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Redakční 
Mráz i led přijde. Redakce stárne. Mráz ji 

nevadí, ledu na silnici se redakční velocipéd 

značky Favorit bojí. Redakce se bojí možné 

potřeby zdravotní dovolené (lázeňská léčba). 

Což by znamenalo, že jeden měsíc noviny 

nevyjdou. Pozná se podle toho, že „papíroví“ 

abonenti nebudou mít prvního dne v měsíci 

své noviny ve svých schránkách, elektroničtí 

ve svých počítačích. Tím více nechť se těší 

na další měsíc. Redakce doufá, že tato 

situace nastane jen v případě krajní nouze, 

nebo nenastane vůbec.  

 

 

Divovánoce posedmé 
Snad milionkrát odehrával se v podání herců 

všech stupňů příběh o Marii a Josefovi. Ve 

Valdštejnské lodžii sedmkrát. Pokaždé jiný, 

s mnoha faktografickými nepřesnostmi, ale o 

to tu nejde. Všichni tu jsou. Svatá rodina, tři 

králové, zlý Herodes s dlouhýma rukama, 

poslední večeře. I všechna bída lidstva a 

krása české hudby. Anděl i malí 

andělíčkové, jako symbol dobra. Toho, že 

navzdory všem Herodesům i ostatním 

zloduchům naplní se ta zdánlivě banální 

fráze, že dobro zvítězí.  

Dobro v podobě miminka Ježíška, který je 

poctivý, živý. V sobotu 9. prosince obyčejně 

lidsky v náručí Marie – Zuzky brečel.  

Divobetlém ve Valdštejnské lodžii hrál se 

dvakrát, jednou ve tři – za světla, večer pak 

při umělém osvětlení, pokaždé jinak 

půvabný. Třicet dva herců všech věkových 

kategorií. Nepadlo jediné slovo, ani v hudbě.  

 

 

 

Pardon, jen jedna koleda. Padla rosa studená. 

Muzikální složku obstarala Anna Štěpánová,  

z pražské konzervatoře, přesněji její housle, 

na které nejen hrála, ale i do nich foukala. 

Vedle hlavního programu proběhlo mnoho 

tvůrčích dílen od oblíbené grafické, kde si 

děti vyráběly svoje knížečky a do nich tiskly 

linority, až po vánoční ozdoby. Jedlé i 

nejedlé. Drátěné i těstové. Pil se čaj a kdo se 

zeptal jaký, dozvěděl se, že vánoční. Co se 

do toho velkého hrnku na klasických 

kamnech všechno krájelo, přidávalo, to 

pořadatelé neprozradili. Ale byl správně – 

teplý, bylo to třeba. Na velkou část 

odpoledne pořadatelé zrežírovali dosti 

vydatné reálné chumelení. 

Z koncertů a divadel připomeneme hlavně 

Vánoce pradlenky, protože autorka, Terezka 

Havlová je z domácí, lodžiové líhně. Spolu 

s Martinem Horkým připravili premiéru 

autorského loutkového divadla. Mírně 

erotické, poetické, nápadité. Nejen scéna, 

zvuky, pohyb, světelné efekty. Pohled na 

malé diváky s pootevřenými ústy, byl 

zážitkem. 

Návštěvníci mohli si zazpívat Paseckou 

koledu a okusit štědrovku a koláčky, o 

kterých se v ní zpívá, ochutnat nadělení 

z domečku s dobrotami, či posedět v kavárně 

či jinde. Ano, proč to neříct. Už nebylo třeba 

vystát frontu. Nově vybudované záchody 

měly zátěžový test. 

 
Tiskovka 11 12 2017 
Došlo ke změnám v odměňování zastupitelů.  

Měsíční sazba: radní 7998 Kč, zastupitel 

1999 Kč, předseda výboru 3999 Kč, 

PROCHO   vydává prochor 
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předseda komise 2500 Kč. Málo? Hodně? 

Zkuste to. Příští volby budou už dřív než za 

rok. ∎ Poplatek za komunální odpad se 

nezmění – 492 Kč za osobu. ∎ Město 

odkoupí hrobku Františka Lepaře (20 let 

ředitel gymnázia, zakladatel Klubu českých 

turistů, překladatel z řečtiny…), aby mohla 

být provedena její oprava. ∎ Při opravách na 

zámku se stále objevují nečekané problémy. 

Kopnete do zdi, objeví se nečekané kabely. 

Íčko by mohlo být hotovo do poloviny roku. 

