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Jičínský mejdan už po sedmé. 

(14 12 2018) 
V tomhle sále je dnes každý, kdo v městě 

něco znamená, mohlo by se říkat. Hned teď 

mě napadají dva, kteří by tu být měli a 

nejsou.  

Pan starosta s paní starostovou podávají ve 

dveřích ruce. Paní má decentní úsměv 

akorát, vládce obce černého motýla. Laureát 

poletuje, vlastně vlaje. Svými bílými vlasy, 

pískovým sakem a vtipnou mluvou. 

Odlehčuje upjatost a to je dobře. Dámy, co 

to mají na starosti, usazují hosty, jmenovky 

jsou na prvních řadách. Operativně obsazují 

neobsazené židle za nedostavivší se.  Později 

jedna řekne, že je míň lidí než loni. 

Změna je v tom, že nemoderuje Pavel 

(Nožička). Ta úloha přešla více do centra, 

tedy na místostarostu Petra Hamáčka.  Je 

věcný až stručný, nesrší vtipem. Má pořad 

pečlivě sepsaný a začíná připomínkou výročí 

tří jičínských základních škol, které už 

hodně překročily stovku. Paní ředitelka 

Michaela Štálová, ředitelé Roman Mareš a 

Ivan Truhlička dostali kytky a řekli pár 

teplých slov. Každá škola slavila všelijakými 

besídkami, na všech bylo nabito. Jičínské 

školy mají šikovné žáky. Nejmenovaná paní 

ředitelka nejmenované školy i zaslzela a to jí 

slušelo. Tolik vzpomínka.  

Je dobře, že moderátor vyjmenoval všechny 

čtyři nominované. Petr Volf, kameraman, 

fotograf, Miloš Šejn výtvarník a pedagog, 

Robert Smolík výtvarník, loutkoherec, 

pedagog. Každý z nich ještě další aktivity. 

Petra Hebera nominoval Spolek občanů a 

přátel města Jičína. Jeho šéf Petr Krupka  

 

dlouho vyjmenovával všechny jeho aktivity. 

Všechno zpaměti. Kromě volné tvorby 

zejména dřevo, kov, výtvarné počiny 

například provedením první Rumcajsovy 

světničky, ale i Rumcajsovy jeskyně. Taky 

byl spoluzakladatelem tak zvaného 

Vánočního špláchu.  Atd.  Cena je těžká 

váhově i ekonomicky (pade). 

Zpívala a na klavír se doprovázela Barbora 

Mochowa. Sama zařadila své vystoupení 

„mezi pop a klasiku“.  Což bylo pro vážnost 

i nevážnost chvíle vhodným výběrem. Mladá 

umělkyně si melodie svých písní skládá 

sama, slova píše kamarádka. Zpívá anglicky, 

protože soudí, že tak nejlépe vyjádří svůj 

umělecký záměr.   

Židle zmizely záhy, v sále jen několik 

vyšších stolků barového typu. Catering 

Amádeus se vyznamenal, jakož i mecenáši, 

Ronal a Wolf. Pro některé pokrmy neznám 

pojmenování. Omezím se na koule u 

„sladkého“ stolu.  Na jazyku se rozplývaly, 

nebyly ani moc sladké, ale ani málo. 

Pohádka.  

Zuzana, když mě viděla s fotoaparátem, 

přišla mi povědět, že to, co má na talíři není 

jen pro ni.  Nemyslel jsem si to.  Ale jsem 

myslel na bezdomy pod mostem přes 

Cidlinu. Soudím, že brali by menší komfort 

(buřt, klobása), ale víc, víc. Pití nemuselo by 

být plzeňské, víno stačilo by z kategorie 

lepší krabicové. 

Jistě, že najde se spousta kritiků i kritiky. 

Fajnšmekři povšimli si, že stojan na 

mikrofon byl mírně rezavý, moderátorovi 

zapomněli odlepit cenovku na deskách. 

Znalci by asi našli závady v reprodukci 

hudby a zpěvu.  Ale mikrofony jsou často 

PROCHO   vydává prochor 

píše bohumír procházka     ROVINY 
zvěsti z Jičína a okolí  http://prochor.unas.cz  1. únor  2018   č. 2  /  18 
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v Porotním sále problémem. A závady ani 

mnozí nepoznali. Šaty netroufám si 

komentovat, ani Robertovy. Ty ani 

pojmenovat neumím. Líbil by se mi výraz 

černé kimono.  

Témata rozhovorů rozličná, jako je život 

sám. Od „Babiš je vůl“ až po seriózní rozbor 

situace. Pan starosta se v mluveném projevu 

od nástupu do funkce zlepšil. Je vidět, jak 

mu záleží na tom, aby lidé byli spokojeni. 

Však politika přece není to hlavní, když 

zpěvačka měla tak hezké (odvážné) šaty. 

 

Barbora 
Zaujala dekoltem a sukní rozstřiženou až k 

prdeli (Pavlova slova, mi by se  příčilo  v 

souvislosti s ní ten výraz použit). Když jsme 

o věci později hovořili, označila barvu za 

bordó, dodávám, že byl tam i jemný třpyt. 

Vysvětlila mi, že ji zaujala barva, když si 

šaty kupovala. (Že by ta hloubka dekoltu až 

pak, ptám se já teď?) Že se v té hloubce 

topili přítomní pánové je klišé. Někteří tam i 

ulpívali. 

Když jsme v našem rozhovoru pokročili, 

dalo by se říct, že zdůvěrněl, tuším se i na 

věc zeptala. Teď, když píší, vybavila se mi 

přiléhavá odpověď. V jejím věku není 

zapotřebí. Hodilo by se tak za deset let.  To, 

že se zeptala, mě mimochodem překvapilo. 

Zejména proto, že sama sebe označila za 

introverta. Proč je tak otevřená?  

Introvert, kterému asi dost záleží na tom, co 

si lidé myslí, co napíšou, jak ji hodnotí. 

Kterému záleží na tom, jak vypadá.  Otázka: 

Jak vypadá na koukání, nebo jak vypadá 

umělecky? Co víc? Ona je dívka věkem, 

vzhledem (pokud nepodlehne potřebě 

přizpůsobit se požadavkům showbyznysu).  

Je to potřeba podléhat tolik?   

Popis: Vlasy do půl zad, ne, níž, barvy … 

(vidíš, vole, proChore, ani tohle neumíš).  

Tmavé ne, světlé ne. Kaštan? Ten asi taky 

ne. Rovné.  Výrazná rtěnka. Taky možná 

zbytečně. Profil akorát. Možná trochu delší 

nos, ale ne na závadu. Výška nevelká. Mám 

jednu fotku vsedě profilovou. Sama. Židle 

vedle, ale ona sama. Čekající. Soustřeďující.  

Na čtyřech z pěti fotek za klavírem oči 

přivřené. Soustředění. Uspokojení.  Klavír 

zdá se mi větší částí vystoupení. Je s ním 

skvěle spojená. Kdyby jenom stála za 

mikrofonem, nebylo by to ono. Drž se, 

děvče, klavíru. Otázka: Hraje si někdy na 

klavír jen pro sebe, bez zpívání? Mohla by 

jen koncertovat bez zpívání?  (Proč se tímhle 

zabejvám? Neměl bych radši zkoumat ji 

uvnitř?) 

