lidi si povídají a čem chtějí. 

Svařák pomalu chladne. Blízko nádoby bývá 

každoročně skupina lidí, kteří spolu 

mluvívají. Tady se dělají dějiny. Tady zní 

Jirkova i Honzova ironie. Kdybych řekl, že 

tohle je jičínská kavárna, parta se urazí, ale 

je to trochu tak. Jsou tu i konšelové. Témata? 

Opoziční noviny, které lžou a že na ty lži 

není potřeba odpovídat. Cena města Jičína, 

na kterou je mnoho názorů, ne ve zlém. Že 

by měli být představeni všichni navržení. 

Atd… 

Svařák chladne, Tomáš hraje na přání. 

Začne hrát hymnu, lidi zpívají. Zní i 

slovenská část. Podáváme si ruce.  

 

 

O rozrůstání a ustrašenosti 
V nejbližších měsících má jičínská radnice 

posílit o 4 nové pracovníky. V jičínských 

hospodách, možná i v jičínské kavárně či 

kavárnách vedou se řeči, jak se nám ti 

úředníci rozrůstají a že je platíme z našich 

daní.  

Řeči jistě oprávněné, leč věc je složitější, 

než na jedno pivo a příslušné ponadávání. 

Filozofové, sociologové a jiní –ové vysvětlili 

by nám, oč složitější je celý náš současný 

život. Buďme konkrétní. Evropská unie 

vydala své GDPR, což v překladu znamená 

Nařízení Evropské unie o ochraně osobních 

údajů. U každé legislativy musí být kromě 

jiného uvedeno, kdo ho kontroluje a jsou tu i 

sankce pro nedodržování. To máme jednoho 

PROCHO   vydává prochor 

píše bohumír procházka     ROVINY 
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člověka, bude se jmenovat Pověřenec pro 

ochranu osobních údajů. 

Dále je tu novela stavebního zákona. To je 

náš vnitřní předpis, který značně zasáhne do 

povolování staveb. Na radnici se týká hned 

čtyř odborů. Takže budou postupně vypsána 

výběrová řízení na čtyři pracovníky. Prý se 

lidé na radnici nehrnou.  

Zastavme se u současného velkého šlágru, 

ochrany osobních údajů. V EU jsme, je to 

dobře že tam jsme, sami jsme si lidi, kteří 

tam za nás mluví, vybrali. Takže jediné co 

můžeme, je působit na ně, aby nám 

nekomplikovali život víc, než je nutné. 

Pokud to umíme, to působení na naše volené 

zástupce lidu. A chceme-li to dělat. 

Mluvme teď o tom, co my s těmi osobními 

údaji. My mnozí jsme jim naletěli. My jsme 

přistoupili na tu předpo…… . Bojíme se 

všude udávat svou adresu. Smazáváme svá 

jména ze jmenovek, ze zvonků. Dokonce 

bychom rádi zrušili domovní čísla, nebo je 

alespoň znečitelnili. Základní údaje, která 

vždycky v civilizovaném světě byly. 

Chceme, aby nastal zmatek? Někdo by 

možná byl rád. Tak mu naletíme, pomůžeme 

mu? 

Občas nám někdo volá nebo i na dveře 

klepe. Nesmyslné ankety. Ubohá 

marketingová finta. Podomní obchod je 

přestupek a v Jičíně je zakázaný. Volejme 

městskou polici, legitimujme. V telefonu se 

ptejme odkud znají naše číslo. Možno se 

obrátit na státní policii. Nenaleťme. 

Nenechme se vystrašit.  

 

Upír 
Jsou loutkoví herci univerzální kumštýři. 

Divadlo si napíšou, udělají k němu loutky a 

scénu, nastudují a pak za „vysoké“ honoráře 

odehrají. Jejich škola se jmenuje DAMU a 

na ní Katedra alternativního a loutkového 

divadla. Ten název má svůj význam, 

zejména kvůli slovu alternativní. 

Dřevorytec a velmi alternativní spisovatel, 

Josef Váchal, je v jičínských intelektuálních 

kruzích známý. Kupříkladu na jeho hrobě 

v Radimi dějí se často věci. A tak není divu, 

že jeho obraz Jičínský upír na Koštofránku 

poutá pozornost. Tím víc zaujal divadelníka 

Roberta Smolíka, který v té ulici bydlí. Není 

vyloučeno, že se vzájemně navštěvují. Takže 

byla jen otázka času, kdy se dostavila ta 

slečna, které říkáme Múza, Robert přizval 

svoji žačku Veroniku Svobodovou a udělali 

spolu divadlo. Je logikou věci, že premiéra 

se odehrála ve Valdštejnské lodžii, okolo 

které mistr Váchal chodil do Jičína, když 

měl výjimečně peníze, nakupovat víno a 

kuřivo. Bylo to v pátek 27. října 2017, ta 

premiéra. 

Před představením Robert poradil dětem, 

pokud jsou bojácné, ať nechodí do první 

řady a krátce vysvětlil, příběh upíra, protože 

představení odehrálo se beze slov. Loutky, 

spousta drobných rekvizit a zvuk. Všelijaké 

stroječky a hejblátka byly jeho zdrojem a 

Veronika velmi se vyřádila. Základ tvořil 

hrací strojek z historického stojanu na 

vánoční stromek. Byl na péro a Veronika 

musela stále natahovat kličkou, jakou jsme 

používali na brusle zvané šlejfky. Na 

otáčející ramínko věšela všelijaké kamínky, i 

různé jiné věci a ty třením vydávaly zvuk 

podle toho, co bylo na scéně. Žádný podfuk, 

reprodukce. Poctivá příroda.  

Kdo zná jen trochu Váchala, dovede si 

představit drsnost příběhu. Sebevražda, 

odříznutí těla, do rakve a hrobu uložení. 

Najednou rýč, z hrobu lítá pravá hlína, upír 

je na světě. Hlava kutálí se po jevišti. 

Půvab divadla je v tom, jak je všechno 

poctivé. Včetně skřípění opony, která se 

často spouštěla, jak se měnila scéna. Oba 

herci se zapotili. Na scéně několik loutek, 

marionet. Dění, včetně ukládání do rakve a 

do hrobu skutečné, ovládané drátkovými 

udělátky. Jen výjimečně, pokud se cosi 

zadrhlo, objevila se na jevišti Robertova 

ruka.  

Po skončení rozvěsili herci rekvizity a loutky 

na křídla jeviště, aby děti viděly a mohly 

osahat. Pěkný pohled estetický. Výstavka 

výtvarného kumštu.  

 

Žena s řízkem 
Obyčejná holka. Trochu rozjívená, myslím si 

zapomněla sundat bundu, která se obvykle 

nosí na lyže. Taky ani nevím, jestli ty 

vlnovaté vlasy jsou to, čemu jsme v historii 

říkali trvalá. Aspoň že blondýna nebyla. 