∎ V Jezuitské koleji se začne s úpravou 

druhého nádvoří, aby byly podmínky pro 

činnost Balbinea. Předpokládaná částka 

zatím 2 miliony. ∎ Aris by měl být předán 

do užívání 21. 12. 17. Firma dostala pokutu 

půl milionu za pozdní dokončení stavby. ∎ 

Zastupitelé zatím nevyjádřili jednoznačný 

souhlas k připojení Hubálova k Jičínu. 

Přítomní funkcionáři se vyjádřili ke třem 

letům ve funkci. 

Starosta Jan Malý byl potěšen, že město 

odkoupilo Masarykovo divadlo a může se 

začít s opravami. Potěšily ho šatny na 

stadionu a práce ve Valdštejnské Lodžii. 

Místostarosta Jan Jiřička připomněl, že se 

demontují koleje bývalého nákladového 

nádraží a začíná se řešit tato lokalita.  

Pokračuje se s rozšířením skládky Lipec. Na 

dobré cestě je přestavba kasáren na Domov 

pro seniory.  

Tajemník Petr Bareš pověděl, že neplatiči 

stále kličkují životem (domovní odpad). Že 

až 600 obyvatel má svou adresu na radnici. 

Že však většina Jičíňáků jsou dobrými 

občany. 

 

Vánoční třpyt obvyklý? 
Ano, někomu zdá se spousta vánočních 

ozdob kýčovitých. Třpytu moc. Inovací 

nemnoho. Paní Věra Dvořáčková ze Hradce 

ty ozdoby sbírá, třídí, a tak v RMAG 

otevřela výstavu různých druhů ozdob. 

Z čeho všeho? I z papíru, vaty, peří, 

samozřejmě skla. Och ta jeho jemnost. 

Tenkost. Co všechno se člověk naučí. A 

další materiály, další nápady. 

Taky ale možno výstavu vnímat úplně jinak. 

Jako vzpomínku na mládí. Jé, tuhle jsme 

měli na stromečku, když jsem byla malá. 

Jistě, takovou větu řeknou spíše ženy, které 

líp dovedou tu krásu ocenit. Chlapi si 

všimnou stojánku na stromek, který se 

natáhne – a stromek se otáčí.  Ať se vidí i ta 

zadní strana, kterou někdy odbýváme. Ale 

tak je přece v životě, že to, co je vzadu, nás 

nezajímá. Nebo naopak – dívejte se na tu 

krásu ze všech stran. Takový otáčecí stojan 

umí dokonce i hrát. 

Zdena Svobodová, paní učitelka ze ZUŠ, 

přivedla Netrafolku, hudební skupinu s méně 

známými písničkami. Muzejníci nalili 

červené či bílé. Vzpomínání na mládí je 

tady. Ostatně soudím, že k Vánocům patří 

nejvíc. 

 

Richard Náhlovský 
Pan malíř Richard je sám ve velkém sále 

radnice v Rovensku. Sám člověk, ale se 

svými obrazy. Je jich tam, hádám, asi 

osmdesát.  Většina už visí, jen málo je jich o 

stěnu opřených, čekají na pověšení.  Pan 

malíř uřízne si provázek, zkouší délku, 

pověsí, odstoupí, pozoruje. Sám mezi svými. 

Už dvacet tři roků, vždycky takhle na 

podzim.  

Na první pohled vyjeví se příbuznost – Josef 

Jíra. Barevností, celkovým vyzněním 

obrazů. Těžko se popisuje ona spřízněnost. 

Bude duchovní.  

Řádným vývojem, jak u malířů bývá, si za tu 

dobu prošel, základ zůstal.  Jsou to tři části, 

tři principy, kterých se drží. Krajina, 

improvizace, volná tvorba. Olej, akryl. "Jíra 

mi řekl – hlavně, aby to nebylo ňák pěkný". 

Další vzory, který malíř ho zaujal? Jmenuje 

Kandinského. Ale v jiné chvíli jistě by řekl 

další jména. Moc nemluví, malíř Richard. 

Zdá se, že bývá sám. Ale vhodně míněný 

dotaz zodpoví. Zformuluje své myšlenky. 

V terénu fotí, někdy skicuje. Plátno až doma. 

Zpracovává vzpomínku, kterou pak dotváří. 

Přidává. Motiv, který tam nebyl, který si 

vymyslel. O kterém ví, že tam patří. Že by 

tam mohl být. Ženská s červeným 

deštníkem, králíkárnách.  Pak ale ještě něco. 

Něco, co se najednou vyjeví. Protože mraky 

na plátně tvoří otazník, je tím otazníkem 

žena. Na plátně objeví se akt. Trochu 

macatý. "Možná z toho může být vztah." 