Hraje a zpívá všude, kde je třeba. Asi se líp 

cítí v cizím prostředí než doma v Trutnově. 

Pokud tréma, tak když jsou na vystoupení 

známí. 

Když sedne k nástroji, vstoupí do světa 

zvaného Melancholie. 

 

Varhany a hasič 
Už řadu let pořádá slatinská malotřídní škola 

s mateřskou školou v Miličevsi vánoční 

koncerty. Když šel pan řídící prohlídnout 

kostel Nanebevzetí Panny Marie a 

zkontrolovat varhany, zjistil, že nehrajou. 

Koncert má být za tři dny. 

Zavolal hasiče. Hasič Ondřej o varhanách 

nic nevěděl, ale jel. Dozvěděl se, že varhany 

mají 1500 píšťal a všechna ta táhla a další 

mechanismy jsou složitější, než si 

představoval. Ale protože měl hasičskou 

službu až zejtra, začal spravovat. Takové 

varhany v tak starobylém kostele potřebují 

náročnou opravu. Ale spravil alespoň tak, že 

varhany hrajou.  

Hasič Ondřej se zaradoval. Když zkoušel 

některé registry, našel noty. Poprvé v životě 

hrál na varhany. Trochu podle not. Když 

došly noty, hrál zpaměti. Potom si tu slávu, 

kterou prožíval, nahrál na telefon. Pár koled 

a státní hymnu. 

V tu noc Ondřej moc nespal. Varhany mu 

učarovaly, tak otevřel počítač a googloval si 

o varhanách. 

Druhý den přišli se svou ženou k nám, 

přinesli malý krásný stromeček. Ale mluvil 

jen o varhanách. Pustil nám koledy a zase 

mluvil. Vyjmenoval všelijaké názvy a finty, 

které varhany dovedou. Ubezpečil, že na 

nožní pedály se opravdu nehraje naboso, ale 

v úzkých botách. Atd. 

Rozsvítili jsme svíčky pod andělským 

zvoněním a poslouchali o varhanách.  Děti si 

všimly, jak vrtule od zvonění dělá na stropě 

točící stín. Mi se vybavilo, jak jsme v Libáni 

chodili do kostele Sv. Ducha tahat měchy, 
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trochu jsme při tom blbli, až ručička spadla 

dolů a varhany nehrály. Pan varhaník vstal, 

dal nám každému facku a mše mohla 

pokračovat. Teď Há strojila ten přinesený 

stromeček. Je zasazený do stojanu 

uříznutého z kmene stromu. 

Když Ondřej odcházel, ještě v chodbě nám 

vyprávěl o varhanách. 

Říká se, že jsou Vánoce krásné. Jsou. Dárků 

v krabicích k tomu netřeba.  

 

Hlavně že se našel betlém 
Od kostela Nanebevzetí Panny Marie 

existuje jen jeden klíč. Je velký, těžký, 

nevejde se do kapsy. Dostal ho svěřený pan 

řídící, protože škola tam chystala 

předvánoční koncert. Hvězda kometa se 

našla, hledal se betlém. Pěkný dřevěný 

vyřezávaný. Nenašel. 

Když přišel pan řídící na den koncertu do 

kostela, na levém oltáři betlém byl. Od 

kostela je jen jeden klíč a ten pan řídící 

pečlivě opatroval. 

Pro koncert se vždycky spojí Základní škola 

ve Slatinách a Mateřská škola v Milíčevsi. 

Každá z nich má svoje koledy a jiná 

vystoupení, ale i na vzdálenost 1,5 km se při 

nácviku dobře doplňovaly. 

Hrály a zpívaly se koledy, písničky moderní, 

divadlo o Ježíškovi. Mezi nástroji převládaly 

flétny. Ale hrály i varhany, klávesy, kytary. 

Ty, připravené uprostřed kostela tvořily 

skvělé zátiší. Každému se líbilo něco jiného, 

ale trumpetista Šimon byl nádherně 

pronikavý. 

Nafotili jsme zámek i klíč, když pan řídící ve 

svetru s norským vzorem kostel pečlivě 

zamykal. 

V dřevníku školy byla výstava dětských 

prací. Už to není dřevník, ale stavba zděná. 

Školní dílna. Poznala se podle svěráků. Mezi 

nimi kresby, malby, grafika, keramika všeho 

druhu. Škola má svou pec na vypalování. Do 

kroužku chodí i velcí. 

Ve družině bylo nachystáno něco k snědku 

sladkého slaného i kafečaje. Kuchařky, 

kuchaři, barmanky i barmani z vlastních 

dětských zdrojů. V takové škole, které se 

říká malotřídní (29 žáků) žádný výběr. 

Zpívají, hrajou i jinak makají všichni. Dobrá 

příprava pro život. 

Zpívání v Lodžii letos s filmem 
První zpívání koled v Lodžii konalo se 

v roce 1996. Pamatuje si to jedna za 

zakladatelek Renata Lhotáková. Když jsme 

zpívali už dvacátým rokem, řekli jsme si my 

starci, že to přenecháme mladým. Tak jsme 

žádné plakáty ani přípravu nedělali. Ale 

jsme se přišli v obvyklý den v pátek před 

Vánocemi podívat. Zpěváci přišli a čekali. 

Renata postavila betlém, zpěvníčky jsme pro 

jistotu měli připravené.  

Tak bylo i letos. Renata s krabicemi 

s betlémem a svícením nezapomněla na 

hvězdu betlémskou. Jaromírova kapela 

ladila. Ale najednou cosi nezvyklého. Tolik 

světla! Kde se vzalo? Jirka se usmíval. 

Terasa Lodžie má parádní elektrické 

osvětlení. Pořád něco nového. Zeď do parku, 

záchody ve dvoře, světlo betlémské.  

Koled v našem zpěvníčku je dvacet. Tak, jak 

je Broňa kdysi dávno připravila. Vždycky 

zpíváme všechny. Na závěr stejná věta. 

„Pokoj vám! Podejme si navzájem ruce, ať 

se tady za rok ve zdraví sejdeme.“ 

V ten pátek ale ještě jedna sláva. Záchodovo 

trilerová. V takové době žijeme, že když se 

dostanou na něco peníze, musí se to náležitě 

zdokumentovat. Nu, někdo by pravil, že 

uctivě poděkovat. Tak se děkovalo filmem a 

po zpívání byla jeho premiéra. Točil se šest, 

možná sedm dní. Když se to sestříhalo, 

muzika přidala a všechna ta postprodukce 

učinila, zbyly tři minuty. Tři minuty o 

záchodech. Kdo to má? 

Celý Lodžie team, jak se říká, trpělivě seděl 

a čekal, protože tam mnozí hrají. Nejdříve 

Radek Habada a Jirka Vydra, hlavní tvůrci, 

všechno vysvětlili. Pak diváci otevřeli víc 

oči, aby se našli. Někteří se najít nestačili, 

někteří byli vystřiženi či ustřiženi. Pro jistotu 

se ty tři minuty pustily znovu. Kdo opět 

nestihnul, může si pustit doma. Bude na 

stránkách Lodžie   

(http://valdstejnskalodzie.cz/lodzie-2).    

 

 

Bahenní lázně na Prachově 
A ještě k tomu na Štědrý den. Další důkaz, 

jak je Jičín a jeho okolí úžasné.  Pelíšek, 

přesněji koupaliště u prachovského bůžka 
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Pelíška, byl vypuštěn, vyčištěn, napuštěn. 