Tohle všechno jsem ale si ujasnil až doma 
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z fotek. Ty jsem musel ukrást. Nechtěla se 

fotit. Však nefoťte, když tak půvabně mává 

řízkem. 

První věta byla, jestli ty řízky jsou vepřové 

nebo hovězí. Která normální ženská se ptá 

chlapa na řízky? Stejně jsem se pak moc ke 

slovu nedostal. Vyprávěla. Já se stihnul 

občas něco zeptat. Když kousala. Ale moc 

nekousala. Byla tak zaujata svým 

povídáním, že některé stejné věci pověděla 

dvakrát, možná třikrát. Paní spisovatelka. 

Spisovatelka badatelka. 

Hlavní téma, historické události poúnorové. 

Akce Kámen (o falešné hranici, pomocí 

které falešní převaděči zatýkali lidi) a smrt 

Jana Masaryka. Hledá pamětníky. Přesněji 

zprostředkované vzpomínky. Lidé umírají. A 

taky o těchhle věcech je obtížné a 

nebezpečné mluvit. Pravdivě i nepravdivě. 

Jako všude, kde se vyskytuje to, čemu se 

říká StB či instituce a lidé tomu podobní. 

Pohybuje se na tenkém ledě a to ji baví. Pro 

nás některé baví poslouchat a pozorovat, jak 

na vidličce mávajíc řízkem, moc nevnímá 

okolní svět. 

Vypráví, jak když jela do televize do pořadu 

Reportéři ČT, usnula ve dvě, protože se 

necítila dostatečně připravena. Nebo jak 

Miloš Zeman prohlásil, že Jana Masaryka 

uvede na pravou míru. Pojede do Moskvy, 

tam mu kolega Putin dá věci z archivu a tam 

to všechno bude. 

Cestou do hotelu k tomu dodává, že jí 

strašně zebou nohy a vymejšlí, jak se zahřát.  

I tohle je 27. Podzimní knižní veletrh 

v Havlíčkově Brodě a jeho večerní raut. 

Knížky se jmenují: Kauza Jan Masaryk – 

jiný pohled, Tři muži proti totalitě, Kámen. 

V tisku je další. 

Jejich autorka Václava Jandečková. 

 
Slavnost stromů 
V Lodžii už standardně jedeme přípravu na 

akce na dvě schůze. Ta první, čtrnáct dnů 

před, nevypadala příznivě. Lodžie team 

jakoby v beznaději, účast horší než volební. 

Nedaří se nic kloudného vymyslet. Moje 

připravené nápady zamítnuty. Zní hlavně 

fantazírování: prstýnek z kaštanů, růže, 

komnaty pro stromové bytosti, pověsit do 

okna, lísteček, klacek, dvě pérka… 

Další týden téměř nabito. Dostavil se i 

dorost. Míšin, Zuzky. Ten se ale do debaty 

nezapojil, ještě neumí česky. Neumí nijak. 

Ani chodit. Tak si oba (nebo obě? neumím 

rozpoznat) spokojeně lezou pod stolem, když 

dostanou napít, víc nechtějí. Někdo přinesl 

funkční vzorky výrobků své budoucí dílny. 

Z prvního schůzování moc se nezachovalo. 

„Teď to tady nahlas řekneme a bude to 

fungovat. … Gastrointestinální.“ Trvání 

porady dvě hodiny. 

21.10.2017 v 11. V havlbrodě jsem vstával 

v pět, v Kolíně neujelo. Z domova do Lodžie 

podařilo se převést vše. Na nosiči, na 

zádech, takovej ten svázanej žebříček na 

listy v ruce. Pozoruju, jak se pracující lidi 

scházejí, někteří už v kostýmech, někteří už 

dávno přišlí. Někteří zase odešlí domů 

uvařit. Stoupá mi optimizmus. Lodžie team 

spolehlivý a estetický. To je tím, že většina 

dívek. Každá má ve vlasech nebo i jinde list. 

Nouze o stoly. Setové stoly z bylinkové 

místnosti už došly. 

Krabičky, které si každý složí a v nich 

brouk, čaj se vším, co se do něj může dávat – 

na ohni vařený a hned k ochutnání, 

ozdobičky z listů a plodů – mladé dámy 

udělejte si panenky z klacíku a listů, bar pod 

stromy, kde se smaží placky v podobě listů, 

listovníček…  Zuzka s rodinou (matka plus 

čtyři) rozbalila velkou deku = dílna 

stromových panenek.  Atd. 

Ve tři téměř nikdo. Ve tři deset nestíháme. 

V předepsaných sedmnáct stále fronty. 

Nestíháme vidět hlavní číslo – stromového 

krále. Vypadává jistič, nestíhá ani vrtačka. 

Dochází materiál. V šest jeden pán starší 

přichází znovu, že by si ještě udělal 

listovníček pro manželku. Vojta šmirgluje 

stůl, aby si Jirka nevšimnul, že je 

poškrábaný. Někteří tatínkové jsou ničemní, 

neumí držet pilu. Od maminek to nežádáme. 

Stačí, jsou-li půvabné. Do lodžie chodí 

půvabné. Známe se od loňska i předloňska. 

Nikdo si neprovrtal prst.  Rychle uklízíme, 

než se setmí. Mezi dveřmi stojí Adam a 

vykládá výsledky voleb. Nebudu citovat 

slova, která zazněla.  
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Listovníček = notýsek. Desky jsou 

z překližky získané rozebráním bedny na 

ovoce, listy z papíru dostanutého v tiskárně. 

Provrtají se otvory, sváže se na hřbetu 

provázkem. Listy papírové se ilustrují 

stromovými listy. 

 

Každý týden zajímavý 

dokument 
Film byl dlouhý a náročný, jak Bára na 

pozvánce napsala. Jmenoval se Kainovy 

děti, natočil ho Marcell Gerö, maďarský 

režisér. Tři muži, vrahové, vyprávějí. 

Vraždili mladí, to hovoří poprvé. Pak se 

k věci vracejí po třiceti letech. Do toho 

maďarská vesnice s obyčejným životem, 

záběry z věznice, ale i bezstarostně si hrající 

děti na vsi. 

Ti muži jsou od pohledu sympaťáci, asi se 

ženám líbí. Mluví otevřeně. Myslím, že 

jeden ze svého lůžka na psychiatrii. Některé 

scény film nevysvětluje, ponechává na 

divákovi. Možná některému zdá se film 

dlouhý. Možná i někomu trochu nudný. 

Film, který zapůsobí až doma, třeba i 

s delším odstupem. 