Něco takového řekl v té chvíli malíř. Už 

jsem asi prozradil moc. P
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Je dobře mezi Náhlovského obrazy, když je 

člověk s nimi sám. Tak jako teď je s nimi 

autor, když chystá výstavu. 

 

Vladimír Šoltys: Tajemství 

kouzelného pírka 
Když se sešel pan veterinární lékař Vladimír 

Šoltys se čtenáři nad svou knížkou, prohlásil, 

že spisovatelem bude, až napíše druhou 

knížku. Napsal. Ale je nejen spisovatelem, 

ale i cestovatelem, horolezcem, fotografem. 

Také kroužkuje ptáky a o ptačím světě umí 

poutavě přednášet.  

K tomu, aby napsal o ptácích knížku má tedy 

náležité předpoklady. On zvolil psaní pro 

děti. Psaní pro zábavu, ale i pro poučení. A 

to nejen o nich, ale i o historii a zeměpise. 

Knížku doporučujeme číst s atlasem v ruce. 

Nejen. Zvídavé děti budou si na internetu 

dohledávat další informace, měřit 

vzdálenosti, shánět fotografie míst i světa 

zvířecího. 

Knížka není jen pro poučení. Je napínavým 

příběhem a k závěru stává se detektivkou. 

Pan doktor propojuje snové s realitou. Píše i 

o svém městě, používá místní názvy, jičínské 

muzeum, v současnosti i adventní čas děje 

jsou přidanou hodnotou. V knížce objevuje 

se i jičínský vévoda Albrecht z Valdštejna. 

Takže čtenář touží zvědět, zda pan ředitel 

muzea má na svém psacím stole opravdu 

jeho sošku.  

Má tedy knížka své kouzlo pro Jičíňáky, ale 

nejen pro ně. Vybízí – přijeďte se podívat. 

Dílo má svou dramatickou stavbu, i poslání 

edukační. Čtenáři dovídají se mnohé o životě 

ptáků, ale i vysvětlení pojmů, jakož i 

názvosloví. Zdali vadí dětem, jsou-li občas 

použity výrazy jako v učebnici? 

Vladěnka, hlavní hrdinka knihy, ptá se 

tatínka, co se stane po smrti. Nebo ho 

překvapí otázkou, jestli mají ptáci duši. 

Dospělý čtenář v té chvíli představuje si ty 

nádherné chvilky samoty ve dvou, tedy čtení 

vlastním dětem před spaním. Umíme na ty 

otázky odpovědět úměrně věku našich dětí? 

Knížku ilustrovala Barbora Kyšková, 

spolupracovnice Albatrosu. Nechce se věřit, 

že s autorem textu setkala se až při křtu 

hotové knihy. Taková je dnes praxe. Pro 

čtenáře možná překvapivá, leč v tomhle 

případě vychází úspěšně. 

Dovolil si autor na závěr i osobní postřehy. 

Vzpomíná na osud Kablíkovy sbírky ptáků, 

která byla nalezena v kabinetu jičínského 

Lepařova gymnázia. Ta pochází z roku 1832 

a je v nedobrém stavu uložena 

v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. 

Právě ona inspirovala autora k napsání 

knihy. 

 

Čeněk Musil a Jičín 
Malá Eva (Bílková – Chodějovská) umí. 

Když držela v ruce oboustranně popsaný 

papír, trochu jsem se délky bál. Ale zahájení 

výstavy architekta Čeňka Musila 23. 

listopadu v RMAG se ji povedlo. Možná 

přispěla k tomu i dvojka kantorů ze ZUŠ 

Klazar (trubka), Petira (klávesy). K věcným 

slovům dobrá muzika.  

Byl ČM jen jičínský, nebo český architekt? 

Není to podstatné. Pro naše město je tu 

budova MOA, Studentský dům, Čeřovka i 

Regulační plán. Ale i třeba počiny 

scénografické. Mnoho dalších návrhů i 

realizací.  

Na vernisáži lidí hodně. I tohle dokumentuje 

zájem o město a jeho osobnosti. Věru bylo 

na co koukat. Možná mnozí porovnávali 

dnešní perfektní výkresy z počítače, 

s vystavenými plány domů či celých sídlišť. 

Nádhera, ta ruční práce. My starší jsme asi 

s potěšením hleděli na velkou kazetu 

rýsovacích potřeb. Podobnou, ale menší 

jsme používali. Leč naše výkresy …. Změnil 

se svět. Pohled na pěknou ruční práci stále 

těší. 