Zůstala upravená cesta na dno, všude v okolí 

jest zvýrazněno pronikavě žluté, silně 

přilnavé bahýnko, které zvláště vynikne, 

když je trochu vlhko. Ale voda zelená, 

pomalovaná rozličnými abstraktními 

obrazci, všelijak stínovanými, jak si plavci 

mezi řasou vybrali cesty.  

Plavání na Štědrý den? Znalci vědí. Ctitelé 

tradic vědí ještě líp. No a co? V Jičíně na 

náměstí bylo v té době, tedy dopoledne, pět 

stupňů. Bývalo víc. Bývalo i o patnáct míň. 

To už je jedno, led se proseká. V moderní 

době prořízne.  

Nikdo nespočítal, kolik lidí se špláchu, jak 

se setkání říká, zúčastnilo. Auty, to většinou, 

někdo z Jičína na kole, nemálo bylo běžců. 

Zajisté si nikdo nenosí plavky. Proč taky? 

Zhýčkaní nosí si podložku na stání, aby nohy 

nezábly od země. Třou se ručníky, teplé 

nápoje v termoskách. Ti pravověrní zase 

běží, nebo šlapou k Jičínu.  

Minimum speciálně trénovaných otužilců. 

Většina běžní jičínští všesportovci. Přesněji 

každý, kdo chce být v příštím roce zdravý. 

Věkové rozpětí téměř tří generací. Horní 

hranici známe přesně – 78 let.  

Za rok na Štědrý den nashle. Třeba bude 

konečně umrzlo. Na zelenou vodu jsme si už 

zvykli. 

 

Bojovka v kostele svatého 

Ignáce. 
Na odpolední půlnoční chodí malé děti, 

starci a stařeny. Samozřejmě i potřebný 

doprovod. Varhany zní jen na závěrečný 

chorál Narodil se. Muziku obstará sbor Štola 

a to je radost poslouchat. I pokoukat. Jak se 

činí nejmenší, ještě předškoláci. 

Kázání, které už dávno není z kazatelny, 

nebývá tu ani od mikrofonu. Pan farář Tobek 

postaví se doprostřed, mezi lavice, pozve 

k sobě děti a vypráví. Ten tolikrát slyšený 

příběh, který se nikdy neoposlouchá. Letos 

zpestřil ho úkolem. Poslal děti, ať obejdou 

všechny betlémy v kostele a přijdou mu 

povědět, co mají společné. Děti běhaly po 

kostele a Štola hrála.   Když byl otčenáš, tak 

se při něm všichni v kruhu drželi za ruce. 

Na teploměru, když jsme šli domů, bylo osm 

stupňů. Začínal Svatvečer. Pospíchali jsme. 

V lucerně, která se kdysi věšela dozadu za 

vůz, měli jsme jen malou svíčku a chtěli 

jsme donést Betlémské světlo k nám domů.  

 

Erik Tabery v Jičíně. 
Terezka řekla: „Kdyby se někomu dělalo na 

omdlení, tak řekněte, otevřeme okno.“ Bylo 

to v Židovské škole jičínské, ve středu 17. 

ledna 2018. To už půldruhé hodiny hovořil 

Erik Tabery. Nu, hovořil, přesněji by asi 

bylo, odpovídal na otázky. 

Pan šéfredaktor má čtyřicet roků, v Respektu 

pracuje už roků dvacet. Pro dámy popíšeme. 

Černé vlasy kudrnaté, brýle, asi silnější, 

fousy asi týdenní. Jinak standart, Sako 

tmavomodré, košile bez kravaty ladí, džíny. 

Poznávací znamení – stále si pohrává lahví 

s minerálkou. 

Terezka je příjmením Dubinová, takové 

zajímavé osoby jménem spolku Baševi do 

Jičína zve. Podvečer moderovala. Někdy 

bylo třeba utnout tazatele, když se začal 

příliš vykecávat. To umí. 

Zmínka o přeplněném sálku byla namístě. 

Napočítali jsme 80 posluchačů. Někteří 

postávali, kdo se nevešel na židle, seděl na 

zemi. Některé dvojice tvořily pěkné sousoší. 

Jedna maminka, taky pěkná, byla 

s miminkem uvázaným na prsou. I když 

pečlivě poslouchala, stačila plnit své 

mateřské krmící povinnosti. 

Proč ten sáhodlouhý popis? Vyjádřit 

atmosféru je potřebné. Baševi je společnost, 

která se stará o židovské památky a kulturu. 

Postupně ale nastalo z židovské školy 

příjemné společenské centrum, které se  
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věnuje širší kultuře, jistě i politice. Scházejí 

se tu lidé, kteří spolu mluví. Podle debaty  

bylo zřejmé, že v probíhajících volbách 

nejsou to příliš příznivci pana Zemana. 

S potěšením konstatujme, že věku spíš 

mladšího, ve věci kulturně politické 

orientovaní. Soudím, že lidé ochotni názor 

vyslechnout, i když mají proti němu 

výhrady.   

Pan Tabery své novinářské řemeslo nezapřel. 

Bylo to vidět v klidném analyzujícím 

pohledu na dění. Je to člověk, který má 

názor, nebojí se ho vyslovit, leč slušnou, 

věcnou formou. Zajisté není nic neříkající 

opatrník, však ani nekritický útočník. Ne 

nadarmo je držitelem ceny Novinářská 

křepelka a Ceny Ferdinanda Peroutky. 

V Jičíně takto vydržel dvě a půl hodiny. 

Dobře se poslouchal. 

Respekt je týdeník, má 82 stran, náklad 

okolo 45 000. V KVČ je k přečtení. 

 

Kousky z deníku 
 
15 12 2017  Rozvážím 

- Na Čeřovce sníh, dole ve městě silnice 

holá. Není Jičín jen městem čtyř krajin. Ale i 

místem dvou projevů matky Zimy. Říkám si, 

když „pluji“ po silnici, kterou tu nalajnoval 

už pan architekt Musil.  

- S hadrovkou nebo igelitkou, sám se dal do 

řeči a osvěty. Ukazuje hlívu ústřičnou a 

vysvětluje, že houby rostou po celý rok. 

Hlíva a ještě penízovka sametonohá rostou 

na stromě. Ale on tam neleze, shazuje je 

klackem. V nejmenované hospodě mu dají 

60 korun. Což asi pan premiér Babiš neví. 

- Dům seniorů. Máme tu dost čtenářů. 

Standa mi vysvětluje, jak je tu hodně žen. 

Asi jen tři M z deseti. Žijou dost na široké 

chodbě, možná spíš v hale. Cvičí, na televizi 

koukají, debatujou. Mají tu zvířata. Asi jsou 

to králíci nebo morčata. Zdravím se se 

známými tvářemi. Nedovoluji si myslet na 

to, že já jednou …  

- Okruh bukvický vždycky přináší 

překvapení – příběh. Jednou pláče šípek, 

podruhé ukradnou, ale zase vrátí lavičku u 

kapličky. Taky jsem si jednou v listopadu 

přivezl řepu a občas rýmu. 