Jeden z šestnácti. Promítá se každý čtvrtek 

od sedmi večer. Ve čtvrtek 2. 11. v pořadí 

pátý z Dokumentárního podzimu v Židovské 

škole v Jičíně. Připravily organizace ProVize 

z.s; Baševi  o.p.s. a Kinedok. Ale v Jičíně 

konkrétně Bára Tmějová, Monika Crhová a 

Míša Rejlková.  Přijít může každý, vstupné 

je dobrovolné. Poslední film bude 14. 

prosince. Kinedok, který filmy poskytuje, 

chce, aby se promítalo v malých 

alternativních prostorách, kde se lépe zážitek 

sdílí. Doporučuje pozvat zajímavou 

osobnost, která promluví a otevře diskuzi. 

To se druhého prosince povedlo. Přišel pan 

farář Josef Kordík, který byl 23 roků 

kaplanem ve valdické věznici. Říká o sobě, 

že ve svém životě podal ruku tolika vrahům, 

jako málokdo. Odhaduje, že z vězňů, kteří 

v žaláři chodějí na mše svaté či rozpravy o 

Bibli, je asi polovina vrahů. 

Otec Kordík dával otázky. Například ptal se, 

kdo ze sloupů Bible byl vrah. Mojžíš, Eliáš, 

apoštol Pavel. Bůh o sobě říká – stvořil jsem 

zlo. I zlo je motorem pokroku. V novodobé 

historii Stalin, Hitler. Najednou dostalo se 

setkání k diskusi o knížkách. Koukolík je 

blábol. Zase objevuje se problém překladu 

při edici bible. Nedobrý překlad změní smysl 

textu. Vězňové potřebují slyšet, že Bůh je 

milostivý. Jidáš nebude v pekle. Atd.  

Je dobře, že součástí promítání je beseda, 

diskuze. Efekt zhlédnutí se umocní. Když 

přinese film otázky nebo potřebu vyjádřit se, 

je dobrým filmem.  Na filmu Kainovy děti 

sešlo se 20 lidí. Už známé tváře. Převládali 

mladí.  

 

Píšete? 
Počítám. Můj věk je čtyřnásobek jejich. 

Studentů. Dospívajících. Nebo nejvýstižnější 

je mladých? Co tu pohledáváš, proChore?  

Setkání generací. Nebuť patetickej, vole. 

Dobře. Pozorovatel. Pozorovatel se 

záznamem: 

Nejdříve všimnul jsem si dívky v černých 

šatech. U krku něco jako krajka. K tomu 

rtěnka výrazné barvy, kterou neumím 

pojmenovat. Rozhodně ne křiklavě červené. 

Umí. Vkus. Hlavně ale váží si té dnešní 

chvíle. Nejen ona. Záhy vidím ji s foťákem. 

Takovým velkým, kteří mají fotografičtí 

machři. Později slyším, jak čte povídku Da 

capo al fine. Skvěle. Jak si ta skvělá povídka 

zaslouží. 

Eliška. Zaujala. Seděla u okna na židli, dál 

od stolků. Tmavší blondýna. Střídmá, pravá. 

Rozhodně ne blondýna z vtipů. Nemluvila, 

nemobilovala. Seděla, čekala. Čekat umí.  
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Pozoruju ji. Snažím se zařadit. Hraju tu hru 

na poznávání skrze fantazii. Ne, tahle nepíše. 

Ale kdyby psala …  . Oduševnělý typ. 

Zajímavá. 

Řadím si ji mezi mladší spolužačky. Přišla si 

poslechnout, jak píší básnířky? Vlastně 

nevím, co měla na sobě. Něco obyčejného, 

jako je ona sama. Zase se, proChore, mejlíš.  

Často, nemyslíš? 

Adam. Básník, prozaik, herec, student. Když 

promluví, je to k věci a zasvěceně. Proto ho 

občas vyvolávají. Zvou. Koření společnosti.    

Nervozita. Přiznávají ji mnozí. Účinkující, 

pořadatelé. Přesněji pořadatelky. Ano, dívky 

převládají. Výrazně. Jsou odvážnější? 

Drzejší? Sebevědomější? Nebo víc píšou, 

zatímco kluci kopou? 

Na Aničce a Valentince je to vidět nejvíc. 

Pobíhají. Chvilku v baru, chvilku v sále. 

Něco řeknou, třeba kde je záchod. Zvou do 

baru. Začátek se opozdil. Nikomu to nevadí, 

mají si o čem povídat. Stoly uspořádány do 

polooblouku.  Na každém něco do úst. 

Přidávají se židle. 

Anička začíná vysvětlením projektu. 

Pět prací, většinou poezie. Přestávka na 

diskuzi. Ta poněkud nesmělá. Další čtyři 

práce. Diskuse. Kuloáry. 

Jen někteří autoři, pardon, autorky, četly 

práce svépomocí. Různorodost. Próza, 

poezie, zhudebněná báseň zpívaná anglicky, 

báseň jako koláž.  

Úroveň? Óóóó. (= různá). No a co? 

Přehlídka. Žádná soutěž. Však si každý 

odnese svoje. Poznání.   

O jedné povídce. Jmenuje se Da capo al fine. 

Muž vypráví, jak se zamiloval ve vlaku. 

Neskončilo to dobře.  Zpočátku banál.  Ale 

není to banál.  Poslouchám. Anička 

v černých šatech skvělý interpret.  Chci 

poznat autora. Kolik je mu let, kdy povídku 

napsal, proč.  

Autorem je autorka. Maturantka. Jmenuje se 

blondýnka Eliška.  Proč nečetla sama?  

Nebyla odvaha.  Proč vypráví jako muž? 

Lépe se jí podaří sdělit to, co chce. Konečně 

se rozpovídá. Píše román. Už pět let. Něco 

mezi fantazií a apokalyptickým světem.  

Ano, přepisuje hodně. Ve třinácti měla jiný 

styl musí ho opravit na dnešní. Líčí, jak 

dokáže psát několik dní v jednom kuse. 

Stává se, že se ztotožní s postavou, že ji 

dojme příběh, který vymýšlí.  Nemá tušení, 

jak knihu vydá a kde. 

Čím chce být?  Že se ptám. Ale škola, kde se 

vyučí na spisovatele je soukromá, tedy 

drahá. Čeká ji rozhodování. Přijímačky. 

Maturita. Ale musí dopsat román. Je s ním 

sama. Jen někdy části přečte rodina. Záliby? 

Klavír. Ale psaní je nejdůležitější.  Mluví 

střídmě.  Ale je cítit vnitřní zápal. 

Setkání 18. listopadu v Židovské škole 

připravily dvě studentky Lepařova gymnázia 

z prací, které vložili zájemci do schránek. 

Jedna je na gymnáziu, druhá v Knihovně 

Václava Čtvrtka.  Projekt se jmenuje 

Literatura žije! Podrobnosti jsou na 

www.literatura-jicin.cz.  

 

S květinou přes hory 
Kateřina Sankotová má velké brýle a v ruce 

pěkné miminko. Nu, už je to dost velký kluk. 

Vzájemně se potřebují, a tak ho v pátek 3. 

listopadu vzala do Lodžie na vernisáž 

s sebou.  