Paní doktorka promluvila i o tom, jak byla 

kritizovaná současná nádražní budova, která 

není Musilovým dílem. Zmínila i, jak pan 

architekt respektoval napojení urbanismu na 

okolní přírodu. A vybavila se práce Jaromíra 

Gottlieba o Jičíně, jako městě čtyř krajin. 

Musilův regionální plán byl přijat v roce 

1938. On sám umřel v sedmačtyřicátém. 

Vida – kontinuita. 

Hodně se rokovalo nad jednotlivými výkresy 

či modely. Stala se tak vernisáž i setkáním 

s diskusí nad veřejným prostorem. 

Výstavu s muzejním týmem připravila 

kurátorka Gabriela Petrová, která se 
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omluvila kvůli mateřským povinnostem. Ale 

s lednovou komentovanou prohlídkou 

počítá. Vedle Jany Kořínkové je druhou 

jičínskou muzeoložkou s podobným 

současným mateřským posláním. Je to 

pěkné, co všechno muzejní děvčata zvládají. 

 

O Valdštejnovi pohledem 

literatury. 
Pana docenta Hojdu tu v Jičíně známe. Spolu 

s Evou Chodějovskou a dalšími napsali 

knihu Heřman Jakub Černín na cestě za 

Alpy a Pyreneje. Nedávno o té knize tu 

hovořili. V pátek 24. listopadu měla jeho 

přednáška název Albrecht z Valdštejna 

v evropské literatuře sedmnáctého století. 

Setkání mělo zajímavý úvod, pro šéfa 

pořádající Jičínské besedy typické. Využil 

zpoždění autobusu z Prahy a přečetl dopis, 

který mu napsal jeden učitel dějepisu na 

základní škole. Tam mluví o Valdštejnovi 

jako o pokřiveném člověku a zrádci. Dobrý 

začátek. Protože vedl k větě: „Neexistuje 

historická osobnost, která by se vzpírala 

slovu jednoznačný.“ Květnatě, výstižně. 

Doc. Zdeněk Hojda (*1953) vyučuje na 

Katedře pomocných věd historických 

Karlovy Univerzity a je činný v Historickém 

ústavu Akademie věd. Do Jičína přijel 

elegantní pán s aktovkou plnou knih, 

v moderním saku s pečlivě uvázaným uzlem 

kravaty. Vysokoškolský učitel s příjemným 

vystupováním.  

Podobná byla i jeho řeč. Nejen poutavé a pro 

většinu posluchačů nové pohledy na vévodu. 

I ukázka toho, jak náročná, ale i zajímavá je 

práce vědce – historika. Nejde jen o 

množství knížek, které musí přečíst, často 

v originále. Čtení jistě příjemné. Průběžně 

s tím je třeba zasadit do dobového kontextu. 

Okomentovat. Vyslovit svůj názor, ale stále 

respektovat originál. 

Vycházel z divadelních her, historických 

studií tehdy psaných, k závěru pak uvedl i 

lidovější pohled. Skrze o Valdštejnovi 

napsané písně. Upozornil na věcné chyby, 

faktografické, ale i připomněl, že v beletrii a 

dramatech nutno počítat s fabulací 

autorovou, často velmi vzdálenou od 

historických faktů. 

Pan docent přivezl knížky, v nich byla 

založena spousta papírků, aby věděl odkud 

citovat. Mluvené jeho slovo, doložené 

originálem. Historickým. Tedy i ukázka, jak 

se tenkrát psalo. Obrázků nemnoho. Obálky 

knih, portréty. Vida, jak si rozliční malíři 

rozličně vévodu představují. Jako jsou 

ostatně rozličné i pohledy na jeho skutky. 

Vyber si ty, diváku, posluchači.  

 

Kousky z deníku   

 
22 11 2017 Vůbec se nezměnili 

Žáci rok narození okolo 51. Vstupujou do 

důchodu. Parta absolventů tak silně vázaná, 

že se usadili v Liberci. Nebo náhoda? 

Scházejí se měsíčně, tentokrát výjezdní 

zasedání v Jičíně. Kde asi? Správně, na 

Veselce. 

Pafka, Pepina, Tomáš a další. Tiskař, ajťák, 

další někde ředitelem. Špičkujou se, jako 

tenkrát. Znám pár lidí z Liberecka, znají je 

taky. Dokonce jsme se shodli v jejich 

charakteristice. Probíráme další spolužáky. 