Poslední příběh je o kole Author. To jsem za 

sebou cestou do kopce slyšel trochu divný 

zvuk. Byl protivný. Když někdy do kopce 

zastavím, moc se mi nedaří rozjet. Ale co mi 

zbývalo. V gumě nebyl žádný vzduch. Začal 

jsem pumpovat. Pumpoval, pumpoval, furt 

nic. Dotlačil jsem kolo na obec. Paní účetní 

pumpičku neměla, ale jela mi pro ní. Pod 

podmínkou, že pohlídám pejska. Hlídal jsem 

pejska a nebylo to těžké. Neštěkal, seděl mi 

u nohou. Když vstal, zjistil jsem, že nemá 

jednu nožku. Nestěžoval si. Bylo mi ho líto, 

tak jsem mu to pověděl, když jsme tam sami. 

Hodná paní účetní přivezla pumpičku, já 

pumpoval, pumpoval, ale řepu nevytáhli. 

Pak mi došlo, že ventilek se podivně protáčí. 

Pak jsem doma poznal, že vůbec nedrží 

v duši. Pak jsem volal ženu s autem a začal 

se bát, co mi poví. Když jsem odjížděl z 

domova, nabídla mi, ať jedu autem. Když 

jsem čekal, prohlížel jsem si kostel Sv. 

Václava, kde hrával na varhany Jaroslav 

Ježek. 

Žena přijela a já se nezklamal. Nedovedete si 

představit, jaká všelijaká dobrodružství si 

člověk při rozvážení novin užije. 

Až nebudu moci jezdit okruh bukvicko - 

březinský, budu umřelej, nebo skoro. 

 
22 12 2017 Na premiéře 

Aneb trailer o záchodech. Na záchody, které 

byly v Lodžii tolik potřebné, dostal se grant 

– dotace. Jednou z podmínek bylo tu věc 

nějak prezentovat v médiích. Tak se točil 

film. Byl to asi nejtěžší úkol scénáristy a 

režiséra a dalších spoluautorů, scénář udělat 

tak, aby byl film o záchodech, ale přitom o 

lodžii, přitom decentní. Chudáci autoři. Taky 

tam měli hrát lidi z lodžieteamu. Zeptejte se 

jich na honoráře. 

Film se točil šest dnů, večerů, nocí a jeho 

délka není ani celé čtyři minuty. Tak to u 

filmu chodí. Někdy. Jo, taky tam měla být 

nenásilná reklama na kavárnu a další 

prostory a dění. No a dneska premiéra. Pan 

režisér Ráďa vypráví o své práci filmového 

dokumentaristy. Říká slova jako cit pro 

hudbu, rytmus, tempo. Propojit všechny 

složky. Koordinovat lidi, jejich čas, osvětlení 

denní i umělé. Je na to vysoká škola. On má, 

tuším, obor střih. Ale dělá sám několik 
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filmařských profesí. Stačí se spojit s lidmi 

jako je kastelán Jiří Vydra a další z lodžie. 

Pak se podaří „že ta poezie převálcuje ty 

záchody“. 

Povídá, jak natočil film o varhanici. Ta si za 

pomocí elektroniky převedla veliké varhany 

do mobilních, které mají stejný zvuk. S těmi 

jezdí a koncertuje, zní to, jako by za ní byly 

ty tisíce píšťal. Nádhera, jak zaníceně mluví. 

Když tohle točil, musel se naučit hodně o 

muzice a organologii (nauka o varhanách).  

Pan režisér jmenuje se Radek Habada a 

filmy jsou na http://valdstejnskalodzie.cz/. 

 
29 12 2017 Péefkování 

Compaq je zaplaven zasněženými 

chaloupkami, větvičkami, někdy fotkami 

dětí, vlastnoruční poezií.  Originálních 

nápadů minimálně. Jedním kliknutím dá se 

popřát veselí padesáti i více lidem. Jistě že i 

zdraví, to je nejdůležitější, jak sdělují 

gratulanti. 

To má být zdravíčko a štěstíčko u všech 

stejné, když se jim posílá najednou? Když se 

zapleveluje síť sítí sbírkou frází? 

Líbí se mi každá osobní věta. Když třeba 

popřejeme ať ryby berou, nebo ať ostří foťák 

a nekazí mu záběr protisvětlo. Nebo ať 

konečně vyrostou celery trochu větší než 

ořechy.    

Někdy dokonce rozvine se dialog. Třeba 

jestli se nám daří na stará kolena zmoudřet. 

Dovídám se že „Boží důvěra v člověka je 

evidentně nesrovnatelně větší, než je naše 

důvěra v Pána Boha.“  Taky pozor, úklidem 

se někdy vytvoří ještě větší nepořádek. Taky 

se může stát, že úklid odčerpá veškeré tvůrčí 

nasazení, takže vlastně k uklízení není 

důvod. Atd. 

Vánoce a Nový rok nejsou úplně marné, 

vedou-li k tomu, že si lidé na sebe navzájem 

vzpomenou. Při tom vůbec není důležité, 

jestli si něco posílají.  

 
30 12 2017 Andrea Sedláčková: Každý 

něco tají 

Ta knížka není jedničková, nejspíš žádnou 

cenu nevyhraje. Ale čte se jedním dechem. 

Tak praví literární neprofesionál, který 

nepřečetl Kafku, ani Joyceova Odyssea. 

Který se pročetl (nebo dočetl?) k poznání, že 

pro něj nejdou tyhle dva žánry, čtivost a 

literární (vědecky literární) hodnota, ruku 

v ruce. Ostatně jděte si udělat soukromý 

průzkum v knihovně o tom co se čte, co se 

kupuje. A srovnejte si to třeba s výsledky 

ankety Kniha roku. 

Ale to není útok proti čtivým knihám. 

Tak Andrea. Už padesátka. Přivedla mě k ní 

její první knížka Moje pařížská revoluce. 

Kousek autobio. Jak přichází pozdě. Jaké 

znala a zná lidi. Co pro ní znamenají. I o její 

rodině. Tak tady se na dvěstěosmi stránkách 

k některým motivům vrací. Víc románově. 

Trochu polopaticky, tím čtivě. Když přijde 

Lucie domů a dcera brečí, uhádne čtenář 

proč asi.  Určité schéma. Možná souvisí 

s její druhou, hlavnější a dřívější profesí – 

filmováním. U mě bylo to nejdříve čtení o 

jejím životě v Paříži, pak jsem viděl u filmu 

Fair Play její jméno a došlo mi. O ní. O 

souvislosti mezi filmem a beletrií.   

Lineárně psaný příběh, kde se čtenář nemusí 

namáhat objevováním souvislostí. Lidé, 

jejich charaktery jsou jasné. I konec nemůže 

být jiný = náznak návratu manželů k sobě. 

Kdo nezná život u filmu, v mnohém se 

poučí. Dozví se, jak funguje bulvár a jakou 

má člověk proti němu šanci. V tom je 

poznávací význam románu. 

Velkým motivem je rodina. Má autorka (viz 

první knížka) své zkušenosti a v knížce se 

k nim vrací. I by se dalo říct, že si trochu 

pomocí fabulace řeší své vztahy, osudy, 

problémy.  

Není či nebylo málo filmařů, kteří zároveň 

píší. Asi se můžou tahle dvě konání 

vzájemně umocňovat. V jedné branži dá se 

získat podklady, motivy pro práci v druhé. 