V Café Lodžie není pro výstavu velký 

prostor a obrázky Kateřiny s ním 

korespondují. Kresby jsou jednoduché, není 

jich mnoho.  

Navzdory názvu převládají hory. Ty kreslí 

ze své fantazie. Vypráví, jak komponuje 

tvary a jejich rozložení. „Někdy kresbu 

odložím a vrátím se k ní za měsíc. Mám 

svoji gelovku, ta mě nezklame. Udělám čáru, 

jakou potřebuju.“ Nejraději má jemné ženské 

věci. I jako diváka ji zajímá ženská kresba. 

Není mnoho knížek o ženách malířkách. 

Ano, i květina. „Nějakou třeba dostanu, 

hledím na ní, vznikne nápad. Kreslím.“ 

Kateřina neplýtvá čarami. To ale 

neznamená, že obrázek je hned hotov. 

Přemýšlí.  

Figury, zvířata moc ne. „Figury moc 

neumím.“ Přizná a usmívá se. Půvabně. 

Teď ale před vernisáží malířka hovoří a 

hovoří. Mohla by být nařčena 

z upovídanosti. Ne, má trému. První výstava. 

I když hezky mluví o své někdejší práci před 

mateřskou – reklamní grafika, přiznává, jak 

by ráda ilustrovala. Zatím udělala jen obal na 

cédéčko. V práci reklamní grafiku. V řeči 

dostává se ke svým deníkům. Zaznamenává 
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viděné, prožité. Písmem, kresbou či malbou. 

I jejich kombinací na stránce deníku. Deníků 

plný šuplík. Čekání na příležitost k využití. 

K vydání. 

Ano, těší ji mluvit o své práci. I o plánech. 

Možná spíš přáních. Malířské setkávání? 

Založení spolku, aby bylo kde o práci 

mluvit? Poslouchat názory na dílo? Zatím 

jen setkání spolužaček. Nejdříve Střední 

umělecká škola grafická v Jihlavě, potom 

grafický design na FAVU v Brně. Zajímavé, 

že pro její práci dala jí víc Jihlava.  

Inspirace? Okolní svět. Syn. Malířka sleduje, 

co se hošíčkovi líbí.  

Ale teď vernisáž. Musí promluvit. Tahák? 

„Měla jsem na papíře, ale to bych na 

zahájení neměla. Takže v hlavě.“ 

Je zřejmé, že se těší, jak jí návštěvníci 

povědí názor. 

 

Slovenská poezie v jičínské 

knihovně 
Už devatenáct roků připojuje se pan 

spisovatel Václav Franc k celostátní akci 

Den poezie. Většinou připravuje si pásmo 

s přáteli autory, spíš autorkami. Ale ve 

středu 15. listopadu, přinesl si haldu knížek 

sám.  

Představil rozličné slovenské básníky, 

přečetl ukázky. Dokonce citoval i svou 

tvorbu ve slovenštině. Originální, i 

překladovou. Posluchači připomněli si své 

hodiny literatury ve škole. Klasiky. Ale taky 

slyšeli tvorbu současných slovenských 

autorů. 

Mnohé totiž Václav zná. Jičínští literáti 

každoročně jezdí do Martina na Martinskou 

poetickou jeseň – setkání literárních klubů. 

Tam vedou se zajímavé diskuse a zní 

autorské čtení. Témat k povídání je mnoho, 

některé zazněly i v Knihovně Václava 

Čtvrtka. 

Je trochu odlišný přístup k slovenské 

literatuře u nás a na Slovensku k naší. U nich 

víc našich knih než u nás jejich, dalo by se 

shrnout do aforismu. V knihovně i 

knihkupectví na Slovensku jsou české knihy 

zařazeny mezi slovenské podle žánru. Žádné 

oddělené regály českých knih. Nejen poezie, 

ale i odborné knihy. Pověděli nám 

v Martině, že na některých vysokých školách 

učí se studenti z českých učebnic. 

Bývala slovenština v minulých časech 

rozšířená u nás víc. Na vojně sloužili tu 

vojáci, my zase na Slovensku. Mnoho slov 

se pochytilo. A teď? Překládat? Je to dobře? 

Nemluvím jen o obtížnosti překladu poezie 

obecně. Vždyť některá slovenská slova zní 

tak příjemně. Čučoriedka, nezabudka, 

ceruzka. Některé jsou, jak Václav připomněl, 

oříškem i pro jazykové odborníky. Jak 

přeložit RAPOTAČKY?  

Dobrý nápad, přivést slovenčinu do 

knihovny. Otevřít ten problém.  I některé 

nápady jsou zamyšlením. V baru před 

Žilinským nádražím může ten, kdo čeká na 

přípoj příjemně posedět. V kuřáckém i 

nekuřáckém oddělení mají knihovničky. 

V nich si najdete i Jana Cimburu. Jistě, 

v češtině.  

 

Výtvarka umí 
Výtvarný odbor ZUŠ Jičín pracuje 

v projektech. Paní učitelka Svobodová 

vybere s dětmi téma, způsob provedení. Děti 

makají, často kolektivně. Pak se společně 

seberou, jdou do KVČ a instalují. Mají tam 

roh ve Frýtajmu a tam svá díla vystaví. 

Doprovodí popisem, krásně naivním, jako je 

ostatně i jejich dílo výtvarné. 

V současnosti je to popis o komiksu. Nu, 

nejsou tam bubliny, jen série obrázků. Popis 

je koncentrovaný v rukopise. „Je to o 

klukovi, který uměl kreslit příšerky …“ Tak 

napsal jeden pracovní tým.  Druhý ztvárnil 

klukův konec, přejelo ho auto. Na obrázku 

jsou stopy, které končí.  

Velké papírové plachty. Pestré barvy. 

Hlavně ale Nápad. Pěkné podívání. Posedět 

tu, pokoukat. Představovat si, který z autorů 

bude jednou skutečným malířem. Zatím jsou 

podepsáni společně.  

 

V Havlíčkově Brodě na 

veletrhu nejen o knihách. 
Zajisté je nesmysl srovnávat knižní veletrh 

Frankfurtský s 27. Podzimním veletrhem 

v Havlíčkově Brodě. Zatímco Frankfurt hlásí 

více než sedm tisíc vystavovatelů, mají to 

v Brodě spočítáno přesně – namačkalo se 
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jich 183. Kontakt s knihou byl stoprocentní, 

jakož i s autory, nakladateli, knižními 

teoretiky i praktiky. 

Knížek o novodobé historii, o 

pronásledování těch, kteří nesouhlasí, bylo 

tu mnoho a dění komentovali jejich autoři. 

Příkladem může být vyprávění dvojice 

Petrušky Šustrové a Josefa Mlejnka jr. o 

vzniku knížky Temné cesty světlých zítřků, 

či sugestivní prezentace Václavy Jandečkové 

vlastního výzkumu o akci Kámen. 