Dovídám se, že když jsme zakládali 

Putování za Rumcajsem, tak i Tomášova 

sestra došla celou stovku. Ano, tuším, že už 

je to padesát let. Tomáš ještě vypráví, jak byl 

jeho tatínek na Gulagu. Poutavé. Poučné. 

Sám Tomáš teď, jako důchodce, zpívá ve 

sboru. Vida, kam až absolventy staroslavné 

SPŠ Jičín osud zavál.   

Pepina přivezl pár mých fotek z Lodžie. To 

je vzácný dar, ani jsem pořádně 

nepoděkoval. Mám radost, že taky někdo 
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fotografuje mě. Nechce se mi od piva, od 

téhle party. Musím novinařit do knihovny. 

Vláďa a jeho knížky stojí zato. 

 
22 11 2017 Jak se ilustrují knížky 

U příležitosti křtu knížky Vladimíra Šoltyse 

Tajemství kouzelného pírka, povídáme si 

spaní ilustrátorkou Barborou Kyškovou, jak 

se to ilustrování dělá. Představa, že pan 

spisovatel sejde se s paní malířkou a povídají 

si o knížce, o představách jaké že obrázky, je 

poněkud naivní.   

Málokdy zná autora. Prostě zavolají 

z Albatrosu, protože pro tohle nakladatelství 

hodně dělá. Převezme rukopis, podepíše 

smlouvu. Tam je uvedeno, kolik chtějí 

celostránkových obrázků, kolik půlstran a 

jiné údaje, které bývají ve smlouvě, jako je 

termín dodání a samozřejmě výše honoráře. 

Malířka jde domů a maluje.  Většinou 

používá techniky kresby, kterou koloruje 

akvarelem.  S hotovým návrhem jde za 

grafikem, kde domlouvají obálku a ostatní 

potřebné. Autora zpravidla potká, když je 

knížka hotová.  

Dříve bývávalo, že se ilustrátorka 

dohadovala se spisovatelem. Někdy to bylo 

až nepříjemné. Každý měl jiné představy. 

Ptám se, kde bere poznání, jak třeba vypadá 

v knížce paní Konopásková. Malířka se 

usmívá. Tu si přece vymyslí. Postavy 

historické, třeba Valdštejna, vyhledá na 

internetu. Pro Albatros už udělala asi třicet 

knih, různých žánrů. 

Vypráví, jak ilustrovala knihu Daniely 

Krolupperové Zločin na Starém Městě 

pražském. Taky se malířka podílela na 

knížce o malíři Jakubu Schikanederovi.  

Předmětem knížky je Schikanederův obraz.  

Zajímavá práce. 

 
24 11 2017 Instagram 

Kdo není na instagramu, jako by nebyl 

(nežil). Psali to v novinách. Já žiju? Trochu. 

Hledám, co je instagram. Hledám instagram. 

„Zaregistrujte se, abyste si mohli prohlížet 

fotky a videa od přátel.“ Párkrát v životě 

jsem se už zaregistroval. Moc to k ničemu 

nevedlo. 

 
28 11 2017 Rozvážím 

- Nad lesem směrem na Klepandu mlha. Do 

kopce tam nemusím, k Železnici přejedu 

zhoupnutí a stoupání. Náměstí opuštěné. 

Pršet nepřestává. Včera v Jičíně cesta 

poznání: 

- Lidi se vracejí ke koncertu Báry Basikové 

s jičínskou Zuškou. Dobrý pocit. 

Neupřednostňovala svoji osobu, postávala 

stranou, když zpíval sbor nebo hrál orchestr. 

V hledišti i slza ukápla. 

- Na Husovce mě potkal Ivan a upřesnil 

minulé číslo. Pan režisér Troška režíroval 

v Národním Rusalku. Prý skvěle, byl tam 

s dětmi. Ivan tomu rozumí, je tradiční 

jičínský divadelník. Možná se na něj trochu 

zapomíná jako na starostu, ale na herce ne. 

- Před pečovatelák je přistavěn kontejner. 

Chlapi v bílých oblecích nosí do něj nábytek 

ani ne tak starý, oblečení, i elektrické 

spotřebiče. Věci potřebné k životu. Už 

nepotřebné. Zřízenci mají na obličeji 

chrániče. Bojí se nákazy? Nebo je to předpis, 

stáří je nakažlivé? Jeden život skončil, tyhle 

věci už nebude nikdo potřebovat. Každý má 

svoje. Nebo nemá vůbec žádné, protože 

vůbec žádné nepotřebuje. Stačí mu kára 

nebo větší taška.  

I po nás budou jednou spoustu věcí 

vyhazovat. 