 
31 12 2017  

Ještě loni šlo nás pět. Letos začaly přicházet 

telefonní omluvy – výmluvy. Komu by se 

chtělo, když nás Aladin varoval zelenou 

barvou. (= srážky 3 mm/3 h). Chřipkové 

zdůvodnění vypadalo věrohodně. 

Zůstali jsme dva. Ale zůstali. Já se radoval, 

jak půjdeme přírodou a bude ticho. Ještě loni 

zněly v přírodě v každou chvíli 3 – 4 hlasy 

najednou. Já byl ten pátý. Letos bylo to 

nadějné. Za pětapadesát roků už jsme si s Há 

skoro všechno řekli. 
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Ve vlaku pravila: déšť ustal. Neustal, jen 

České dráhy neměly umytá okna. 

Spolucestujícím vyčnívaly z báglů láhve. 

Pozorovali jsme české rodiny. Pánové se 

starali, aby jejich bágly už nebyly tak těžké, 

matky o děti. Kojily, odmítaly pití a myslely 

si svoje. Z téhle party, na rozdíl od nás, 

nezmoknul nikdo. Jejich hospoda (+ 

bowling) byla hned u nádraží. 

My jsme si užívali. Kaskáda rybníků, spíš 

rybníčků, čerstvé nasněžení plynule se 

měnilo v přilnavé bláto. Občas jsme potkali 

námpodobné a s nimi jsme se křesťansky 

pozdravili. Radoval jsem se, že za dobu 

našeho manželství se moc nezměnilo. Hned 

na první křižovatce měli jsme každý jiný 

názor o další cestě. Mlha taky houstla. 

Na Valdštejně je hospůdka správně 

kamenná. Vlhko proniklo i dovnitř. Ale 

Svijany a zelňačku měli. Eva, ta je místní, 

vyzradila nám, ať nechodíme po červené, že 

tam jsou polomy. O blátě nemluvila, to bylo 

jasné. Há rozhodla, že tedy půjdeme po 

červené. Ještě před patnácti lety bych se 

hádal.  

Takhle jsem pozoroval, jak Há přelejzá 

padlé stromy, klouže po blátě a občas jsem ji 

podal ruku.  Vyšlo slunce, jo, vyšlo, nikdo 

jsme ho nečekali. Myslím jsme si ho moc 

nevšimli. Koukali jsme, jak ubrzdit tu jízdu 

po blátě. U Hlavatice jsme se vyfotili. 

Vlak na zastávce jsme stihli třemi minutami. 

Ve vlaku jsme otevřeli krabici a termosku. 

Čaj se jmenoval Fresh Orange. Myslím, že 

venku zase trochu pršelo, ale nám to 

nevadilo. Ve vlaku. 

Akorát jsme nešli do ševcovny, kam nás 

Vlaďka tak pěkně zvala. Síly stačily akorát 

na cestu domů. Tam jsme otevřeli krabici 

s cukrovím, co ještě zbylo. Taky se muselo 

dopít činzáno. Bylo mi trochu těžko od 

žaludku. V české televizi kdosi cosi mluvil a 

ti přítomní se tomu smáli a já nepoznal proč. 

Tak jsem si vzal starého dobrého Steinbecka 

(Na plechárně) a poznával, jak je život 

krásnej. Televizi mi bude Há zítra 

vypravovat.   

 
02 01 2018 Ztráty a nenálezy 

Stále něco hledám, tedy i ztrácím. Stále víc, 

jak stáří postupuje. Propisky, baterky, 

papírky s poznámkami. Auto ne. Je velké, 

zdaleka viditelné a staré. Jednou podařilo se 

mi ztratit ženu. Bylo to v ambitech Zelené 

Hory. Moje radost dlouho netrvala, našla se. 

Sama. Sama se našla.  

Neštěstí mých ztrát není ve sféře materiální, 

ale morální. Cena patnáctikorunové propisky 

při dnešních vysokých důchodech nic 

neznamená. Když si ale uvědomím, co 

všechno jsme spolu napsali… Poslední 

ztracená baterka byla krásně modrá. Modrá 

metalíza. Jak jsem kdysi v mládí toužil mít 

v té barvě auto. Teď nemám ani baterku. 

Bylo by jistě předmětem zajímavého 

fejetonu, rozebírat spojení slov: ztráty – 

nálezy, pýcha – předsudek, ctnosti – neřesti, 

Gott – slavík, vojna – mír, vydají – nevydají 

(Babiše). Ale tohle všechno popsali klasici 

nebo rozhodne nespravedlivá historie nebo 

vysvětlí Pasáček. 

Stav neustálého hledání přináší do života 

značnou dramatičnost. Občas se probouzím, 

protože mi sen přinese tip na hledání. 

S nadějí vstanu, prohledám příslušný šuplík 

– nic. Než usnu, jestli vůbec usnu, 

přemýšlím o náhradě. Ano, přátelé, 

myšlenka je o tom, kde bych ke stejné, nebo 

alespoň podobné propisce, baterce, 

zápisníčku přišel. Zpravidla nevymyslím. 

Spořitelna, pojišťovna, knihovna? Přece tu 

moji propisku taky někdo má. Pchá. Nejlepší 

jsou volby. Kdo má ale za patnáct korun ty 

řeči poslouchat? Vzpomínám na pána, který 

tu byl prezidentem, jak on přišel k propisce, 

ale možná to bylo pero, v přímém televizním 

přenosu. 

Ne, kromě ženy jsem nic ze ztracených věcí 

nenašel. Slastné zapomínání, jedno 

z největších lidských vymožeností, poněkud 

mi napomáhá. Své tužtičky zbaběle oželím. 

Proč? Protože ztratím tu další náhradní, na 

kterou jsem si začal zvykat a po které si 

můžu tesknit.  

 
04 01 2018 Cesta do Sokolče 

Sokoleč je asi 45 km od Jičína, ale jde a jede 

se sem tři hodiny. Busem do Poděbrad, 

přestup na České dráhy do Kolína, znova 

přestup do Cerhenic. Pak pěšky, protože stop 

nefunguje. Za 40 minut tři auta a studený 

vítr. Pocit, že v Kolíně a Poděbradech jsou 
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podobná nádraží. Nebo jsem špatně 

přestoupil? 

Ve vlaku se ptám dívky, co čte. Ukáže a já 

rázem zapomněl. Dodává, že Vondrušku už 

nemusí. Doporučuju Hájíčka a Sedláčkovou. 

Seznamka přes čtení je skvělá, Škoda, že 

vystupuju. 

Z Cerhenic rovina, na ní uměle navršený 

kopec, aby silnice přešla přes koleje a žádnej 

blbec autovej se nesrazil s vlakem. Ty koleje 

jsou do kolečka, přesněji do elipsy. Jsou tu 

dvě, malá a velká elipsa. Dráhy tu zkoušejí 

vlaky. Mají k tomu výzkumák. Vlaky nebo 

jen mašina, můžou až víc než 200 km/hod. 

Někdy prý ve dne v noci. 

V Sokolči (asi 950 obyvatel) chcíp pes. Ale 

mají tu všechno, od školky po hospodu. 

Kostel ne. Říká to o charakteru obyvatel? 

Kdyby ho tenkrát, v nějakým baroku 

postavili, stejně by do něj dneska nikdo 

nechodil. Na jižní straně 52 parcel na 

stavění. Takže se obec rázem rozroste o pět 

procent. Některé nízké domky už stojí. Půdy 

mají nizoučké, snad se nedá postavit. Ale u 

baráků tepelná čerpadla. 