I osvětu o terapeutickém působení knih 

zvaném biblioterapie názorně předvedla 

Martina Košanová. Zajímavé, že jejími 

posluchači byly hlavně ženy.  

Lukáš Hejlík pozval si své spolupracovníky 

– influencery, aby ukázal, jak nenásilně 

může rozličnými formami na Instagramu 

probíhat knižní propagace. Tady logicky 

převládali hlavně mladí posluchači. 

Kolik myslíte, že máme u nás literárních 

muzeí? Tak se zeptal Jaroslav Císař, za 

Památník národního písemnictví.  Pak 

prozradil, že stovku a představil jejich portál. 

Pan redaktor Karel Pacner, podle kalendáře 

starší pán, podle akčnosti na to nevypadal, 

vyprávěl, jak byl přítomen odpálení 

americké rakety na měsíc. I o tom, jak do 25 

minut měli novináři k dispozici dialog mezi 

astronauty a řídícím centrem. 

Jiří Padevět přerušil svou přednášku o 

hrdinech a antihrdinech, aby vyčinil 

studentkám, které přišly o pár minut později. 

Pak se ale vrátil ke svému tématu, aby 

vylíčil, jak obtížné je soudit dnes, když si 

život v protektorátu nedovedeme představit. 

Ano, dramaturgie veletrhu byla úžasná. 

Doprovodný program až přeplněný a bylo to 

obtížné rozhodování kam jít, když ve 

stejném čase hovořili lidé, jejichž slovo stálo 

za to poslouchat. Náš výčet je jen kouskem 

prvního dne – pátku. Bylo možné pojmout 

veletrh i jako sprint mezi třemi 

přednáškovými prostory. Ale také s kávou se 

posadit, pokud bylo místo, a ono většinou 

nebylo, na balkón. Pozorovat hemžení dole v 

sále. Spojovat si slovo, text s tváří a hlasem 

autorů.  Sledovat jejich nasazení v tématu, 

který je mnohým osudový. 

Veletrh je i o povídání. Vzájemném. 

Od Jiřího Kajínka po Václava Klause. Tedy 

život za mřížemi i boj s klimatem, to 

všechno je knižní veletrh. 

 

 

Čtení 
Vladimír Šoltys: Tajemství kouzelného 

pírka 

Pan doktor zvířat vydal v Albatrosu už 

druhou knížku. Odehrává se v muzeu, kde se 

holčička Vladěnka setkává s ptáky. Povídají 

si, i se trochu hádají. O sobě, o světě. Čtenář 

se diví, jaký je jejich život.  Samozřejmě je 

tu pan ředitel, pan správce, i paní 

Konopásková. Dokonce i vévoda Valdštejn. 

Mnohé z nich namalovala paní malířka 

Barbora Kyšková. 

Pan doktor ví, co píše. Ptačí svět je jeho 

druhou profesí. Jezdí za ním po celé 

zeměkouli, fotografuje (další profese). Ví o 

tomhle království zvířat mnohé a stále nové 

objevuje. Například při každoročním 

kroužkování na rybníku Zrcadlo. Je dobře, 

že to povídá i dětem formou, které ony 

rozumí. 

 
Jana Kořínková Zvony Jičínska 

Dvě miminka stačila v jednom roce Jana 

Kořínková. Když v sobotu 11. listopadu 

v Regionálním muzeu a galerii křtila svou 

knihu, tak řekla, že jde o druhé miminko 

v tomhle roce. No, miminko. Knížka má 218 

stránek. Vydalo ji její pracoviště, tedy 

muzeum, nákladem 200 výtisků. Má mnoho 

fotografií, nějaké náčrty. Obsahuje všechno, 

co odborná knížka má mít. Výkladový 

slovník, použitou literaturu, rejstříky. 

Graficky ji připravila Věra Šejnová, knížka 

byla vydána s podporou varhaníka pana Ing. 

Vladimíra Turka. 

Je s potěšením číst si, jak a proč zvony 

vznikají, právě tak o zvonech v obcích 

okresu. Asi si nedovedeme představit kolik 

kilometrů musela Jana najezdit. Nejen po 

okrese, ale když pátrala v archivech, to jest 

nejen v Jičíně, ale i v Zámrsku či v Praze.  

Že jsou fotky černobílé? Inu některé jsou 

hodně staré. Z doby, kdy ještě nebyly 

barevné kompakty. Nikdo nespočítal, kolik 
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zvonů se po válečném rekvírování nevrátilo 

a jsou už jen na historických fotkách. 

Poutavé je i čtení pověstí o zvonech. Čtenář 

by se jistě radoval z rozsáhlejší pasáže.  

Podtitulem v názvu je otázka: “Proč už 

neslýcháme klekání?” Právě tohle a mnoho, 

mnoho jiného se v knize dočteme. Je k mání 

v Jičínském muzeu za lidovou cenu 219 

korun. 

 
Hádanka (o kom to mluví Ivana Kalinová 

Kyzourová?): 

„Tváří se, že nekomerční umění je zbytečné, 

protože nikoho nezajímá. 

Nevím, jestli je skutečně tak omezený, nebo 

jestli tuto omezenost jen předstírá, kvůli 

vyššímu politickému zisku.“ 

 
Kousky z deníku 
 
28 10 2017 Vladislavský sál  

MZ se předvádí. V projevu cituje klasiky. 

Kolik asi tu přítomných papalášů je zná? Ale 

to je smyslem, zná je on, MZ. Inteligent. Pak 

vyznamená Trošku, co natočil Babovřesky. 

Co šíří po Česku kulturu. Zemanovskou 

kulturu. Pozor, Troška režíroval v národním. 

Operu, zapomněl jsem kterou. Ale tam MZ 

nechodí.  

 
30 10 2017 Rozvážím 

- Domov seniorů. Mají tu pořádek, příjemno. 

Ale v té dlouhé chodbě vždycky si 

vzpomínám, za kým jsem tu chodil a koho 

už nenajdu. Někdo pobyl krátce. Mám radost 

ze všech, kteří vypadají spokojeně. Někteří 

ještě nedávno chodili po městě, teď na 

vozíku. V dlouhé chodbě cvičí, dívají se na 

televizi nebo na králíky, které tu mají 

v kleci. Na úklidovém stolku je talíř kůrek. 

všichni jednou dospějeme do „kůrkového“ 

věku. Prostě neukousneme. Možná není od 

věci do té dlouhé chodby nahlídnout. 

Uvědomit si co nás čeká. A srovnat se s tím 

TEĎ. 

- Ani ne déšť, ani ne sucho. Něco mezi. Ale 

ujde. Do kopce funím, a tak koukám po 

příkopech. Výkladní skříň našeho bytí. 

Pijem z plechu, džusy z krabic. Nanuky 

dojídáme za městem. Noviny moc ne, papíry 

neurčitého původu. Někdy hadry, jednou 

reflexní vesta. Nepoškozená, použitelná. Pak 

mi ji ukradli i s kolem. 