- V Domově seniorů potkávám sportovce 

Pavla Musila, zvaného Lochnes. Soudím, že 

on je potomkem oslavovaného Čeňka 

Musila. Že by prapravnukem? Musím se 

zeptat. 

- Slyším chválu na ZUŠ. Pozvala seniory, 

aby viděli, jak se děti učí umění. Provedli je 

školou, poseděli spolu, popovídali, kafe 

popili. Maličkost? Ale ne. Staří si o tom 

budou vyprávět. Tohle za jejich dětství 

nebývalo. 

Co my o sobě vzájemně víme? Třeba jak žijí 

generace? 

- Stoupám k Veliši. Příkopem teče voda, za 

příkopem leží řípy z doby, když tam byla 

skládka. Znovu se vybavuje představa 

pohádkových hádanek. Název bude 

symbolizovat věc (řepa, perník, šípky). Děti 

budou k tomu vybírat panáčky – Jeníčka, 

Mařenku, Růženku, Trpaslíky a tak). Mám 

řepu. Zablácenou, ale pravou. Šípky trhám u 

Jaromírovy lavičky na Velišském hřbetě. Ale 
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nejdřív prohlížím, jak ten keř slzí. Neprší, 

ale když se mlha usadí, tak kane.  

Šlikovský zámek je skoro prázdný. V mlze 

smutný. 

- Dostal jsem honorář = pytlík vánočního 

cukroví. I když je malé, podařilo se mi ho 

sníst obratem. Dík. 

 
01 12 2017 Technika 

Dlouho jsem se těšil, že se vybavím, tak 

jsem se vybavil. Mám tablet. Na něm můžu 

psát, je tam záznamník, fotoaparát. Když ho 

někde rozbalím, někdo si mě všimne. 

Skvělé. Od pohledu. Když píšu, píšu dobře, 

jenže ten stroj mne občas opravuje. Moje 

krásné sprosté, vhodné nebo jinak zajímavé 

slovo přepíše do nečitelna. Říká tomu asi 

„automatická oprava“. Tak třeba namísto 

Valdštejnská napíše Hanácká lodžie. Místo 

kolorovaná akvarelem klidně kopírovaná 

akvarelem. Vůl. Já nepotřebuju, aby po mně 

někdo něco opravoval. Zejména nějakej 

Lenovo. Já jsem dobrej sám o sobě.   

Záznamník zaznamenává, co říkám já, ten 

dotaz. Odpověď ale ne. Nebo jo, ale tak 

potichu, že ho moje vetchosluchost neslyší. 

Dal bych přednost spíš hlasité odpovědi 

dotazovaného. O foťáku se radši nezmiňuju. 

Neblejská, fotka je rozmazaná. 

A tak se po návratu doma vztekám a 

vzpomínám na své novinářské sešity A5. 

Mám jich 30, asi víc. Pěkně svázaných. 

Málo platné, papír a tužka byl nejlepší 

vynález. Tužka klasická žádná propiska, ta 

taky selhává. Už když začal Gutenberg 

v roce 1450 tisknout, měli mu ta písmenka 

spálit nebo roztavit a dát pořádně ořezanou 

tužku.  

 
03 12 2017 Zaujetí 

Okolo stolu, každá před sebou svou krabičku 

s výrobky. Zakrytou. Nesměle vytahují své 

nápady. Zuzka kromě nápadů čtyři děti. 

Objednává jim vodu. Před týdnem se 

fantazírovalo, pro mne vypadalo beznadějně. 

Dílny v lodžii... Monika roznáší kafe. Je 

neděle po šesté večer. Osvětlení kavárny 

slabé, nikdo si toho nevšímá. Dohadují se, 

vymejšlejí. Svět Lodžie. Dění 

Valdštejnského imaginária. Nádhera. 

Divovánoce budou už za tejden. 

07 12 2017 … a jiné Kauflandy 

1. Na cedulce u nivové pomazánky bylo 

10,90 Kč. Ale na kelímku 15,90. 

Reklamoval jsem. Správná byla cena na 

kelímku. Opravili cedulku u pomazánky. 

Prostě podražili. Ceny se tu hýbou často. 

Když jsem věc vyřizoval, zaujalo to pana 

Spravedlivého, vedlejšího zákazníka. 

Požadoval ředitele, nelíbilo se mu chování 

prodavaček. Zvyšoval hlas. Někteří 

zákaznici se se zájmem shlukovali okolo. 

Už nejsem ve věku, kdy bych příliš fandil 

takto projeveným pánům Spravedlivým. 