Autobus do Poděbrad jede za dvě hodiny, 

stop zafungoval. Na nádraží hospoda 

zavřená, před nádražím se otevře, až když 

zavoním. Ale pivo nedostanu, nemám 

legitimaci. Akorát ven. Jsou minus dva 

Celsiové. Děkuju. Těším se, že to Babiš či 

Zeman srovnají. Až je potvrdějí nebo 

zvolejí. Já ale ne. Nezvolím. Než vytáhnu 

foťák, spící bezdom na zemi u radiátoru se 

probouzí. Ptá se, jestli bych mu nepůjčil 

pětku. Ale druhého jsem si vyfotil. Seděl 

zkroucený na lavici.  Blízko volá paní 

mobilem. Nadává na mobil a někomu 

vykládá, že je právě na nádraží. Tolik 

zbytečných slov nám ta technika přináší. 

Hlasitejch. Paní ví, že když se volá, tak se 

musí nahlas. Ať to ví celé nádraží. 

Ale v Nymburku je hospoda s Postřižinským 

pivem přesně jakou potřebuju.  Mají 

držkovou. Než se do ní soused pustí, ptám 

se, co čte. Říká, že Vondrušku. Směju se. 

Knížka musí mít tak 800 stránek 

historického čtiva. Ideální na cesty. 

Cestování je vůbec dobrá zábava.  

 

08 01 2018 Chvála Internetu 

Tolik informací! Někdy až nápor, že 

nestačím. Přišla Václavova Kobra a Čaj. 

Objevuje tam místní a okolní autory. 

Tentokrát Adam Hošek. Sobotecký student 

s rozhledem a spoustou aktivit. Literárně 

kvalitní. Umí vstoupit do dění, když vidí 

užitečnost. Lodžie, Jinčí čin v rámci JMP. 

Vedle agrostrojácký právník Roubal. Vida, 

on Básník. Dál Václav líčí z cest, jak jel za 

Čapky do Strže… 

Pak ZŠBP (škola Veliš). Jak si pan ředitel 

dopisuje s žáky i rodiči. Jak jezdějí do 

ciziny.  Vedle zmíňka o skupině Ze šuplíku. 

Jak si Dana a Hynek   písničky skládají a je 

zpívají. V Řehči. 

 
09 01 2018 Ráno 

Jako obvykle ve 04:10. Kolik jsem toho 

mohl napsat a naodpočívat. A tady docela 

dobrý sen. Sešlost se spolužáky z vejšky. 

Někde v lese, a ten les byl v Praze. To je 

jedno, ale bylo to příjemný setkání – byli 

jsme na sebe hodní. Přívětiví. Jenda přijel s 

houslemi. Jako vždycky. Ale nikdy na ně 

nehrál. Jako vždycky. Nebyli jsme ti správní 

dobří posluchači, které si on a jeho housle 

zasloužily. Jenda je se Slovácka. 

Ale teď je to ráno. Přišla na mě úchylka. 

Našel jsem ve spíži čokoládu. Polovinu ji 

rozkrájel na malé kousky. Při tom jsem si 

říkal, že jsem to přehnal. Jednak jsem příliš 

"zakrojil" a druhdak jsem si radši měl udělat 

čaj. Nejspíš je méně škodlivý mému 

organismu, jestli ještě nějakej mám. 

Na levou stranu jsem si truhlářskejma 

svorkama přidělal Steinbecka, na pravou si 

dal tu čokoládu. Jak jsem se přetáčel mezi 

čokoládou a knížkou, stačil jsem trochu 

přemejšlet. Že si musím přečíst Steinbeckův 

životopis, že mi dojde nalámaná čokoláda, 

že už jsem měl dávno cvičit a pak psát na 

počítači noviny či dělat jiný užitečný věci. 

Naštěstí mi začalo bejt po půlce čokolády 

těžko. Tak jsem si další kousky nenalámal. 

Snad mi nebude eště těžšejc.  

 
11 01 2018 Propletence v Libáni  

Můj pořad textů a fotek. Lidí asi 15. 

Většinou spolužáci, tedy spolužačky. Přišly 

dřív, aby si mohly popovídat. Sesedly si do 

hloučku. Je to úžasné, jak osmileté setkávání 



 9 

 

ve třídě platí ještě po 63 letech. Jedna 

z radostí, kterou život přináší. Holky jsou 

pořád pěkné, i když některé s hůlkou a při 

vstávání potřebují pomoct. 

Libáň kulturní. Lucie (knihovnice), všechno 

pečlivě připravené. Pavlína (starostka 

z Bačalek, ale v Libáni a okolí pomáhá 

s kulturou) četla mé texty, skvěle zapadla a 

byla nápovědou, když jsem si nemohl 

vzpomenout na jména a děje. Znalá. Mám 

pocit, že bychme spolu mohli ledacos 

připravit. Což třeba oživit libáňská jména. 

Básník Schulman, malíř Max, zavzpomínat 

na pana Vokurku a jeho konání. Už teď se 

mi jasně vidí úryvky z knížky Mé myšlenky 

se nepodobají dýmu… Dějinné události 

okolo života židů za války, ukázky 

ze Schulmanových básní, do toho malinko 

muziky, která se tenkrát hrála. A fotky míst a 

reprodukce. Pásmo. Co na to Pavlína? 

Pospíchám na bus – pražák. Škoda. Právě se 

rozbíhá po skončení debata, jak je v Libáni. 

Pavlína, Vilík Hofman, já.  Jak je těžké, aby 

lidi přišli na připravenou akci, přihlásili se 

na výlet. Dostáváme se k tomu, jak se Libáň 

mění. I složením lidí.  Plastimat, pardon 

Peguform, nebo se už jmenuje jinak?  Dělají 

tu agenturní zaměstnanci, kteří nemají vztah 

k místu. Musím na autobus. Nezapomněli 

jsme v zasedačce vypnout topení? 

 
12 01 2018 Vltava mi zase udělala radost 

Dneska bylo páté, bohužel poslední 

vyprávění Vladimíra Mišíka Osudy. 

Muzikant, zpěvák, ale taky kulturní člověk, 

kterému není lhostejné, co se u nás děje. A 

nebojí se k tomu vyjádřit. Je daleko od 

všelijaké opatrnosti, nevšímavosti, strachu, 

aby si nezadal. Mluví skromně jakoby 

nesměle. Nevytahuje se. V říjnu 2013 odmítl 

převzít státní vyznamenání od prezidenta 

Miloše Zemana, a to jako výraz 

nespokojenosti s jeho rozhodnutími z 

poslední doby. Kolik „umělců“ si něco 

takového troufne? Budou vám vyprávět o 

svém psovi, maximálně tak veselé příhody 

z natáčení. A my se budeme smát a říkat si, 

jaká je třeba ta Bohdalka veselá kopa. 

Nejde jen o gesto. Je to občanský postoj. Je 

to příklad. Lidé oblíbení skrze svůj kumšt 

mají názor, povědí ho. Hledáme hrdiny? Pro 

někoho jsou to ti fotbalisti, hokejisti. Naše 

média o nich dovedou napsat, když se 

nabourali autem, jestli dali nějaké góly nebo 

svému soupeřovi po tlamě. Přímo na hřišti. 