- S Bárou si povídáme, že je dobré jít 

s kulturou za lidmi tam, kde oni jsou doma. 

Třeba na Veselku s dokumentárními filmy 

Kinedok. Představujeme si, v jednom rohu 

rozbalit promítání. Kolik chlapů by si tam 

přeneslo svůj půllitr? Ale vyzkoušet si to by 

se vyplatilo. Vzpomínám, jak Václav Teslík 

básník vyprávěl, že začal v hospodě 

recitovat verše. 

 

03 11 2017 Přišel novinář 

Paní malířka pravila něco v tom smyslu, že 

to je pro ni. Vzala skleničku, sedli jsme si na 

kanape, stolek tam už byl. Na tu skleničku a 

na moji techniku. Ten novinář byl jsem já, 

proChor. Nejsem zvyklý v roli takto 

předvedené. Ona snad ke mně měla …, ze 

mě měla jakýsi respekt. To neznám. Pro 

focení měl jsem být ještě dál. Díky blesku je 

fotka přesvětlená. Měl bych se naučit líp 

nastavit, nebo po vyvolání počítačem to 

spravit. 

Ptát se, přisouvat záznamník od mé k její 

puse. Nemám to vyzkoušené, s tabletem moc 

neumím. Otázky vymejšlet, fotit, bejt 

duchaplnej. Trochu si ji ještě k tomu 

prohlížím. Brejle skoro větší než hlava. 

Výstřih koukatelnej. To chce? Nemá ona 

trochu křivé zuby? Co to, vole proChore, má 

společného s interview? (Teď, když píšu, 

otvírám si Zoner. Listuju fotkami. Ne křivé, 

ale jako by se nevešly). Nic z toho, co píšu, 

není na úkor pěknosti. 

Jen po očku snažím se zachytit obrázky. 

Kresby. Dříve se říkalo pérovky. Moc čar na 

tom velikým papíře není. Stručnost? 

Jednoduchost? Je taková i v životě? Je to její 

podstata? Asi úplně ne. V řeči hovoří o tom, 

jak nad čarami přemýšlí.  

Ta holka má trému. Asi ne z proChora, to 

bych si fandil. Z vernisáže, která přijde za 

hodinu. A tak drhne a drhne. Drhne dobře, 

nahrává mi na otázky. Doufám, že 

záznamník v tabletu všechno zachytí. 

Doufám, že to napíšu, jak si zaslouží. 

Zaslouží si. 

  
05 11 2017 Paměť 
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Když si nevzpomenu někde ve společnosti, 

je to skleróza, počínající demence. Když to 

nastane při práci novinářské, je to průšvih. 

Pracovní úraz. Musí to být milé, s někým si 

povídat a pak doma ten interview napsat. 

Protože když vytáhnu záznamník, začne se 

ten druhý stylizovat. Jako když vytáhnu 

foťák. 

Ještě, že máme internet a můžu posílat 

dotazy typu: „Prosím tě, cos říkal? Já jsem to 

zapomněl. Od určitého věku by se to mohlo 

respektovat.  

Nebo toho psaní nechat. Ale jak by k tomu 

přišlo Lidstvo? 

Nebo psát paměti. Nebo radši beletrii. Tam 

si můžu vymýšlet. 

Ztráta paměti je trest za ukecanost v mládí. 

 
07 11 2017 Dvě puberťačky a Pythagoras 

Řešíme tu známou větu. Nevím, jestli ony 

vědí, k čemu je ten čtverec nad přeponou 

dobrý. Ale bude písemka, tak počítáme, 

počítáme. Odmocniny a mocniny děláme 

podle tabulek. Teď zas já nevím, proč podle 

tabulek. Mají mobily, tam je kalkulačka. 

Jistě to paní učitelka ví. Měl bych se jí 

zeptat? Taky si nemůžu vzpomenout, který 

že vědec to ležel pod stromem a spadlo mu 

na hlavu jablko a on řekl nějaké moudro, 

které se od té doby žáci učí. Já se ho učil, 

puberťačky se ho učí, budou se ho učit 

puberťáci a puberťačky do skonání světa. 

Protože si část lidstva, ta co rozhoduje, 

myslí, že by to měli všichni vědět. Že by to 

nebyla Pythagorka, ale Archimedův zákon? 

… (Newton) 

Pijeme čaj. Puberťačky k němu dlobou 

z pixly Nutelu a povídají, jak nutně potřebují 

mobil. Mobil mají. Ale potřebují lepší. 

Nemusí být za dvacet, stačí za deset. 

Melounů? (Tisíc?). Jestli nevím o nějaké 

brigádě. Ptám se, proč takový mobil. A tupě 

stařecky pravím, že mám mobil za 800 a mi 

stačí. Už mi ani nevysvětlují, že je jiná doba. 

Ve věci vysvětlení potřeby zrozpačitěly. Že 

prý se tam víc vejde. Že má lepší foťák. A 

dost. Pak měří pomocí svých palců, 

(palečků) úhlopříčku toho svého. Pak 

googlují brigádu. Nenacházejí žádnou pro 

puberťačky.  

Až když po nich meju nádobí napadá mě, že 

jsem jim měl navrhnout sběr léčivých 

rostlin, mošťáku, nebo dopravovat do sběrny 

železo nebo papír. Taky naši předkové 

doučovali hloupější spolužáky. Nojo, ale 

zatím nám ten Pythagoras moc nešel, aby ho 

mohly učit. 

 
08 11 2017 Bylo nás devět 

Nebo deset? Vysloužilí pedagogové SPŠ 

Jičín na Veselce. Pardon, vlastně dva 

nevysloužilí. Zastávají názor Učit, Učit, Učit 

až do roztrhání těla. Zavádějí doktorský 

zvyk. Ti taky léčí a léčí, i když špatně vidí a 

slyší.  

My jsme si řekli, že se nebudeme scházet jen 

na pohřbech. Tak jsme si vybrali nejdražší 

jičínský salón a jednou do roka tu 

vzpomínáme, jací jsme byli dobří kantoři. 

Někteří si ještě pamatujeme, kde který 

významný žák seděl, hlavně žákyně. Někteří 

si nepamatujeme skoro nic, nebo vůbec nic. 

Stejně moc neslyšíme. Jo, proč Veselka? 

Jednak je blízko hřbitova a druhdak vysoká 

cenová úroveň je úměrná postavení českých 

kantorů. 

Dokonce jsme někteří chodili do stejné školy 

ve Praze. A tak jsme šli Mirka vyprovodit na 

nádraží, abychom probrali naše kantory. 

Bylo to docela zábavné. 