Vím, jak v Kaufu prodavačky kmitají, 

soudím, že jejich výplata je zasloužená. 

Prostě tady zapomněly vyměnit cenovku, ale 

v systému počítačovém už byla nová cena. 

Přišel pan ředitel, věc jsme vyřešili, pravil, 

že to s prodavačkami zařídí. Zákazník že má 

právo, platit cenu uvedenou na pultě. 

2.  Využil jsem příležitosti, odvedl pana 

ředitele a jeho zástupku stranou a zeptal se 

na věc, která mě trápí delší dobu. Pracovníci 

jsou tu vyvoláváni rozhlasem k řešení 

provozních záležitostí číslem. Tedy ne, aby 

se pan Novák nebo Růženka dostavili do 

oddělení zeleniny, ale má tam přijít číslo. Ve 

Valdicích, ve věznici s nejtěžším režimem, 

jsou taky vězňové označeni čísly. Nezaslouží 

si prodavači, aby svou práci dělali pod svým 

občanským jménem? Vždyť kupříkladu 

Růženka u zeleniny je šikovná, má tam 

pořádek, je-li třeba i poradí. 

Pan ředitel mi vysvětlil, že Kauf je součástí 

mezinárodního řetězce, že jednotlivá 

oddělení a pododdělení jsou číselně 

zatříděna ve všech prodejnách stejně, atd.  

Účetnicky bych pochopil, lidsky obtížně. 

Paní či slečna zástupka dodala, že nechce, 

aby někde bylo slyšet její jméno. Ale ona 

dělá svou práci, je za ní zodpovědná, bere za 

ní mzdu. Ne jako číslo, jako paní 

Kauflandová. Ostatně její podřízené u 

pokladen mají své pravé jmenovky. 

Proč to píšu?  Nejen kvůli Kauflandu, ten je 

tu jen jako příklad. Příklad toho, že lidé 

smazávají své jmenovky ze zvonků, někteří 

by nejradši smazali domovní čísla. Stydí se? 

Bojí se? Čeho? Předpodělanost. Někdo chce 

zasít atmosféru strachu, nedůvěry, nejistoty. 

Někdo to dokonce dává do souvislosti 



 7 

 

s migrací. Bezdůvodně, ustrašeně. Někomu 

se hodí, abychom byli bezejmenné stádo. 

Kde je obyčejná lidská hrdost? Kde je 

Člověk s velkým Č? 

 
09 12 2017 Pozadí 

Někdy zajímavé, ba zajímavější než akce 

sama. Příklad Lodžie – divovánoce.  

- Předsíň kuchyně vzorně uklizená. Ale: jen 

herců od pryč napočítal Jirka 32, pak lodžie 

team a jiní pomocníci. Je potřeba se někde 

složit. Kabáty a bágly se začnou vršit. A 

ještě je třeba si někam sednout. S polívkou, 

čajem, přípravou kostýmů. Úžasná změť lidí, 

šatů, materiálu všeho druhu. A nápadů. 

Nestalo se, že by někdo něco nenašel. Ale 

někdy třeba trochu později. 

- Obdivuju dívku Annu s houslemi, co na ně 

vyloudí a ozvučí tou melodií, někdy ale jen 

zvuky celý dvůr. Má to svedené na nožní 

ovládání – šlapku. Proto i v tom mrazu 

v ponožkách. Když se rozpadá sníh, drží nad 

ní zvukař deštník. Tedy hlavně nad 

houslemi. Pěkné podívání, úžasné 

poslouchání. 

- Pan režisér a scénárista Jirka režíruje 

v pohybu. Hned předvádí, hned diriguje, 

hned utíká za skupinou herců a upravuje. 

Poprvé tu slyším slovo půlprofil. Pak ztuhne, 

vypne, a to dění jen pozoruje. Vzápětí vyletí. 

Divadlo je skvělá podívaná i poslouchaná. 

-  Terezka svou jičínskou premiéru Vánoc 

pradlenky skvěle prožívá. S kolegou 

Martinem si dílnu, kde budou hrát, uklidili. 

Ale každou chvilku tam někdo přijde si něco 

udělat. A oni uklízejí znovu. Pak něco 

přemístí a upraví na svém malém jevišťátku. 

Vyzkouší funkci zvonků, světýlek, posune 

své malé loutečky. Znáte ten předpremiérový 

pocit? A oni dnes hrají v Jičíně svou 

premiéru. Loutkoherci. Hru napíšou, 

nastudují, scénu i loutky udělají. A efekty 

vymýšlejí. Třeba když se Terezce rozsvítí 

bradavky na pradlenkových šatech. 