Taky ještě kolik berou. Jejich vztah ke své 

zemi? V Americe, Kanadě, či v Rusku na 

Sibiři berou daleko víc. Čtěte Blesky, tam to 

všechno je. 

Největší rozhlasovou poslechovost, skoro 

milion, má Babišovo Rádio Impuls. ČRo 2 

(Praha), má okolo 400 000. A Vltava? Okolo 

šedesáti tisíc. Osudy, četba, muzika klasická 

a jazz.  

 
12 01 2018 KaNiHu 

Prohlásili, že oni teda k žádným volbám 

nepůjdou. Taky ještě u žádných voleb 

v životě nebyli. Asi si myslejí, že volby jsou 

něco jako doktor, jenomže dobrovolný. 

Zvědavost zvítězila. Ukázali jsme jim prapor 

na škole. Byl od větru na žerdi omotaný, 

červenomodrobílá hrdost z něj moc nečišela. 

Nina začala zpívat „Já chci být prezidentem 

tankových států“. Hubert řekl, že chce čůrat. 

V chodbě jsme je vyfotografovali s volebním 

lístkem pana profesora, Hubert ho držel 

vzhůru nohama. Ale to on ještě nepozná. 

Nikdo si nevšimnul, že děláme nepovolenou 

agitaci. Potěšilo je, že žádné bílé pláště. 

Zemanova fotka, jak bývalo za našich časů, 

že vedle tabule visel president, tam nebyla.  

Instinktivně pochopili princip, hned je 

zaujala urna. Takovou hračku doma nemají. 

Úzkou škvírou nahlíželi, co tam je a tvořila 

se velká fronta voličů. Ale ti byli trpěliví. 

Nikdo se nesvlíkal. Taky jsme je vyfotili. 

Aby byla slavnostnost dodržená, šli jsme 

parkem a tam u bazénu hráli hru, že se musí 

chodit jen po kamenech. Nikdo nikam 

nespad, stejně tam nebyla voda. Hubert se 

šel podívat na bránu, jestli je nakloněná, jak 

ji namaloval Michail Ščigol. Nina pořád 

zpívala tu svoji, tak jsme ji řekli, ať jde 

kousek za námi. 

Večeři snědli bez potíží, akorát Nina si 

pokecala triko. Dali jsme jim pak kousek 

nanuka, protože doma ho nesmějí, že není 

zdravý. Potřebovali jsme volby trochu 

oslavit. V posteli jsme místo pohádky 

povídali o včelách a dědově mládí. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/2013
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Byla ještě tma tmoucí, když mě vzbudilo: 

„Čaudědo.“ Vlezl si ke mně pod peřinu a 

zaklínil se, to on umí. Pak se zeptal, kdy 

půjdeme na ty boule. To je pro kluka 

z Přepeř hlavní jičínská atrakce. V Přepeřích 

žádný „pamtrek“ nemají.  

Přetrpěli zubání, studenou vodou mytí, 

snídani a šli jsme. Bylo mínus čtyři, na 

boulích nikdo. Samozřejmě. Jičíňáci počkají 

na jaro. Hubert jezdil své okruhy na příšerně 

zabláceném kole, Nina ty samé okruhy 

běhala pěšky, byla jí zima. V sobotním ránu 

byli jsme při sportování jediní, a tak bude až 

do teplého sluníčka na jaře.  

Pak ale Hubert objevil polozmrzlé kaluže na 

parkovišti a to se mu taky líbilo. Ty smyky 

na tom ledu a ta stříkající voda. Nina totéž 

pěšky. Nechali jsme ji, ať si to užije. My 

z toho mokro v botách mít nebudeme. Ale 

ona má drahé boty, horské. Prošli jsme obě 

dosažitelná hřiště, vyzkoušeli všechny 

atrakce, včetně lanové pyramidy. Nikde 

žádná fronta, protože nikde žádný člověk. 

Jičíňáci jsou v téhle době u svých televizorů. 

Nina objevila atrakci. Lezení po zábradlí u 

vchodu do sklepa. Na konci dost vysoké, 

dalo by se spadnout. Hubert ji chvíli 

pozoroval, zkusil. Nespadli = šikovní. Pak 

mi Hubert ve výtahu řekl: „Bylo to hustý.“ 

To se nám ulevilo, když si je odvezli a 

v domácnosti zavládl boží klid. Ale pak se 

nám po nich začalo stýskat.  

 
14 01 2018 Noc – vzpomínka na mládí 

skrze knížky. Jedna se jmenovala Na suchu a 

ve vzduchu. Vydal ji v roce 40 Kamil 

Lhoták. O dopravních prostředcích se 

spoustou jeho kreseb. Kola, balony. Už jako 

dítě věděl jsem, co je Montgolfiera, drezina. 

Pořád se mi to vrací. Po půdách hledám, 

nenacházím, vadí. V Libáni byl i parádní 

Mikuláš Dačický z Heslova. Četli jsme 

Vpřed, Junáka, verneovky, londonovky. 

Dávali jsme si tipy. 

Dalším zdrojem dětského poučení byly 

známky. Už jako žák znal jsem Milana 

Rastislava Štefánika. Líbila se mi jeho 

francouzská generálská čepice. S Modrým 

Mauriciem jsem se nesetkal, ale znal jsem 

gejzír v Herl‘anech. Když jsme byli 

s Václavem na Slovensku, hledali jsme ho. 

Řekli nám, že stříká málo, nebo vůbec. 

 

17 01 2019 Tiskovka 

Přišel pan městský policejní šéf. Povídal, co 

za rok 17. Pevných kamer v Jc 47, otočných 

17. Přibudou dvě otočné. Klíčové místo je 

před Tančícím domem a prý u Exitu – 

nízkoprahového klubu. Upřímně řečeno, 

moc nelíbilo, jak pan Juryca o Exitu mluvil. 

Že tam jsou mladé pracovnice a ony ty kluky 

nezvládají. Použil výraz „děti ulice“. Ale od 

toho přece Exit je. 

Jičín má evidovaných 11 bezdomovců, 

z toho 6 je pod mostem na obchvatu. Pokud 

klesne teplota, nabídne jim městská policie 

strávit noc v teple. Od osmi večer, do osmi 

ráno. ∎ Za rok bylo hlášeno 53 nálezů 

peněženek, 131 dokladů, kola jen 4, psů 105. 

Novináři projevili o psy zájem, a tak vznikla 

debata o rozdílu mezi odchytem psů a koček. 

Zdá se, že město se stará. Stanici pro pejsky 

pod Zebínem hlásí se dobrovolníci na 

pomoc. 

Stavební práce na Arisu konečně hotovy. 

Půlmilionová pokuta za nedodržení termínu 

zaplacena, ještě firma Miras složila „jistotu“ 

470 000. Ta se týká závad zjištěných při 

předání stavby. Och, jaký to rozdíl 

proti rekonstrukci biografu. Tam bez 

vážnějších závad a koncem jara by se mohlo 

začít promítat. 

V souvislosti s Arisem objevil se natvrdo 

dotaz, jestli to byl dobrý nápad, koupit 

tenhle barák. Pánové z vedení města přiznali, 

že vzbudí vlnu připomínek, ale pak pan 

starosta Malý na rovinu: „Dvakrát výhodná 

koupě to nebyla. Lepší by bylo koupit 

bývalý okres.“ Kdosi dodal – „A tak to 

máme a s tím se pereme.“ My dodáváme, že 

tohle dědictví převzalo současné vedení po 

minulé, Pušově, městské vládě.  