Rozlučková věta: „Kdybychom se tak za rok 

sešli všichni.“  

 
10 11 2017 Vinice 

Nebo na Vinici, ve Vinici? Kdo ví, kde je 

Vinice? Podle statistiků má osada 21 

obyvatel a patří ke Třebnouševsi. Na návsi je 

krásná socha Sv. Vavřince. On má jako 

atribut rošt. Na něm byl upečen, protože 

rozdal církevní peníze chudým. Teď je to 

obráceně, teď si je papaláši rozdávají sobě. 

Vedle je požární nádrž. Od hradecké silnice 

vede do Třebnouševsi středem silnice 

dlážděná kostkami. Obyvatelé si stěžují, že 

když tudy jede auto, drnčí tabulky v okně. 

 
12 11 2017 Týden, 

možná několik týdnů jsem se pořádně 

nezačetl. Špatně jsem vybíral? Jiná příčina? 

Když ani Topol Jáchym, začalo podezření. 

Ne o autorovi. O proChorovi. Poslední jeho 
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věc (Citlivý člověk) byla na Vltavě dobře 

poslouchatelná. Sestra nezabrala. Prý to je 

vrcholné dílo, když dostal Státní cenu. 

Co s tím? Nutit se? Přistupovat 

školometsky? Jak to, žes proChore nečetl 

knihu na Státní cenu?  

Nemusím. Jsem důchodovej, nemusím nic. 

Ale taky novinář píšící o kultuře. Seriál 

Ulice je taky kultura. 

Topol je soukromá věc. Odkud ho znám? 

V Pace hrál na klavír jeho brácha. Ten už 

není. Jáchym psával do Lidovek. Tam líbil. 

Sestru nevrátím, zkusím. Když se povede, 

povím.  

 
13 11 207 Dívat, nejen poslouchat 

Někdy je dobré, dívat se na člověka když 

mluví, nejen poslouchat. Někdy, i když 

nemluví. Na tiskovce pozoruju konšely, 

zejména nejvyššího. Jak má někdy starost 

udržet se, na uštěpačnou otázku odpovídat 

decentně. Udrží. Energii k tomu dohání, 

když mluví jiný. Vypadá, že vypnul. 

Oďubuje se. Ale když je potřeba promluvit, 

umí věcně. Není legrace být vysokým v malé 

politice. Dekórum není žádná sranda. 

Teď pánové řeší Aris. Projekt prý nebyl 

v pořádku. Stavba se protahuje. Už asi 

třináct doplňků ke smlouvě. Pokuta za 

nedodržení termínu dosáhla půl milionu. Za 

současný stav nemůžou současní konšelé. Ti 

to jen slízávají. Vědí to kritici z lidu? 

„Dává vám ten Aris zabrat.“ Ve dveřích si 

dáváme se starostou přednost. „Dává. 

Hlavně psychicky.“ 

 

14 11 2017 Cena města Jičína 
Úvaha k velké parádě letos. Taky ale spousta 

otázek. Byli čtyři navržení. Dost na to, aby 

bylo ó čem diskutovat, zdali rozhodnutí ó 

laureátovi bylo spravedlivé. Kupodivu 

všichni od kumštu. To, zdá se mi být dobré. 

Potvrzení, že jest Jičín kulturním městem. 

Věkové rozmezí široké. Uznáváme i 

přičinění mladších.  

Robert je divadelník – loutkoherec. To je 

taková sorta herců, kteří si hru napíšou, 

udělají k ní scénu, loutky, a pak to divadlo 

hrají. Robert se to vyučil a teď to učí. Však 

se Robert dočká v pozdějším věku. Zůstávají 

tři.  

Petr Volf už kmet ano. Petře, to je lichotka. 

Filmy ze Sibiře skvělé. Kdo byl onehdy v 

židovské škole, poznal, jak pan kameraman 

umí i jiný žánr.  O zraněné baletce., Jak se s 

tím srovnává. Umí Petr nejen dívat do 

kamery. I vhled psychologický. Na stará 

kolena teď drží se foťáku. Svým pohledem 

mapuje krajinu. Tvrdí, že mu stačí jen blízké 

okolí. Stačí. Melancholie věku úměrná. 

Zbývají dva výtvarníci. Rozdílní. Och, jak 

hodně. Petr Heber začal dřevem. Různá 

struktura, rozličné tvary. Dotváří, co přinesla 

příroda, co připravila.  Nebo začíná úplně z 

gruntu. Obrábí. Druhým hlavním materiálem 

je kov. Spojuje kousky, které k sobě nepatří. 

Tím zajímavější je nový objekt. Že 

kombinuje i materiály, je jasné. 

Miloš Šejn je intelektuál. A intelektuální je 

jeho dílo. Když měl v Českém rozhlase na 

Vltavě svou hodinku, zvanou Vizitka, spíš 

mlčel, než mluvil. Pan profesor na 

Akademii. Chudák pan redaktor, který s ním 

rozhovor vedl. Miloš byl tu za kumštýře, za 

kterého mluví dílo. Tolik různorodé, že je 

těžko ho vysvětlit.  Ještě tíže pochopit. 

Natož popsat. Kolik obyčejných lidí zná 

slova jako konceptualismus, performance? 

Slova, ano slova.  Pan profesor spojuje 

žánry. Umělecké žánry. Zvuk a tvar.  Zvuk 

jako slovo pronesené cestou na vrch Zebín či 

šplouchající vodu. Vidět, poslouchat, ano i 

ohmatat. Cítit chlad i vítr. Ne každý je na 

Šejna naladěn. To neznamená, že není 

umělec velký. 

Sedmičlenná porota, dosti různorodá 

rozhodla. Nikdo ji nedal žádná kritéria. To je 

dobře. Za rok budou jiné návrhy, jiní lidé z 

dočista jiných oborů.  Porota, někdo říká 

komise, zase bude muset vybrat. Podle 

soupeřů, tedy jejich oboru, stanoví si zásady 

výběru laureáta toho ročníku.  A zase se 

někomu nebude líbit. Co s tím? Každá 

soutěž je nespravedlivá. Ale užitečná. V 

Jičíně je spousta zajímavých užitečných lidí. 

Tak ať se ó nich ví. Proto by bylo dobré, aby 

byli stručně představeni všichni pro letošní 

rok navržení. Zaslouží si to. Co když porota 

rozhodla jinak, než by kázala spravedlnost 

nejvyšší? 
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Radniční udílecí mejdan bude letos ve 

čtvrtek 14. prosince. 

 

16 11 2017 Syndrom nedoříznuté větve 

Zůstala tam. Krásně trčela rovně vzhůru. 

Jako když se jedním prstem sděluje někomu, 

že je vůl. Vůl jsem já. Chvíli jsem včera 

řezal, nedořezal. Stmívalo se, zaříz jsem 

blbě, měl jsem krátký žebřík, začal jsem 

línět. Cestou domů voněl jsem si ke dlaním, 

borovice má krásně voňavou smůlu. 