- Potkávám Anežku kovářku uměleckou, na 

sobě má navázané miminko, druhé doma. 

Vzpomínáme na Vladimíra. Miminko je jeho 

pravnouče. Umřelý pan profesor Úlehla byl 

jedním z těch, kdo stál u vzniku současného 

lodžiového dění. Mnoho věcí 

spoluorganizoval, rukama pomohl, vahou 

své osobnosti zaštítil. 

- Dadla scénografka. Jedna z mála, kdo ví, 

kde se co najde. Ustrojí každého. Umí 

kašírovat. Svítící anděl, který pohybuje 

křídly, je mistrovské dílo.  

- Míša a Helena nikoho z kuchyně nevyhodí 

a ještě každému nalejí a naloží, co je 

momentálně k mání. Boršč je originál podle 

Heleniny ruské babičky. Podle možnosti vaří 

se dle zásad zdravé kuchyně. Když dojdou 

židle, ještě je trochu místa na zemi či na 

schodech. Všechny zásady hygienického 

stravování jsou pečlivě dodržovány. 

- Kavárna měla by být trojnásobná. Zvláště 

když se opravdu moc nedá sedět venku – 

sníh padá do kafe. Takže uvnitř se kojí, 

vedou důležité, či vůbec nedůležité řeči, jedí 

dorty nebo se jen tak ohřívá a zevluje. 

Markéta a Monika za barem se ještě v šest 

usmívaly. 

- Obchůdky. Keramika, knihkupectví, 

půvabná grafika. I grafička. Výčitky, že si 

nestačím lépe prohlédnout. Vlastně vystavují 

své dílo. Mrznou. Sníh je pro grafiky 

nebezpečný. V průjezdu je průvan. Pardon, 

že ani fotku jsem nestačil. 

-  Rodinné týmy. Otec (v mysliveckém), 

matka (krásný kostým a dobré nápady na 

ozdoby), dcera (dlouhovlasá u kamen 

s čajem) syn (doběhni, udělej, stromeček 

zasaď...). to je jedna rodinná čtyřka. Za dobu 

fungování Imaginária Zuzka + Martin = 4 

děti. Nejstarší kráska už prvotřídní 

(sedmiletá). 

- Jest Lodžie skvělým místem setkání. 

Jonatan přijel z Jeruzaléma. Okolo dívky, 

zpěvačky. Rozmlouvají. V úzké chodbě se 

stále někomu pletou a někdo se plete jim. 

Chce něco vědět o Lodžii. Starou i novou 

historii. Dívky překládají do angličtiny, 

někdy společně hledají slovo. Hlavně ho 

zajímá, kde se tohle dění tady vzalo. Sám 

doma pracuje v kultuře. Chce vědět, když se 

rušil projekt Valdštejnland, jestli se 

obyvatelé postavili proti němu. Rád říkám, 

že obyvatelé Jičína byli moudřejší svých 

politiků.  

- To vše = 420 platících diváků.   

PS: Monika napsala: „Usmívali jsme se ještě 

o půlnoci.“
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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 

 
 

Leden 2018 
 

 

12.1.    13,30   V. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE   

 herna ST ve Sport. areálu 

12. – 14.1.     ASTROFOTO WORKSHOP 

 víkendový workshop pod vedením pana Ing. Martina Myslivce,  

 Centrum přírodních věd – Hvězdárna, přihlášky a více informací na:  

 http://hvbo.cz/index.php?id=astrofoto-workshop  

12.1.    13,00   HERNÍ PROGRAM PRO DRUŽINY 

13.1.       VÝLET „S BATOHEM“ 

 informace budou upřesněny na plakátech 

23.1.    13,00   HERNÍ PROGRAM PRO DRUŽINY 

26.1.    13,00   HERNÍ PROGRAM PRO DRUŽINY 

2.2.      8,00   SEVERSKÉ HRY 

 

 

 

CENTRUM PŘÍRODNÍCH VĚD - HVĚZDÁRNA 

Bližší informace na www.hvezdarnajicin.cz 

 

 

 

 

mailto:info@kackojicin.cz
http://www.kackojicin.cz/
http://hvbo.cz/index.php?id=astrofoto-workshop
http://www.hvezdarnajicin.cz/
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Divovánoce v Lodžii. Dívky zpívají koledu Padla rosa studená. Marie drží Ježíška. Je 
pravý, opravdu lidsky brečí. I sníh je pravý. Anděl. Ochrání i nás? 
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