Situace okolo vedení Jičína města pohádky 

je poněkud nepřehledná, informace jsou 

různé, ba protichůdné. Redakce si povšimla 

věty: „Ona je to mladá dívka,“ pronesené 

jedním ze zakladatelů festivalu. Ostatně 

redakce soudí, že razantní vstup mládí by 

akci pomohl. Není generační výměna 

poněkud brzděna ješitnosti stáří?  
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18 01 2018  

Vážený pane faráři! 

Dnešní moje probuzení (stařecká nespavost) 

bylo jedno z nejhezčích v poslední době. 

Otevřel jsem internet v pět a prohlížel jsem 

si Vaší PF o životě farnosti a šáhla na mne 

taková …, bojím se napsat radost, protože se 

bojím silných slov. Tak dobře, potěšení 

z optimismu. On Vám padá kostel na hlavu, 

ale farnost žije bohatým kulturním životem. 

Sbor zpívá na lešení mezi trubkami, vitráží 

navzdory úředníkům přibývá, lidi se scházejí 

a je jim spolu dobře, nezapomínáte na ty, 

kteří už nejsou (viz vzpomínka na P. 

Tigrida) apod. 

Jistě mě potěšil i zaslaný výsledek 

posledního průzkumu se šedesáti tisíci hlasů 

navíc pro pana profesora. A záznam ze 

včerejší besedy s E. Taberym. Setkání 

s chytrými lidmi, ale hlavně s lidmi dobrými, 

potěší. Je to nejlepší odpověď na všelijaké 

fňukání a různé strachy, kterými nás okolí, 

třeba internetové, straší.  

Taky děkuju za pozdrav ŠALOM. Když 

člověku katolický farář pošle židovský 

pozdrav, není to s naším světem tak zlé. 

Dobré jitro! proChor  

 

19 01 2018 Magor zase 

„Valdice 12, 1. 1984. Miláčku, obětoval 

jsem (rád) kino, abych si s Tebou mohl 

povídat o samotě…“ Jednou za 14 dní mohl 

vězeň 2. nápravné skupiny psát. Bylo 

opravdu těžké najít ve valdickém vězení klid 

na soustředění, aby mohl vyjádřit svou lásku 

a své pocity. Český básník I. M. Jirous, 

zvaný Magor, držitel mnoha ocenění, psal 

takto své ženě Juliáně a svým dcerám. 

Dopisy jsou sesbírány v knížce, která má víc 

než 500 stran a jmenuje se prostě Magorovy 

dopisy. Úžasné čtení.   

 

20 01 2018 Lámu noviny 

Nejdřív musím ten polotovar přečíst. Pak 

zalomím. Lahůdka. Když přebývá pár řádků, 

nebo chybí, aby počet stran byl dělitelný 

čtyřmi. Hrozím se svého rukopisu. Jak ty 

noviny může někdo číst? Pak objevím jeden, 

možná spíš půlku článku z celého čísla, který 

mi udělá radost. Dobrej proChor. Asi ještě 

s těma novinama vydržím, pokud mi vydrží 

stáří a život vůbec. 

 

Růženka (neopravený začátek povídky) 
Růženka měla svoji metodu jak na zahrádku. 

Věděla, že umí svých patnáct kroků. Pak se 

musí posadit, nebo upadne. Když je terén 

nerovný, nezvládne ani svých patnáct. Na 

žádné zahrádce není terén rovný.  

A tak plánuje. Plánuje brzo ráno, nebude 

přece ležet s otevřenýma očima a civět do 

stropu. Ještě v noční košili došourá se 

k oknu, opře o parapet a přemýšlí co dřív. 

Na zahradě v létě mělo být dřív skoro 

všechno. Vedle zlého souseda a nějakých 

nepodstatných věcí, jako je její cukrovka a 

neustále plný dřez neumytého nádobí, je 

tráva a všelijaký plevel její hlavní nepřítel. 

Než se rozklepala zimou, stačila si u okna, 

kterým koukala do mlhy, přehrát kousek 

filmu o mládí. To ještě byl Josef. Zahradní 

film. Hnala se bouřka, seno musí dát do kup. 

Rychle. Hrabala, Josef v rukách vidle a 

rovnal. No, moc to neuměl, ani se to nikdy 

nenaučil. Ale vidle, či podávky, to byla 

vždycky mužská práce.  

Kupa byla poněkud šišatá, ale Josef se 

radoval. Stihli to. Tolik se radoval, že tam na 

zahradě… Růženka se stydí ještě dnes. 

Kdyby na ně alespoň od Kolbabů nebylo 

vidět. Přes první velké kapky utíkali a Josef 

se smál, smál.      

Přikrýt se, zahřát, oči zavřít, třeba ještě usne. 

Nad postelí se zastaví. Jen člověk po 

devadesátce umí si představit, co je vstávání 

z nízké postele. Jedno má dneska za sebou a 

druhé riskovat nechce. Ve skříni bere kabát. 

Zimní kabát s kožešinou. To je přece jedno, 

když je v baráku sama. Už osmnáct roků. 

Hlavně, že se zahřeje.  

Cestu do kuchyně má natrénovanou. Ví, kde 

se opře o židli, zachytí kliky. Umyje hrnek 

od večeře, konvice ještě funguje, ale musí 

opatrně, vypínač se viklá. Růženka už zná 

kde přitlačit, aby se rozsvítilo červené 

světýlko. Kolikrát už opakoval Franta, až 

příště přijde, že se na to podívá. Jo, ten než 

přijde. A když přijde, tak zapomene, 

pospíchá, fňuká kolik dnes stojí domácnost. 

Jasně, přidala by mu, jako vždycky. Může si 

to fňukání odpustit.                              … 
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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 

 
 

 

ÚNOR 2018 
 

 

2.2.    8 – 14,30 ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY s KÁČKEM 

 tradiční Severské hry inspirované letošní zimní olympiádou v 

Koreji. Sportovní klání dětí od 1. do 9. třídy. Přihlášky v 

kanceláři nebo na našem webu do 31. ledna 2018. Cena 200 Kč. 

Sraz je v Káčku na Valdšt. náměstí v 8 hod., ukončení ve 14,30 

hod. opět v K-klubu na náměstí. Oběd zajištěn. 

 

9.2.    13,00   HERNÍ PROGRAM PRO DRUŽINY 

 Valdštejnovo nám. 99 

 

16.2.   13,30   VI. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE   

herna ST ve Sport. areálu 

 

18.2.   13,30   WORKSHOP SOUČASNÉHO TANCE A IMPROVIZACE  

lekce jsou vedeny MgA. Zuzanou Richterovou a jsou určeny pro 

každého, kdo rád tančí bez rozdílu zkušenosti. 

Lekce současného tance:  10:00 - 13:00 cena: 200,- 

Lekce improvizace: 14:00 - 17:00 cena 200,- 

Přihlášky a info:  zuzarichter@seznam.cz, 

www.tanecnidivadlo.com 

 

23.2.   19,00   PLES UPÍRŮ 

 Valdštejnovo nám. 99 

 

 

 

CENTRUM PŘÍRODNÍCH VĚD - HVĚZDÁRNA 

Bližší informace na www.hvezdarnajicin.cz 

 

 

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