V noci to přišlo. Když foukne vítr, naříznutá 

větev se dolomí. Když spadne k sousedům, 

poškodí kytky. Když k nám, odnesou to 

rybízy. Dostanu vynadáno v obou případech. 

Doma je to horší. Trochu sen, trochu bdění.  

Nebylo tím pádem problém ráno vstát. Na 

zahradu jel jsem v době, kdy naši pracující 

ještě spí. Byla mlha, sychravo, čekala na mě. 

Žebřík je krátký. Ale přivázat prádlovou 

šňůru nad řez se podařilo. Táhnu, táhnu, 

větev drží. Potřeboval bych myšku, která by 

pomohla, jako v pohádce. I myšky spaly. 

Takže pár řezů, slézt, zatáhnout, ještě to 

nešlo. A tak dále. Konečně se ozval spásný 

praskot. (Jenom o tomhle zvuku daly by se 

psát fejetony. Třeba jak se kdysi ozvalo 

takové žblunknutí, když jsem na vojně čistil 

ucpaný záchod. Nešlo to, vypadalo, že budu 

muset rukama. Pak přišla ta úleva.) 

Větev padla mezi rybízy. Řekl jsem: „Týýý 

vole, sem dobrej.“ Nahlas. Stejně nikde 

živáček. Pak jsem ořezával, uklízel. Bez 

rukavic. Doma se neumeju. Smůla od 

borovice úžasně voní. 

 
21 11 2017 Aleš Palán: Ratajský les 

Je to ten pán, s kterým jsme v Havlbrodu na 

veletrhu pili pivo? Musím se zeptat V. 

Tenkrát (20. 10. 17) předpověděl, jak se to 

v tom politickým cirkuse bude vyvíjet. 

Koukám, že měl pravdu. 

Knížka chytla mě poněkud záhy. Na straně 

173: „Pohřby mu šly vždycky líp než 

svatby.“ Charakteristika vesnického faráře. 

A tady vybavil se mi námět na povídku. 

V hlavě mnoho let. Kádrovák. Teď 

důchodce. Realizuje se tím, že řeční na 

pohřbech. Pátrá po osudech lidí. Objevuje 

neznámé, i to, co se na pohřeb nehodí. Váhá, 

jestli smí. O mrtvých jen dobré. Váhá o 

sobě. Měl by se stát spisovatelem. Ale o tom 

jenom sní. Nakonec začne sepisovat řeč pro 

svůj vlastní pohřeb. 

 

KaNiHu  

 
Trochu Miláčkové, trochu Hajzlíci 

ve školkové dny se jim vstávat nechce, ale o 

víkendu vstávají v šest. Sedíme v posteli a 

prohlížíme si obrázky Michaila. Jistě, že 

nevydrží celou knihu, ale první část berou. 

Ptají se, některé věci neumím vysvětlit ani 

já. Ale Valdická brána je jasná. Však proč se 

polovina kácí? 

Na náměstí trh. V deset zamykáme kola, Hu 

zkouší, jestli zámek drží. Říkám mu, ať dá 

pozor, že by se mohl ztratit. Drží se mě za 

ruku. Ale najednou se vytrhne, kouká. 

Kouká na Valdickou bránu a diví se, že je 

rovná, nekácí se. Vysvětluju tomu tříletému 

klukovi, co znamená umění. Chápe to? 

Když se jdou umýt, pronesou spolu větu: 

„Žloutenka je nemoc nemytých rukou.“ Aby 

měl dědeček radost. Pak pustějí vodu a když 

se dědeček nekouká, zase ji zavřou a jdou 

k obědu. 

Café muzeum je jejich parádní číslo. Zdobí 

si zvonečky a Hubert ho sní dřív, než skončí 

zdobení. Nina nechá ukázat mamince. Pak se 

učí skládat labuť. Origami je těžké. Hubert 

s uměním končí. Prolítává mezi návštěvníky, 

na napomenutí by stejně nereagoval, tak 

nenapomínáme. Pak byl přistižen, jak 

z cukřenky u kafe kradl cukr. Ale jiné děti 

kradly taky. Nina si opatruje labuť a 

zvoneček. Hubert najednou není. Há 

nervózní. Říkám, že jdu vyhlásit pátrání. 

Hubert sedí na nejnižším schodu a čeká. Je 

absolutně klidnej. 

V kostele u Jakuba je tma. Vysvětluju jim 

iluzorní klenbu věže. Ptají se na věčné 

světlo. V temném kostele je jeho červená 

barva výrazná. Nina začne zpívat Ježíšku 

panáčku. Hubert se přidává. Nechtějí domů. 

Ježíšku panáčku jim vydrželo až domů. 

Jičínští lidé se otáčejí a nechápou, že děti si 

můžou dělat Advent, kdy chtějí.  

Doma černá hodinka, o našem dětství. 

Uprostřed stolu svíčka. Ale Miláčkové v 

klidu vydrží jen chvíli.
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K - KLUB – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JIČÍN 

Valdštejnovo nám. 99 

tel.: 493 532 451, 603 373 828 

info@kackojicin.cz     www.kackojicin.cz 

 

Prosinec 2017 
 

 

1.12.   15,00-17 I. ADVENTNÍ DÍLNA - VĚNCE                                                                     

Výroba adventních věnců, korpus vlastní, přírodní materiál bude 

zajištěn, cena 50 Kč, Smiřických 2 

2.12.   8,00-15,00 VÝLET S BATOHEM  

 Hra dětský geocaching + crossgolf, sraz v K-klubu Valdštejnovo 

náměstí 99, konec cca v 15h na Čeřovce  

2.12    13,00 CROSSGOLF – OTEVŘENÝ TURNAJ 

 Otevřený turnaj v crossgolfu, není věkově omezeno, vybavení 

k zapůjčení, Čeřovka 

2.12.   19,00 NAŠI FURIANTI – DERNIÉRA 

 Valdštejnovo náměstí 99 

3.12.   13,00 ADVENTNÍ DÍLNA 

 Valdštejnovo náměstí  

3.12.   16,45 BRNKAČKA 

 Rozsvěcení vánočního stromu, Valdštejnovo náměstí  

8.12.   13,00   IV. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE   

 herna ST ve Sport. areálu 

8.12.   13,00     VELKOPLOŠNÁ AUTODRÁHA 

 Podrobnější informace na plakátech, vstup zdarma,  

 Valdštejnovo náměstí 99 

8.12.    16,00 SANSWISS – vánoční besídka 

 Valdštejnovo náměstí 99 

8.12.    18,00 TANGO 

 Taneční lekce pod vedením MgA. Zuzany Richterové,  

 Valdštejnovo náměstí 99 

9.12.  10,00 GEOCACHINGOVÝ EVENT 

 Centrum přírodních věd - Hvězdárna  

 

!!! 18.12.2017 – 2.1.2018 !!! 

je K-klub z technických a organizačních důvodů zavřen  

  

mailto:info@kackojicin.cz
http://www.kackojicin.cz/
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